Thăng Long Academy Kindergarten – June 2017

Quý Phụ huynh kính mến,
Tháng Sáu đã trôi qua thật nhanh, các bé
đang dần quay trở lại trường học sau kì nghỉ
hè cùng gia đình. Có bé về quê thăm Ông Bà,
có bé đi nghỉ mát với Bố mẹ hay tham gia
trại hè ... Dù đi đâu, tất cả đều để lại cho các
con những kỉ niệm đẹp và ấn tượng sâu sắc.
Hy vọng các con sẽ có một tháng Bảy đầy ắp
tiếng cười với những trải nghiệm thú vị mới
tại trường Thăng Long Academy.

Thông tin quan trọng
-

* Hành trình đến thăm nhà bạn (Prep + K2) - Tuần 1, 2
tháng 07/2017

-

* Dã ngoại Công viên Bách Thảo (K1, Nur, Pre- Nur) –
Tuần 2 tháng 07/2017

-

* Ngày hội nước: 27/07/2017

-

Đồ chơi thông minh: Trong chương trình giảng dạy, chúng tôi sử dụng nhiều loại đồ chơi khác nhau,
mỗi loại đều có vai trò riêng. Điển hình là đồ chơi xếp hình. Đây là thứ đồ chơi phổ biến mà các bé trên toàn
thế giới thường xuyên chơi khi ở trường Mầm non. Đồ chơi ghép hình là loại đồ chơi tốt cho trẻ nhỏ, đặc biệt
trong lĩnh vực toán học và không gian. Một số bộ có từ 3-4 mảnh dành cho trẻ khối Pre - Nurse và Nursery. Với
khối K1, K2 và Prep, số lượng mảnh và độ khó sẽ tăng dần lên, thậm chí đến hàng chục mảnh. Khi chơi ghép
hình, các bé làm việc theo đôi, theo nhóm hay chơi độc lập. Các bé phải sắp xếp, làm đi làm lại với cùng một đồ
chơi ghép hình, điều này giúp các bé phát triển trí nhớ - một khả năng cần thiết khi các bé bước vào tiểu học.
Việc đặt các mảnh ghép hình thành kĩ năng cần thiết cho việc đọc, viết, giải quyết vấn đề và phối hợp suy nghĩ
với hành động. Đây là tất cả các kĩ năng mà trẻ sử dụng trong trường và tương lai, đồng thời cơ tay được luyện
tập cũng có ích cho việc viết của bé.

Võ thuật: Đối với trẻ nhỏ ở lứa tuổi mầm non, võ thuật mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sự phát
triển của các bé, giúp các bé tăng cường sức khỏe, trở nên tự tin hơn, rèn được tính kỉ luật đồng thời tăng khả
năng tập trung và cải thiện sức khỏe tinh thần. Mời bố mẹ cùng xem qua một số hình ảnh vận động vô cùng
hấp dẫn của các bé trong giờ học võ thuật.

Trò chơi diễn kịch: Có bao giờ các bố mẹ chơi đóng kịch với con mình ở nhà? Thường thì khi trẻ được 3
tuổi, trẻ sẽ bắt đầu nói chuyện với những người bạn tưởng tượng, kịch bản do các bé tự tạo nên. Ví dụ bé
trùm khăn và nói “Ta là chiếc kẹo đây, có ai muốn ăn không, hãy bóc ta ra nào”. Tuy nhiên, trò chơi này mục
đích không phải là đem lại những câu chuyện hài hước cho bố mẹ mà nó mang lại rất nhiều lợi ích cho sự phát
triển của các bé, đó là sự phát triển về ngôn ngữ và trí tưởng tượng phong phú. Các bé thường bắt chước
hay nghĩ ra kịch bản và kể lại, biến những ý tưởng của mình thành lời nói và đoạn hội thoại. Bên cạnh đó, chơi
diễn kịch giúp bé phát triển cảm xúc và kĩ năng giao tiếp, khả năng tự kiểm soát và kĩ năng giải quyết vấn đề
cũng như khả năng tư duy. Tại Thăng Long Academy, chúng tôi luôn khuyến khích các bé thể hiện mình qua
các vai diễn, đôi khi chỉ đơn giản là những khối block làm điện thoại gọi cho người thân, hay sử dụng đồ hóa
trang, đồ chơi nấu ăn để nấu những món thật ngon mời bạn, mời cô. Các bé cũng có thể đóng vai làm những
thành viên gia đình cùng đi siêu thị, đi ăn nhà hàng, làm các chú công an tuýt còi khi có người vượt đèn đỏ... vô
cùng ngây thơ, đáng yêu và thực sự bổ ích.

