Thăng Long Academy Kindergarten – April 2017

Quý Phụ huynh kính mến,
Bước sang tháng Năm, không khí sôi nổi tại
trường Thăng Long Academy thông qua các
hoạt động chủ đạo, các hoạt động vui chơi,
vận động nhằm phát triển các kĩ năng vận
động, kĩ năng xã hội… giúp các con luôn lạc
quan, tự tin vào bản thân và thấy rằng mỗi
ngày đến trường là một ngày vui.

Thông tin quan trọng
* Year - end concert 2017:
18h00 - Thứ Bảy (20/05/2017) tại sân khấu Đại học sân
khấu điện ảnh Hà Nội – Mai Dịch, Cầu giấy, Hà Nội.
* Tham quan dã ngoại (Kindergarten 1 and Nursery):
Thứ Sáu (26/05/2017) tại CV Bách Thảo - số 3 Hoàng Hoa
Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Mỹ thuật và sáng tạo:
Học cách sáng tạo và trân trọng mỹ thuật thực sự là quan trọng với các bé khi lớn lên. Ở lứa tuổi mẫu giáo, mỹ
thuật đem lại nhiều lợi ích cho trẻ. Khi tham gia các hoạt động mỹ thuật giúp trẻ phát triển kĩ năng vận động
tinh như cầm kéo, cầm cọ vẽ, cầm bút sáp, bút chì…một cách khéo léo. Mỹ thuật cũng giúp trẻ phát triển về
ngôn ngữ - trẻ có thể nói lên ý tưởng về các sản phẩm mà mình tạo ra. Bên cạnh đó, trẻ học được cách quan
sát kích thích óc sáng tạo của mình.

Hoạt động ngoài trời: Là nhà giáo dục, chúng tôi luôn ý thức tạo cơ hội cho trẻ hòa mình với thiên
nhiên. Các hoạt động ngoài trời có chủ đích giúp trẻ tăng cường hiểu biết và phát triển kĩ năng vận động. Ngoài
ra ánh sáng tự nhiên sẽ làm giảm căng thẳng ở trẻ nhỏ, cho các con tinh thần phấn khích, hào hứng hơn khi
tham gia các hoạt động khác trong lớp học, từ đó tiếp thu những kiến thức bài học một cách nhanh nhất. Các
hoạt động ngoài trời luôn kích thích trí tò mò, trí tưởng tượng và nhận thức cho trẻ đồng thời hình thành
những thói quen tốt như làm việc theo nhóm, xếp hàng. Do đó hoạt động ngoài trời có ý nghĩa vô cùng quan
trọng trong sự phát triển thể chất, tình cảm xã hội và trí tuệ của trẻ.

Hoạt động trải nghiệm: Hoạt động trải nghiệm là cách thông qua thực hành dựa trên những kiến
thức đã học trên lớp. thông qua các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, trẻ được cung cấp các kiến thức và kinh
nghiệm, từ đó tiếp thu bài học một cách nhẹ nhàng tự nhiên, đồng thời tạo cơ hội cho trẻ bộc lộ năng lực của
bản thân. Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, trẻ sẽ chủ động thực hiện hơn những thao tác của
chính mình. Dưới đây là một số hình ảnh các bé trường Thăng Long Academy trải nghiệm tại phòng khám
răng - chủ đề Nha sỹ.

Thư viện sách: Nuôi dưỡng niềm thích thú đọc sách cho các bé tuổi mầm non là vô cùng cần thiết. Tại
thư viện sách của trường, các con có thể tự lựa chọn quyển sách mình yêu thích để đọc và học cách dở từng
trang sách, giữ gìn sách hay giữ gìn trật khi đọc sách. Thông qua đó, trẻ sẽ thấy yêu sách, thích đọc sách hơn,
tập trung và biết tôn trọng người khác. Đó chính là văn hóa đọc mà chúng tôi luôn muốn truyền tải tới các bé
thân yêu của trường mầm non Thăng Long Academy.

