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Qu{ Phụ huynh kính mến,
Tháng hai trôi qua thật nhanh, thời tiết giao
mùa khắc nghiệt cũng không làm giảm đi
niềm yêu thích và say mê đến trường của các
bạn nhỏ trong ngôi nhà Thăng Long
Academy yêu dấu.
Xin mời các bậc phụ huynh cùng nhìn lại các
hoạt động của bé trong suốt tháng hai nhé

Thông tin tháng tới
* Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8- 3- 2017.
* Lớp Prep thăm quan các trường tiểu học
* Dã ngoại - cắm trại: Thứ năm ngày 16/03/2017
tại công viên Yên Sở
* Các chủ đề tháng tới

Chủ đề về côn trùng thông qua hoạt động tại lớp và buổi thăm quan bảo tàng Thiên nhiên: Từ ngày
6/2 đến 17/2 các con học về chủ đề “Các loại côn trùng”. Các bạn đã vô cùng bận rộn để cùng nhau tìm hiểu và
khám phá về những con côn trùng gần gũi xung quanh. Những câu truyện kể trên lớp như “The very hungry
caterpillar”, “the Grouchy Lady Bug” luôn làm cho các con hứng thú và say mê. Chủ đề này cũng đặc biệt thu
hút các con thông qua những hoạt động thủ công nghệ thuật như làm bức tranh thế giới côn trùng, học về
vòng đời sâu bướm của lớp Prep, hoặc làm đàn ong của các lớp K2, các bé lớp K1 đã sáng tạo nên những chú
bọ cánh cứng từ những chiếc lá khô còn các bé nhà trẻ cũng không kém phần cố gắng với những bản in màu
côn trùng tuyệt đẹp từ chính đôi bàn tay nhúng màu của mình.
Trong tháng này, học sinh các lớp mẫu giáo đã có chuyến thăm đến bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam để củng cố
các kiến thức đã học về chủ đề “côn trùng”. Các con đã hào hứng tận mắt quan sát hàng trăm loại côn trùng
trong buổi thăm quan.

Các hoạt động khám phá khoa học: Mỗi tuần các con đều có một hoạt động khám phá khoa học tại
lớp, các thí nghiệm khoa học luôn mang đến cho các con sự ngạc nhiên, hứng thú, và những kiến thức mới.
Những tiết học làm quen với khoa học sẽ là cửa ngõ ban đầu kích thích trí tò mò ham hiểu biết và ham muốn
học tập trọn đời trong mỗi đứa trẻ. Kính mời quí phụ huynh xem lại thí nghiệm “Thổi bóng bay từ Baking
soda và dấm” của lớp OWL nhé.

Các hoạt động thực hành cuộc sống
Trong tháng hai này,các con không chỉ được làm các nhà khoa học thông thái mà còn được trải nghiệm hoạt
động lao động gần gũi như trồng cây, gieo hạt, chăm sóc khu vườn trường… Thông qua các hoạt động này,
các bé cũng sẽ học được cách làm việc cùng nhau, cách phân công công việc hoặc đơn giản chỉ là cách chờ đợi
được thực hiện phần việc của mình một cách lịch sự. Các hoạt động thực hành cuộc sống luôn chính là môi
trường tuyệt vời và gần gũi nhất để các con thực hành những thói quen tốt.

Nghệ thuật và sáng tạo
“Hands on hands” là một trong những phương pháp giáo dục mà chúng tôi theo đuổi. Tất cả các sản phẩm
của trẻ đều do bàn tay trẻ tự làm, khuyến khích khả năng tự lập tối đa của trẻ, tôn trọng { tưởng của trẻ,
thừa nhận và tôn vinh mọi sáng tạo của trẻ.

Lĩnh vực phát triển thể chất: Với sự tham gia của thầy Pedro từ đầu tháng hai, các bé toàn trường
đã được thực hiện trọn vẹn các giờ thể chất bằng tiếng Anh theo giáo trình SPARK- Hoa Kz. Mỗi lớp Mẫu giáo
của chúng ta giờ đây có hai giờ thể chất theo giáo trình SPARK mỗi tuần với giáo viên bản ngữ và 01 giờ giáo
dục thể chất bằng tiếng Việt với thầy Trường. Các lớp nhà trẻ cũng có 01 giờ thể chất bằng tiếng Anh và 01 giờ
bằng tiếng Việt.Ngoài ra các cô giáo lớp các con cũng liên tục thực hiện hàng ngày các hoạt động thể chất và
âm nhạc vận động. Đoàn giảng viên trường Cao đẳng mẫu giáo Trung ương sau khi thăm cũng đánh giá rất cao
sự năng động và tự tin của các bé học sinh Thăng Long Academy. Các cô chính là những nhà giáo đã đến thăm
hầu khắp các trường cả trong và ngoài địa bàn thành phố, Việt Nam và nước ngoài. Những nhận định của các
cô dựa trên những { kiến khách quan là vô cùng đáng trân trọng và đã thực sự khích lệ chúng tôi.

