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Quý Phụ huynh kính mến,
Đã bước sang tháng 8, thời tiết bớt nóng hơn bởi
những cơn mưa, tuy nhiên cũng không khỏi khắc
nghiệt với các bệnh dịch đang bùng phát. Bên
cạnh việc chăm sóc sức khỏe cho các bé, chúng
tôi vẫn luôn chú trọng phát triển các kĩ năng toàn
diện. Luôn tâm niệm rằng cách giúp các bé phát
triển tốt nhất khi các bé được chủ động và tương
tác với môi trường xung quanh. Do đó ở chương
trình hàng tuần chúng tôi luôn tạo cơ hội cho các
con được “hands on” với tất cả các giác quan của
mình, học thông qua trải nghiệm là điều tuyệt vời
nhất.

Thông tin quan trọng
* Thông tin y tế:
Hiện nay, dịch sốt xuất huyết đang diễn biến khá phức tạp.
Cho đến thời điểm này nhà trường chưa ghi nhận một
trường hợp học sinh nào mắc bệnh sốt xuất huyết. Nhà
trường vẫn tiếp tục theo dõi và đề cao việc giữ gìn vệ sinh
toàn trường.
Nếu có thông tin gì cần cung cấp, Quý Phụ huynh vui lòng
liên lạc tới văn phòng trường.

Hoạt động giác quan
Trong tất cả các hoạt động dành cho các bé ở trường mầm non, hoạt động giác quan luôn được chúng tôi
xem là cần thiết và vô cùng quan trọng. Hoạt động giác quan nói một cách dễ hiểu đây là những hoạt động
nhằm kích thích các giác quan ở trẻ như nghe, nhìn, sờ, nếm và ngửi. Thông qua những trò chơi, trẻ học hỏi,
khám phá và tìm hiểu thế giới xung quanh. Ví dụ cho trẻ sờ vào đá lạnh, nước nóng để trẻ cảm nhận được
nhiệt độ, chơi với gạo, đậu để kích thích xúc giác hay nghịch màu nước bằng tay để cảm nhận màu sắc…Bằng
cách tạo nên một không gian an toàn và tự do khám phá những nguyên vật liệu xung quanh sẽ giúp trẻ phát
triển toàn diện về ngôn ngữ, cảm xúc, tinh thần và vận động. Quý vị cũng có thể dễ dàng tổ chức những hoạt
động giác quan rất thú vị và hấp dẫn ở nhà cho các bé yêu của mình trong những ngày nghỉ cuối tuần.

Hoạt động với các khối: Các bé học được rất nhiều thứ khi chơi đồ chơi khối. Các đồ chơi giáo dục có
hình dạng cơ bản, ví dụ như gậy, hình khối, vòng cung, hình tam giác và hình tròn. Những hình dạng cơ bản
này cho phép các bé thực sự khám phá cách sử dụng của chúng và tìm ra cách sáng tạo để sử dụng chúng
trong môn học hay những mục đích khác nhau. Trí tưởng tượng của trẻ là vô hạn, do đó khi chơi các khối gỗ,
hay các khối lego, khối xốp…ở góc chơi xây dựng, các bé có thể nghĩ và sáng tạo ra những thứ mà đôi khi
người lớn không có được. Các công trình của các con vô cùng đặc biệt với nhiều ý tưởng phong phú. Các con
phải tập trung tư duy và kiên nhẫn để tạo ra sản phẩm của mình. Kĩ năng phối hợp tay mắt và sự khéo léo sẽ
ngày càng phát triển hơn. Các bé sẽ rất tự tin khi hoàn thành sản phẩm của mình như một đoàn tàu, một chữ
cái, một tòa nhà…và chia sẻ ý tưởng cùng cô, cùng bạn hay người thân. Sau mỗi ngày làm việc, bố mẹ nghỉ
ngơi và thư giãn cùng bé chơi mỗi tối 30p – 1h sẽ giúp tình cảm gia đình thêm gắn bó, các bé cảm thấy được
yêu thương hơn. Trong quá trình chơi, sự chia sẻ, giúp đỡ sẽ cho con thêm tự tin hơn, học hỏi được nhiều
điều bổ ích hơn.

Hoạt động với nước: Mỗi trò chơi đều đem lại những lợi ích bất ngờ cho các bé. Chơi nước là một
trong những hoạt động thư giãn mà hầu hết các bé đều có thể trải nghiệm và vô cùng hào hứng. Khi chơi với
các loại vật liệu và nước, các bé bắt đầu hiểu lí do tại sao và làm thế nào điều này xảy ra. Ví dụ, thí nghiệm
chìm và nổi, vì sao có mưa, mưa ở những dạng gì, vòng tuần hoàn của nước thế nào, cảm nhận nhiệt độ nước
ấm và nước lạnh bằng tay…Ngoài ra các bé được tăng cường vận động khi chơi các trò chơi nước, thích thú
chơi với bể phao, vòi nước. Chơi nước cũng khuyến khích các con sử dụng trí tưởng tượng tốt. Các con có thể
giả vờ con đang làm việc ở tiệm rửa xe, hay đang đi tắm biển và thám hiểm đại dương…Ở nhà, chúng ta có
thể cùng con thư giãn trong bồn tắm với một số đồ chơi để thêm phần hứng thú cho con.