Chủ đề tháng tới:
Bắt đầu một tháng mới với chủ đề mùa hè đầy hấp dẫn. Các bé sẽ cùng nhau tìm hiểu và khám phá về các loại
quả mà trẻ được ăn vào mùa hè, hay các hoạt động ngoại khóa, trang phục, thời tiết …Hy vọng mỗi bài học sẽ
cung cấp những kiến thức và trải nghiệm thật thú vị cho các con một mùa hè ý nghĩa và bổ ích.

English
Dear Parents,
I am glad to inform that April has been a great month in Thang Long Academy and your sons/daughters kept
on developing their English skills successfully while they enjoyed practicing different games and activities
during their lessons.
At the begining of the month we continued our learning about warm and cool colors. Students learnt that
every single color have different tones and we focused on differenciate these darker and lighter tones.
Children enjoyed mixing paints in order to discover how these tones are created among other activities.
At the end of the month, we learnt about hospitals and doctors. We learnt a vast range of vocabulary about
different staff and tools that can be found in a hospital and in a dentist consult. Students absorved this new
vocabulary and, with a little bit of support, they were able to explain this new vocabulary to their peers using
their own words.
Feelings and school stationery have been other topics studied during this month. Students in TLA are now
confident to use their words to express their feelings in English. Also, we have recaped and discovered a lot of
basic vocabulary about different stuff which can be found and used in every single class.
Ropes have been our main resource during this month for our PE lessons. Through their use, students
improved their balancing and jumping skills, learnt new songs and reccaped some contents learnt maths like
geometrical shapes and numbers. It has been a month full of fun during our PE lessons.
Regards,
Pedro Carrillo and James Charles