Kĩ năng xã hội: Nhận thức được tầm quan trọng của kĩ năng xã hội đối với sự phát triển của các bé,
chúng tôi luôn đẩy mạnh việc lồng ghép kĩ năng xã hội thông qua chương trình học. Điều này cần sự phối hợp
chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường giúp các bé trưởng thành hơn. Dưới đây là một số hình ảnh đến thăm
nhà bạn trong chủ đề “My home”. Thông qua đó các bé học được một số kĩ năng khi đến thăm nhà bạn và có
cơ hội áp dụng bài học vào thực tế, tự tin giới thiệu về nhà của mình.

Chủ đề tháng Bảy
Các bé thân yêu của chúng ta đã rất hào hứng và thích thú trải nghiệm với những chủ đề mới lạ, hấp dẫn thông
qua từng độ tuổi ở tháng Sáu. Bước sang tháng Bảy là những chủ đề học thú vị, bổ ích không kém.
Các bé khối Prep và K2 sẽ tìm hiểu “NHÀ CỦA TÔI”, nơi luôn tràn ngập tình yêu thương của các thành viên gia
đình dành cho bé. Chủ đề này giúp các bé định hướng được không gian một cách dễ dàng hơn, đồng thời biết
cách sắp xếp đồ đạc trong nhà đúng nơi đúng chỗ, gọn gàng ngăn nắp. Bên cạnh đó, các bé cũng sẽ có cơ hội
giới thiệu nhà của mình với các bạn thông qua hành trình trải nghiệm “ĐẾN THĂM NHÀ BẠN”. Một kĩ năng xã
hội cần thiết mà các bé học được đó là phép lịch sự khi đến chơi nhà bạn hay khách đến chơi nhà.
Các bé khối K1, Pre - Nur và Nursery tiếp tục cùng nhau khám phá bản thân với chủ đề “CƠ THỂ KÌ DIỆU CỦA
TÔI”. Với những đôi bàn chân, bàn tay xinh xắn, những khuôn mặt đáng yêu, các bé sẽ làm gì nào? Có thể một
ngày đón con đi học về, tay, chân hay quần áo của bé có chút lấm lem màu vẽ thì đó chính là sự trải nghiệm
vụng về nhưng vô cùng bổ ích và đáng yêu cùng cô và các bạn ở lớp.
Chúc cho các bé một tháng đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Chúng tôi vui khi thấy các bé vui.

Dear Parents,
A new scholar year has begun and class groups, students and classroom teachers have been settling steadily in
TLA throughout this month. We always do our best to create an excellent learning environment for our
children and we have been able to check that our students are very happy in their new classrooms with their
teachers, which is a very important fact.
Also we have started to enjoy our new facilities on the second floor which are going to be some great
resources to boost our students’ education and enjoyment.
At the beginning of this month we have focused on knowing our classrooms, classmates and teachers mainly
through games and fun activities.
The topics learnt by older students have been instruments, sea animals and the different parts of a house.
Students have enjoyed these topics and have absorbed a lot of new vocabulary and simple sentences to
describe these concepts.
Our younger students have been learning about human body. These few weeks we have focus on our feet
(learning words like foot, feet, toes and ankle) and on our hands (learning words like hands, finger and
fingernails).
Our PE topic during this month has been football. Students really enjoyed this topic and it has been really
useful in order to develop their coordination and balance.
Regards,
Pedro Carrillo and James Charles

KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẦM NON: DẠY CON KỸ NĂNG SỐNG TỰ LẬP
Cha mẹ nào cũng luôn mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con của mình từ bữa ăn cho đến giấc
ngủ. Tuy nhiên, phụ huynh bao bọc con mình quá kỹ, khiến bé không thích nghi được với môi trường xung
quanh, khả năng tự lập thấp và dẫn đến những sai lệch trong nhận thức lẫn hành động. Vì thế nhà trường và
gia đình cần tìm ra những phương pháp nuôi dạy trẻ phù hợp để trẻ rèn luyện tính tự lập ngay từ bậc học
mầm non.
Bước 1: Dạy cho trẻ những kỹ năng rèn luyện cần thiết
Trước hết, cha mẹ cần dạy con tự lập sống dựa vào chính đôi tay của mình ngay từ khi còn nhỏ. Trẻ em từ 2
tuổi trở đi đã dần nhận thức được mọi thứ xung quanh và đây cũng là giai đoạn quan trọng để cha mẹ áp
dụng phương pháp hiệu quả nhất. Trẻ phải thành thục những kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi như:
- Kỹ năng chăm sóc bản thân: Bé nên biết tự dọn dẹp, tự mặc quần áo, tự đánh răng, tự đi, tự ăn…
- Kỹ năng giữ gìn vệ sinh: Bé nên biết đi vệ sinh đúng nơi, xả nước sau khi đi vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy
định…
- Kỹ năng giúp đỡ người khác: Là một trong những cách nuôi dạy trẻ 4 tuổi, bố mẹ nên cho trẻ biết giúp đỡ
người khác là một việc tốt và nên được thực hiện thường xuyên. Những công việc nhẹ, bé có thể giúp được
như bật quạt, bật tivi (vị trí thấp), lấy bát ăn cơm, xách phụ đồ đạc, tưới cây…
Bước 2: Cha mẹ phải kiên nhẫn khi con mình cố gắng tự lập
Khi con trẻ cố gắng làm một điều gì đó vì tính tò mò hoặc cũng có thể là bắt chước người khác thì cha mẹ phải
kiên nhẫn chờ đợi xem con đã làm đúng hay chưa. Đó cũng là phương pháp nuôi dạy trẻ từ 0 đến 6 tuổi biết
cách xử lý và giải quyết vấn đề theo hướng tích cực.
Ví dụ: Bé đang cố gắng mang giày vào chân, bố mẹ nên hướng dẫn cách mang giày nhưng không nên nóng vội
mà trực tiếp làm thay bé.
Bước 3: Xây dựng tính tổ chức ngay tại gia đình
Mọi hoạt động và việc làm của các thành viên trong gia đình đều có thể được bé ghi nhận lại và sẽ bắt chước
làm theo. Bạn có thể chú ý hoặc nghe những câu hỏi từ trẻ và từ đó tìm ra cách dạy trẻ tự lập hợp lý nhất. Đó
cũng chính là một phương pháp dạy trẻ 5 tuổi mà phụ huynh cần tham khảo.
Ví dụ: Khi bạn nhặt rau, bạn nên giải thích và hướng dẫn để con bạn có thể hiểu cách nhặt rau và tại sao phải
nhặt rau, từ đó, bé hình thành suy nghĩ và hành động đúng đắn về các công việc phụ giúp gia đình.
Bước 4: Phân công công việc cho bé
Mỗi người trong gia đình đều có công việc riêng nhưng trách nhiệm chung vẫn là vun đắp cho tổ ấm. Vì vậy,
mỗi phương pháp giáo dục trẻ từ sớm của bố mẹ đều ảnh hưởng tới thói quen của con mình.
Ví dụ: Khi bố đi làm về thì bé có thể giúp bố cất áo, cất mũ và các hành động này nên được khuyến khích lặp
lại thường xuyên. Đây là kỹ năng và là cách dạy trẻ 5 tuổi mà nhiều phụ huynh áp dụng thành công.
Bước 5: Dạy con kỹ năng sống bằng cách khuyến khích trẻ làm việc
Việc dạy con kỹ năng sống bằng cách khen ngợi đem đến những biểu hiện tích cực cho bé. Bé sẽ vui mừng
hơn khi được cha mẹ khen ngoan, khen giỏi. Điều này sẽ khuyến khích những hành động tốt của bé trở thành
thói quen, hình thành tính cách cho bé sau này.
Bố mẹ cũng nên khen thưởng bằng những món quà nho nhỏ để bé càng thích thú hơn. Tuyệt đối không nên
thưởng tiền khi bé chưa bé hiểu hết được giá trị của nó.Không nên bao bọc trẻ quá kỹ điều này sẽ giúp con
bạn chậm thích nghi với các môi trường xung quanh, ngoài gia đình.