Hình dạng và không gian: Hình dạng có ở xung quanh chúng ta với các kích cỡ và màu sắc khác nhau.
Mỗi đồ vật đều có hình dạng riêng của nó. Chủ đề liên quan tới toán học là các hình cơ bản với kích cỡ to nhỏ
khác nhau. Phân biệt sự khác nhau là một trong những bước học toán đầu tiên cho các bé. Đơn giản nhất là bé
có thể nhận biết và gọi tên hình, đồng thời giúp bé định hướng dễ dàng hơn các hình trong môi trường xung
quanh. Các bé nhận biết hình dạng của các đồ vật chủ yếu bằng nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính qua
sự tham gia tích cực các giác quan. Chính điều này đã giúp cho các giác quan của trẻ ngày càng linh hoạt hơn,
chính xác hơn. Ngoài ra hình dạng còn giúp trẻ phát triển tư duy. Các bé được tiếp xúc với các đồ vật, đồ chơi
và được lặp đi lặp lại thao tác với các đồ vật, đồ chơi, tham gia vào các hoạt động học tập và bằng thực tiễn
qua các thí nghiệm… Bên cạnh đó, thông qua việc tìm hiểu, nhận biết hình dạng các vật thể xung quanh mà
ngôn ngữ của các con ngày càng phong phú. Các con diễn tả những cảm nhận của mình về những điều được
quan sát, nhờ đó mà vốn từ ngày càng phát triển, giúp bé diễn đạt mạch lạc, dễ hiểu hơn bằng ngôn ngữ nói.

Chủ đề tháng tới
Chủ đề tháng 8 dành cho các bé khối K2 và prep khá gần gũi với cuộc sống hàng ngày, đó là chủ đề “ mưa”và
chủ đề “quả trứng”. Các bé sẽ tìm hiểu xem điều gì tạo nên mưa, tác dụng của mưa hay vòng tuần hoàn của
nước…Các bé cũng sẽ rất thích thú khi khám phá, quan sát sự khác nhau của các loại trứng, từ màu sắc, hình
dạng, kích cỡ và cấu tạo, tác dụng, thậm chí là thưởng thức chúng. Học thông qua vận động, trải nghiệm, vui
chơi nhưng kiến thức vô cùng hữu ích.
Dành cho các bé pre- nur, nursery và k1 là các chủ đề “Màu sắc cầu vồng” và chủ đề “gia đình tôi thật đặc
biệt”. Các bé sẽ thỏa sức sáng tạo với các màu sắc mỗi ngày. Chủ đề gia đình là cách giúp các bé kết nối thêm
tình yêu thương với các thành viên trong gia đình và hiểu rõ hơn vai trò của mỗi người. Chúc cho các bé một
tháng vui vẻ, bình an.

Dear Parents,
July has been an exciting and active month in Thang Long Academy. We have done many interesting
activities to learn about different topics.
Our older students have learnt about the famous author and illustrator Eric Carle and we have focused on
two of his books: The Very Hungry Caterpillar and Brown Bear. The first of the books talks about the life of a
caterpillar since it is an egg until it becomes a butterfly. It was an excellent story to learn the life cycle of a
caterpillar. The second book repeats the structure “what do you see? I see a…” which is a very useful
structure to use adjectives (like colors, size, form…) to describe different things around us. In addition, we
developed the topic “my house”, which has been already studied last month, and learnt some more
elements that can be found in houses and flats.
Our younger classes has been recapping and extending their previous knowledge about shapes and colors.
A lot of active games, songs and stories such as “The Rainbow Fish” have been learnt to promote a
productive learning.
In our PE lessons throughout this month, we kept on learning about football. Most of the students love to
play football and their skills are in a continuous development.
Regards,

