Thăng Long Academy Kindergarten –August 2017

Thông tin quan trọng
Quý Phụ huynh kính mến,
Tạm biệt tháng 8 để bước sang tháng 9 mát
mẻ hơn. Mỗi ngày các con đến trường cùng
khuôn mặt và tâm trạng vui vẻ đầy háo hức
giúp chúng tôi có thêm nhiều niềm vui.

* Khai giảng năm học mới: Thứ Sáu ngày 01/09/2017
* 12/09/2017: Tham quan Bảo Tàng dân tộc học

* 16/09/2017: Khai mạc giải & thi đấu bóng đá vòng loại
* 23/09/2017: Thi đấu bóng đá bán kết và chung kết
* 28/09/2017: Lễ Hội Trung Thu

Xin mời các bậc phụ huynh cùng nhìn lại các
hoạt động của bé trong suốt tháng 8 vừa
qua.

* 15/09/2017: Họp phụ huynh học sinh khối nhà trẻ
* 22/09/2017: Họp phụ huynh học sinh khối mẫu giáo và khối
quốc tế

Các hoạt động chung: Nhóm Pre Nurse, Nurse và K1 với chủ đề màu sắc. Các bé xé dán chiếc cầu vồng
xinh xắn và những đám mây xanh biếc từ kĩ năng lăn sơn hay sơn màu. Cùng chia sẻ những bức ảnh gia đình yêu
thương và làm cây gia đình qua việc sử dụng các kĩ năng khác nhau như lăn sơn, sơn màu... để có những sản phẩm
vô cùng sáng tạo và độc đáo
Nhóm K2 và Prep thích thú với chủ đề mưa, thích nhất là được cảm nhận ngoài trời mưa và bận rộn với chủ đề
trứng, tham gia các hoạt động đa dạng với các loại trứng, đặc biệt là rán và luộc trứng, sau đó cùng nhau thưởng
thức. Thật tuyệt vời. Kết thúc chủ đề tháng là những bài học về “Tên của tôi” bằng các kĩ năng và nguyên liệu khác
nhau để các bé ghép và trang trí tên của mình.

Giải thi đấu bóng đá
Nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao cũng như đẩy mạnh việc kết nối các gia đình, trường mầm non
Thăng Long Academy tổ chức Giải Bóng Đá Thăng Long Academy mở rộng lứa tuổi U6 vào tháng 09/2017. Giải
bóng được dự kiến tổ chức như sau:
* 15/9/2017: Khai mạc giải & thi đấu bóng đá vòng loại
* 23/9/2017: Thi đấu vòng bán kết và chung kết
Hiện nay các thầy trò đang rất hào hứng luyện tập chờ đến ngày thi đấu. Cùng chúc và cổ vũ cho các con có
một giải bóng đá thật vui vẻ.

Khai giảng năm học mới
Ngày khai trường là ngày hội lớn có ý nghĩa rất thiêng liêng không chỉ với các bạn nhỏ đi học mà với cả các thầy
cô giáo, gia đình và cả cộng đồng. Khai trường là sự mở đầu cho năm học mới với đầy đủ ý nghĩa và cảm xúc
tạo nên sự vui tươi đầy hứng khởi. Tiếng trống trường luôn là kí ức không thể quên ngay cả khi chúng ta đã
trưởng thành và đó là một dấu ấn đẹp vô cùng ý nghĩa đối với các con. Mời Quý phụ huynh cùng nhìn lại một
số hình ảnh của ngày khai trường năm nay – năm học 2017-2018.

Bé làm người lớn: Phương pháp học trải nghiệm là phương pháp học vô cùng thành công đối với các
bạn nhỏ trong lứa tuổi tiền tiểu học, các con sẽ được vừa học vừa chơi thông qua đó hoàn thiện những kỹ năng
mềm quan trong để lớn lên hạnh phúc và thành đạt. Đó là các kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, tư
duy sáng tạo và khả năng tự chủ. Dưới đây là một số hình ảnh mà các bé tham gia ngày hội “Một ngày làm
người lớn” tại trường Thăng Long Academy.