Có thể bạn quan tâm: Những lợi ích khi cho con trẻ học Mỹ thuật - tạo hình sáng tạo.
Nhiều nghiên cứu chỉ ra giáo dục nghệ thuật nói chung và mỹ thuật tạo hình nói riêng sẽ nuôi dưỡng sự phát
triển não bộ, đặc biệt là chức năng não phải, về sáng tạo và trực quan đã khiến không ít bậc làm cha, làm mẹ
đổ xô đăng ký.
Đại đa số các phụ huynh có con em trong lứa tuổi trẻ em đều mong muốn con mình tham gia thêm ít nhất 1
lớp học năng khiếu ở ngoài. Có thể là hội họa, võ thuật, đàn, múa hát,… nhằm tăng cường kiến thức, vốn
hiểu biết và sự thông minh cho trẻ. Dĩ nhiên, điều ấy còn tùy thuộc vào năng khiếu bẩm sinh và sự yêu thích
đam mê của trẻ với môn học ấy.
Nhiều thông tin cho rằng trong số các khoá học năng khiếu, lớp hội hoạ nói chung và khoá học mỹ thuật tạo
hình nói riêng mang nhiều lợi ích cho trẻ hơn cả. Nhất là trẻ em đang trong độ tuổi nhận thức và phát triển là
rất quan trọng.
Theo nhiều chuyên gia đánh giá các bậc cha mẹ nên khuyến khích trẻ học tạo hình càng sớm càng tốt vì môn
học này giúp trẻ nâng cao khả năng sáng tạo quan sát, phát triển trí não giúp trẻ thông minh hơn, rèn luyện
trí nhớ.
Những hình hoạ bé tạo ra không phải là không có ý tưởng mà nó chính là cách trẻ lấy từ trong trí nhớ, trí
tưởng tượng của mình để làm ra những gì mà trẻ nhìn thấy hoặc gặp trong ngày. Thế giới quan của trẻ em
luôn khác với cách nhìn nhận của người lớn, thế nên trong tranh của trẻ thường có những chi tiết mà người
lớn bỏ qua và không để ý.
Trước đây, mỹ thuật tạo hình được coi là môn học phụ, không được chú trọng, yêu cầu năng khiếu cũng như
tư tưởng được vô tình hình thành rằng học mỹ thuật tạo hình là học vẽ và học vẽ là để trở thành họa sĩ. Tuy
nhiên, theo thời gian, cùng với sự phát triển của xã hội cũng như các kết quả nghiên cứu về loại hình nghệ
thuật và tác động của nó với đời sống, sự phát triển của mỗi con người, môn học này dần cho thấy tầm quan
trọng của nó. Hiện nay, mỹ thuật tạo hình đã được chứng minh về khả năng tăng sự phát triển các kỹ năng
thiết yếu cho trẻ trong độ tuổi đang lớn và có nhiều xu hướng học hỏi từ thế giới xung quanh.
Khác với quan niệm cũ, mỹ thuật tạo hình không đòi hỏi người tham gia bắt buộc phải có năng khiếu, cũng
không định hướng về tương lai hay sự nghiệp mỹ thuật của trẻ. Mục đích chính của môn mỹ thuật tạo hình
nhằm giúp trẻ tăng trí thông minh, khả năng ghi nhớ, nhận biết môi trường, hình khối và màu sắc trong tự
nhiên. Không những thế, qua những bài tập, tác phẩm, trẻ còn có cơ hội được khám phá thế giới, học hỏi về
những kiến thức căn bản, trả lời cho vô số câu hỏi của trẻ ở lứa tuổi này. Và một số tính cách của trẻ như sự
kiên trì, nhẫn nại, ham học hỏi cũng dần được hình thành, duy trì hay phát triển trong những khóa học này.
Tạo hình nói chung, bản chất là một hoạt động dễ tạo sự hứng khởi và yêu thích cho bé. Mỹ thuật tạo hình
lại là một môn học có tác động mạnh trong việc giáo dục, phát triển cho trẻ. Tiếp xúc sớm với hình khối, hình
hoạ giúp trẻ phát triển chức năng tâm lý nhận thức, trực tiếp có tác động hoàn thiện những kĩ năng, kĩ xảo,
năng lực quan sát, phát triển trí nhớ, trí tưởng tượng, sáng tạo hay phát triển khả năng tri giác về hình dáng,
cấu trúc, màu sắc của đồ vật bằng mắt một cách có mục đích.
Ngày nay đa số các bác sỹ nhi khoa, tâm lý, thầy cô và phụ huynh đều khẳng định nên hướng dẫn bé cầm
nắm bút vẽ và sáp nặn trong năm đầu, kể từ khi bé tự ngồi thẳng được (khoảng 7-8 tháng tuổi). Bởi vào độ
tuổi này, trẻ bắt đầu nhận biết màu sắc và hình thành phản xạ chân tay. Vẽ màu, xé dán sẽ giúp trí não của
bé nhận thức nhanh; nặn hình khối trực tiếp tác động phát triển tứ chi sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất.
Trẻ học tạo hình những vật gần gũi xung quanh cuộc sống, vẽ tranh thể hiện không gian và những chủ đề
thân thuộc, đồng thời thể hiện những suy nghĩ, quan sát, tưởng tượng và sáng tạo của bản thân một cách tự
tin, tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh.
Mỹ thuật là một trong những con đường phát triển trí tuệ cho trẻ, tuy nhiên không phải là cách duy nhất.
Thông qua dạy vẽ cho bé để thể hiện cái nhìn thế giới theo cách của mình, còn có thể nắm bắt được kiến
thức của bé về khả năng nhận thức các thuộc tính của sự vật, hiện tượng như hình dạng, màu sắc, sự liên
tưởng, sắp xếp…
Ngoài ra, qua đó bố mẹ có thể dạy trẻ kỹ năng cầm bút, vận động. Nhưng gia đình trẻ, cha mẹ trẻ cần có
những biện pháp và biết tận dụng hữu hiệu các điều kiện có thể, không nên quá xem trọng các khoá học hay
ỷ lại việc trông nom trẻ ở các lớp học mà quên mất gia đình là một trong những môi trường giáo dục có tác
động mạnh mẽ nhất đối với việc hình thành nhân cách cho trẻ.