Pedro Carrillo & James Charles

Phòng chống bệnh Sốt xuất huyết
1. Tại sao bị sốt xuất huyết?
- Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do siêu vi trùng tên là Dengue (Đăn-gơ) gây ra. Bệnh lây do
muỗi vằn hút máu truyền siêu vi trùng từ người bệnh sang người lành.
- Muỗi vằn có nhiều khoang trắng ở lưng và chân, thường sống ở trong nhà, đậu trong những chỗ tối như gầm
bàn, gầm giường, hốc tủ, quần áo treo trên vách… chích hút máu người cả ngày lẫn đêm.
2. Vì sao sốt xuất huyết nguy hiểm?
- Xuất huyết xảy ra quanh năm, đặc biệt vào mùa mưa, có thể bộc phát thành dịch đe doạ sinh mạng trẻ em và sức
khỏe cộng đồng.
- Bệnh có thể trở nặng bất ngờ, gây tử vong cao. Bệnh chưa có thuốc trị đặc hiệu và thuốc phòng ngừa.
- Ai dễ bị sốt xuất huyết?
Trẻ em từ 1-15 tuổi đều có thể bị bệnh, nhiều nhất là lứa tuổi 3-8 tuổi. Đôi khi người lớn cũng mắc bệnh.
3. Làm sao biết bị sốt xuất huyết?
Khi thấy những dấu hiệu sau:
Sốt (nóng) cao 39-40 độ, đột ngột, liên tục trong 3-4 ngày liền.
Xuất huyết (chảy máu) thường ở nhiều dạng:
Xuất huyết dưới da: Làm lộ trên mặt da những chấm nhỏ màu đỏ, đốm đỏ hay vết bầm. Phân biệt với vết muỗi
cắn bằng cách căng da chung quanh chấm đỏ, nếu chúng vẫn còn là do xuất huyết, ngược lại nếu biến mất thì đó
là vết muỗi cắn.
Chảy máu cam, chảy máu chân răng, nướu răng.
Ói hoặc đi cầu ra máu (nước ói màu nâu, phân lợn cợn như bã cà phê hoặc đỏ tươi). Đau bụng.
Sốc là dấu hiệu nặng, thường xuất hiện từ ngày thứ 3-6 của bệnh, đặc biệt lúc trẻ đang sốt cao chuyển sang hết
sốt và có thể xảy ra kể cả khi không thấy rõ dấu hiệu xuất huyết. Dấu hiệu sốc gồm:
Trẻ mệt, li bì hoặc vật vã. Chân tay lạnh. Tiểu ít. Có thể kèm theo ói hoặc đi cầu ra máu.
Lưu ý: Không phải tất cả trẻ bị sốt xuất huyết đều bị sốc. Tuy nhiên nên thận trọng theo dõi tất cả trẻ đang bị nghi
ngờ sốt xuất huyết để kip thời phát hiện những dấu hiệu nguy hiểm kể trên.
4. Làm gì khi nghi ngờ bị sốt xuất huyết?
Đưa trẻ đi khám bệnh ngay. Nếu trường hợp nhẹ, có thể chăm sóc tại nhà như sau:
Cho trẻ nghỉ ngơi, tránh chạy nhảy.
Cho ăn nhẹ: cháo, súp, sữa…
Cho uống nhiều nước hơn bình thường, có thể dùng nước chín để nguội, nước Oresol (nước biển khô, cách pha: 1
gói pha vào 1 lít nước, uống 100-150ml nước/kg cân nặng/ngày), nước cam vắt, nước chanh đường…
Hạ sốt với thuốc Paracetamol, lau nước ấm khi sốt cao.
Không cho trẻ uống Aspirin (vì gây thêm xuất huyết), không cắt lễ hay cạo gió, không quấn kín hoặc mặc áo nhiều
khi trẻ đang sốt, không cữ ăn, không nhịn uống.
Theo dõi bệnh và mang ngay đến bệnh viện khi thấy có các dấu hiệu trở nặng bất ngờ:
Trẻ mệt nhiều hơn, vẻ âu lo bứt rứt, li bì hoặc vật vã. Tay chân lạnh, đau bụng nhiều hơn
Ói nhiều, da đổi màu bầm, môi tím lại.
5. Cách phòng bệnh sốt xuất huyết?
Cho trẻ mặc quần áo dài tay, ngủ mùng cả ban đêm lẫn ban ngày. Không để trẻ nơi thiếu ánh sáng, ẩm thấp
để tránh muỗi chích (đốt).
Thoa thuốc chống muỗi lên những vùng da lộ ra ngoài để bảo vệ trẻ mọi lúc, cả ngày lẫn đêm. Đậy kín lu, vại, hồ,
bể chứa nước, không tạo nơi cho muỗi đẻ và hàng tuần nên cọ rửa với bàn chải để trứng muỗi rơi ra; thả cá 7 màu
diệt lăng quăng (bọ gậy).
Dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, sạch thoáng, không treo quần áo làm chỗ cho muối trú đậu, loại bỏ các vật chứa nước
đọng (gáo dừa, lon, đồ hộp, ly, chén, chai lọ bể, vỏ xe…), thay nước bình bông mỗi ngày, đổ dầu hôi hoặc pha
nhiều muối vào chén nước chống kiến chân tủ thức ăn để triệt nơi sinh sản của muỗi. Có thể dùng thuốc diệt muỗi
hoặc nhang trừ muỗi.