Chủ đề tháng tới
Tháng 9 mùa thu, thời tiết mát mẻ hơn. Các bé khối K2 và Prep sẽ có hai tuần đầu để tìm hiểu về quá trình
lớn lên của bản thân qua các giai đoạn trong chủ đề “Tôi lớn lên thế nào”. Khối K1 chắc chắn rất thích thú với
chủ đề gia đình động vật “ Animal family”. Còn khối Nurse và Pre- Nurse sẽ rất bận rộn với các hoạt động giác
quan trong chủ đề “ Các giác quan của tôi” – “Our senses”
Một chủ đề chung cho toàn trường chắc chắn bạn nào cũng rất thích và hào hứng đón chờ là chủ đề “Mùa
thu” và “Tết Trung Thu” . Quý vị hãy cùng chờ đón xem các bé sẽ thể hiện mình như thế nào qua những bài
học ở trường nhé. Nếu có thể quý vị trò chuyện thêm với con ở nhà theo chủ đề học để củng cố kiến thức và
tăng sự gắn kết tình cảm. Chúc các một tháng mới luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

Dear Parents,
August has come to an end and it has brought a lot of exciting learning to our lovely students of Thang Long
Academy.
Our older students have learnt about 3 main different topics throughout this month: water cycle, rain and life
cycle of a chicken. A lot of interesting facts have been introduced about water and our students understood and
are able to explain that water can be found in different places (oceans, rivers, clouds…) and goes in different
states like water vapor or rain. They have also learnt to choose the best outfit for a rainy day using raincoats,
rubber boots and umbrellas.
The main topics for our younger classes have been colors and family members. It has been very interesting month
for our students because we have added a lot activities and games involving our ICT resources. Interactive games
boost student learning since they are able to learn in a really enjoyable way while they are playing games and
songs.
We kept on practicing football throughout this month in our PE lessons. Students are having such a great time
playing this sport and they keep on improving their skills steadily.
Regards,

Pedro Carrillo and James Charles

Làm thế nào để xử lý sự ghanh đua giữa các anh chị em?
Có nhiều phụ huynh đã, đang và sắp có em bé thứ hai. Điều đó khiến chúng tôi nghĩ đến tầm quan trọng của việc
giải quyết sự bất hòa giữa các anh chị em (vấn đề này còn nghiêm trọng hơn khi các bé lớn, vì vậy ngay từ bây
giờ hãy tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt). Thư này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một thông điệp tích cực –
Khuyến khích các con yêu thương lẫn nhau, xây dựng mối gắn kết kéo dài suốt cuộc đời các bé
.

Nuôi dạy các con yêu thương lẫn nhau
Các anh chị em chính là người bạn đầu tiên để các con chơi cùng, cùng khám phá thế giới và phát triển các kĩ
năng xã hội. Ngoài bố, mẹ, anh chị em là chỗ dựa lớn nhất của các con, các bé yêu thương nhau một cách hết
sức tự nhiên. Tất các những điều đó nghe thật đáng yêu, nhưng hiển nhiên mọi mối quan hệ tuyệt vời này đều
cần sự cố gắng! Sự thật là việc các con ghanh đua lẫn nhau không hề xa lạ, và những cuộc “chành chọe” là tự
nhiên và rất bình thường. Dù vây, có vẻ như quý vị dành nhiều thời gian để phân xử những cuộc cãi vặt đó hơn
là khích lệ tình yêu thương và tính tích cực trong mối quan hệ giữa chúng. Tuy nhiên theo nghiên cứu thì vế
đằng sau mới là cách tốt nhất để ngăn chặn việc các con ghanh đua, bất hòa. Chúng ta tiếp tục đọc để tìm ra
cách giải quyết mọi trận “chí chóe”…
Cảm nhận tình yêu thương: Một trong những vai trò quan trọng nhất của cha mẹ là làm gương cho các con.
Chúng không chỉ bắt chước mà còn học được từ chúng ta. Điều đó có nghĩa là nếu Bố Mẹ biểu lộ sự giận dữ, đối
đầu hay thái độ bề trên với nhau (hoặc với các con) bao nhiêu, bọn trẻ cũng có xu hướng hành xử như vậy. Nói
một cách đơn giản nếu bố mẹ không hòa thuận thì các con cũng không thuận hòa. Nếu bố mẹ hay cáu giận và
hống hách, trẻ con cũng sẽ học theo cách tiêu cực đó. Tương tự như vậy, cha mẹ càng thể hiện tình yêu thương
cảm thông chia sẻ lẫn nhau cũng như với các con bao nhiêu thì trẻ sẽ càng biết cách cư xử yêu thương nhau bấy
nhiêu. Như thế, chúng ta không những thấy các con bắt chước âu yếm lẫn nhau hay biểu lộ sự tôn trọng mà còn
có thể dễ dàng chỉ bảo cho con thấy rằng các con cần đối xử với nhau giống như những gì chúng thấy và nhận
được từ bố mẹ (mỗi khi chúng có những thái độ, hành động sai).