English

Dear Parents,
First of all, I would like to use this letter to introduce myself. As some of you might already know, my name is
Pedro Carrillo and I am so glad to announce that I am the new English teacher in Thang Long Academy. I hope
to see you around the school very soon and help eachother to improve the education of your son/daughter.

February is finished and it has been a month full of learning and fun in TLA. We have been learning a lot of
interesting facts about insects and students are able to recognise a vast range of them like ladybug, ant, fly,
bee or grasshopper among others. Through this learning, students have learnt about many of their
chararacteristics such a color, number of legs, size or how they move and also, they are able to talk confidently
about it.
Our second topic during this month has been plants. We have learnt about the parts of the plants and how
plants live and grow. To learn this facts we have been using different grammatical structures such as ‘It is …’ or
‘There are…’. Many interesting activities has been done and students have been able to use our beautiful
garden to check the facts learnt.
During PE lessons we have used soft balls as a main resource. We have improved our tossing, catching and
rolling skills through many funny games and activities.
Regards,
Pedro Carrillo

Sắp diễn ra










Cắm trại : Thứ năm ngày 16/3/2016 các lớp Kindergarten 2 và lớp Prep sẽ tham gia một buổi cắm trại ngoài
trời cả ngày tại công viên Yên Sở. Thông qua hoạt động này, chúng tôi muốn củng cố tinh thần làm việc theo
nhóm và phát huy tính độc lập của từng trẻ. Các bố mẹ sẽ giúp đỡ các cô bằng cách hỏi các con muốn mang
theo đồ ăn gì buổi trưa và chuẩn bị cho bé một món đồ ăn trưa để con mang theo đi dã ngoại. Các bạn cũng
sẽ tự đeo và mang ba lô nhỏ xinh của mình trong chuyến đi. Chúng tôi tin chắc đây sẽ là một trải nghiệm
đáng nhớ của các con.
Thăm quan trường tiểu học : Trong tháng ba này học sinh lớp Prep sẽ thăm quan ba trường tiểu học bao
gồm : Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, trường tiểu học Pascal và Trường quốc tế Singapore tại Vạn Bảo. Các
buổi thăm trường sẽ mang đến cho các con cái nhìn gần gũi hơn về trường tiểu học, về sắp xếp lớp học
cũng như những tiết học nghiêm túc của các anh chị, qua đó các con cũng sẽ yên tâm và háo hức hơn đối
với việc vào lớp một. Chi tiết ngày giờ thăm quan sẽ được nhà trường gửi trực tiếp cho phụ huynh của lớp.
Đón đoàn giáo sinh thực tập : Đoàn các cô giáo thực tập đến từ khoa song ngành Tiếng Anh – Mầm non
thuộc Trường cao đẳng sư phạm mầm non trung ương đã có mặt và sẽ thực tập tại trường trong tháng 3
và tháng 4/2017. Chúng tôi xin chúc cho các cô những ngày làm việc với các con đầy năng lượng và nhiệt
huyết.
Các chủ đề tiếp theo : ngoài chương trình cắm trại các lớp Prep và K2 sẽ học thêm về cờ các nước đồng
thời rèn luyện thêm chương trình chuẩn bị vào lớp một, các lớp K1 và Nursery sẽ làm quen với chủ đề thực
vật và màu sắc còn lớp em bé bé bỏng của chúng ta ở lớp Pre-Nursery sẽ đến với phương tiện giao thông
đường thủy. Chắc chắn tháng ba sẽ thật là sôi nổi và vui tươi.
Thầy giáo mới : Tháng hai là tháng trường chúng ta chào đón hai thầy giáo tiếng Anh mới:

Thầy Pedro Carrillo Martinez: Thầy là giáo viên chuyên ngành sư phạm, đạt chuẩn quyết định QTS (Qualified
Teacher Status) do hội đồng giáo dục Anh quốc công nhận và đã giảng dạy tại trường mầm non và tiểu học ở
London trong năm năm trước khi đến Việt Nam. Ngoài việc giảng dạy tiếng Anh, thầy sẽ đảm nhận thêm mỗi
lớp 02 giờ tiếng Anh thông qua vận động theo giáo trình SPARK tại trường của chúng ta trong 01 năm tới. Thầy
đã chính thức có mặt làm quen với các bé từ sau Tết và được các em học sinh rất yêu mến.
Thầy James MC Charles : Thầy James hay còn được các em học sinh gọi là Mr. MC là cử nhân khoa học và có
bằng cấp giảng dạy tiếng Anh cho người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Thầy James đã dạy tiếng Anh cho
trẻ mầm non tại Thái Lan trước khi đến với Việt Nam và cũng đã có mặt tại trường để giảng dạy từ tháng
2/2017. Với sự tham gia của hai thầy giáo, chương trình tiếng Anh ngày càng được nâng cao và nhận được sự
khen ngợi của nhiều bậc cha mẹ học sinh.

Có thể bạn quan tâm: KHOA HỌC VÀ NHỮNG LỢI ÍCH CHO TRẺ MẦM NON
Liệu có quá sức không, khi để trẻ làm quen với khoa học? Không hề quá sức, bởi “khoa học” không chỉ là những gì
cao siêu mà phải đợi khi nào trẻ lớn lên mới hiểu được; mà còn là những hiện tượng giản đơn hiển hiện ngay trước
mắt trẻ mỗi ngày.
Ngay từ lứa tuổi mầm non, việc để cho trẻ tiếp cận với khoa học là tạo điều kiện hình thành và phát triển ở trẻ tâm
hồn trong sáng, hồn nhiên, lòng nhân ái, tình cảm yêu thương với người thân, với cuộc sống xung quanh trẻ; biết
yêu qu{ bảo vệ thiên nhiên và biết giữ gìn sản phẩm tự làm ra.
Khoa học khơi dậy tính ham học hỏi, khám phá ở trẻ. Trẻ không thích chỉ được đứng ngoài “quan sát và lắng nghe”,
có người lớn đi theo sau hoặc bảo phải làm gì. Hãy để trẻ tự khám phá hơn là được dạy, bởi việc tự động não suy
nghĩ sẽ làm trẻ ghi dấu ấn sâu hơn, tự giác khởi xướng làm những gì mình thích.
Để trẻ tự tìm tòi không những giúp trẻ nhớ được lâu hơn, mà còn giúp phát triển tính kiên nhẫn ở trẻ. Khi có điều gì
nằm ngoài khả năng tự l{ giải, trẻ sẽ đặt câu hỏi. Việc đặt câu hỏi về những điều chưa biết, sẽ giúp trẻ phát triển kĩ
năng giao tiếp, trao đổi với mọi người và giúp trẻ hiểu biết rõ hơn về bản thân và thế giới xung quanh.
Khi trẻ bắt đầu nhận thức thế giới, có muôn vàn những điều trẻ không biết và luôn cần sự giải đáp từ cha mẹ.
Các câu hỏi thường được đặt ra:
 Tại sao lại có mưa? Mưa từ đâu rơi xuống?
 Cây xanh có từ đâu? Vì sao nó sống được?
 Sao mây lại bay?
 Tại sao con mèo ngủ ngày?
 Con được sinh ra từ đâu?
 Tại sao người lớn có tóc bạc?
Có đôi khi cha mẹ vì quá bận rộn mà cảm thấy phiền phức trước những câu hỏi đó, hoặc trả lời qua quít, quát mắng
để trẻ không hỏi nữa. Như vậy rất không nên. Tri thức ban đầu luôn để lại dấu ấn nhất định trong tâm trí con trẻ,
đừng nên coi thường vấn đề này, sẽ rất dễ dẫn đến trẻ nhận thức sai lầm, hoặc vì bị la mắng nên sợ không hỏi nữa.
Từ đó, có thể sẽ khiến trẻ trở nên rụt rè mỗi khi muốn đưa ra { kiến sau này của mình. Do đó, cha mẹ hãy cố gắng
giải đáp theo những cách đơn giản nhất vấn đề mà trẻ thắc mắc. Thực tế trẻ không thể hiểu những cách nói phức
tạp của người lớn, chỉ vài câu khái quát đơn giản là đủ làm trẻ gật gù và chuyển hướng sang những vấn đề khác.
Nếu không có thời gian, hãy đơn giản là “ghi nợ” tới khi rảnh có thể trả lời được với trẻ.
Một số trò chơi khoa học dành cho trẻ ở lứa tuổi mầm non:
 Học quan sát những thứ thân thuộc: lá, hoa, nắng, mưa…
 Trò chơi bong bóng xà phòng
 Trứng chìm nổi
 Trồng cây (cùng trẻ làm đất cho vào chậu cây, cho trẻ gieo hạt, tìm nơi có ánh sáng, hướng dẫn trẻ tưới nước và
cho trẻ theo dõi hàng ngày để trẻ cảm nhận sâu sắc hơn về sự phát triển của cây)
 Tập làm đá lạnh
 Thí nghiệm với màu thực phẩm
 Tìm hiểu về các con vật sống trên cây, sống dưới đất…
 Tìm hiểu về các vật dụng chung quanh (Dùng nguyên liệu nào để làm ra? Sản phẩm có tác dụng gì? Trong cuộc
sống hàng ngày, có thể thấy sản phẩm này ở đâu?)
Đến với “Khoa học” chính là cơ hội để trẻ học hỏi, tích lũy tri thức ngay từ nhỏ một cách hết sức tự nhiên.

