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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
   

Tháng 9 quả là một tháng tuyệt vời với rất nhiều sự thay đổi mới. Một trong 

những thay đổi lớn nhất trong năm học này là việc giới thiệu chương trình ngữ âm 

Tiếng Anh Letterland của Anh Quốc, sử dụng cách tiếp cận dựa trên các câu chuyện 

để việc học ngữ âm trở nên thú vị và dễ hình dung hơn. Quý Phụ huynh vui lòng đọc 

thêm về chương trình này trong bản tin dưới đây cũng như các thông tin sẽ được gửi 

tới Quý vị trong thời gian tới. 

Tháng 9 khởi đầu với sự kiện Lễ khai giảng Năm học mới của Việt Nam. Do 

một số hạn chế do dịch COVID, Lễ khai giảng năm nay được tổ chức theo cách thức 

đơn giản hơn. Năm nay, sự kiện Tết Trung Thu sẽ được tổ chức tại Tầng 4 thay vì 

khu vực sảnh tầng 1 như những năm trước. Các con sẽ được tham gia vào hoạt động 

múa lân rồi sau đó đi theo chú lân của trường cùng những chiếc đèn lồng xinh trên 

tay diễu hành quanh khu vực sân tennis và sân chơi trên tầng 4. Nhà trường cũng 

trưng bày các sản phẩm cắt tỉa hoa quả ở khu vực trước cổng trường để Quý vị Phụ 

huynh có thể chụp ảnh lưu niệm cùng các con. 

Sau những tháng bận rộn, chắc hẳn các con sẽ mong chờ đến kỳ nghỉ Học 

phần 1 và Nhà trường xin chúc Quý vị và các con sẽ có một tháng 10 thật tuyệt vời. 

 
Hiệu trưởng 
Stephanie C. Mills 
 
Các sự kiện quan trọng sắp tới: 
 
  
Thứ Năm, ngày 01 tháng 10 - Tết Trung thu 
 
Thứ Năm, ngày 15 tháng 10 - Thứ Sáu, 
ngày 16 tháng 10 – Nghỉ Học phần 1  
 

 

http://www.kik.edu.vn/
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CÁC BƯỚC TIẾP THEO 

 

Nhà trường tin rằng thành 
công trong giáo dục là dựa 
trên một nền tảng hợp tác 
ba bên giữa giáo viên, Phụ 
huynh và học sinh, tất cả 
đều tương tác với nhau để 
cùng xây dựng và phát triển. 
 
Do đó, sau mỗi 6 tuần, Nhà 
trường sẽ gửi cho Quý vị thông tin về “Các bước tiếp 
theo” trong đó sẽ đưa ra các mục tiêu cá nhân ngắn hạn 
phù hợp với từng học sinh. Thông qua việc chia sẻ này, 
mỗi nhân tố trong tam giác này đều hiểu được mục tiêu 
và có thể hợp tác để đạt được mục tiêu đó.  

 

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ TẠI LỚP PRE NURSERY  
 

Các con lớp Puppy đang trở nên quen thuộc hơn với 
những thói quen hàng ngày trong lớp học. Những thói 
quen này được phát triển cùng với sự khám phá của 
các con tại các khu vực xung quanh trường cũng như 
trong lớp học.  
 
Các con đã cùng nhau khám phá các góc đọc sách, góc 
hoạt động STEM cũng như góc xây dựng. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOẠT ĐỘNG STEM TẠI LỚP K2 

 
Lớp K2 Froglet rất hào 

hứng khi được tìm 

hiểu cách giải cứu đồ 

chơi khỏi khối băng 

trong giờ học STEM. 

Các con đã có một trải 

nghiệm thú vị khi cảm 

nhận và quan sát khối 

băng từ từ tan ra và 

giúp cho món đồ chơi 

thoát ra khỏi đó. Các 

con rất ngạc nhiên với kết quả và vui mừng khi cuối 

cùng đồ chơi cũng được giải thoát khỏi khối băng lạnh 

và cứng. 

Các lớp K2 

cũng có cơ hội 

làm thí nghiệm 

về sự thăng 

bằng và cách 

xây dựng. Các 

con hợp tác 

cùng nhau để 

dự đoán và làm 

thí nghiệm để 

quan sát xem 

cần tối đa bao nhiêu cốc giấy để có thể giữ thăng bằng 

và xây được tòa tháp cao nhất có thể. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản tin Tháng 9/2020 

Bước tiếp theo của con 
Con đang cố gắng với mục tiêu “bước tiếp theo”. Bố 
mẹ hãy hỗ trợ con tại nhà nhé. 
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KẾT HỢP HỌC NGÔN NGỮ VÀ STEM 

 
Các lớp K1 đã tiến hành một thí nghiệm trong chương 
trình học STEM liên quan tới nhân vật Annie Apple trong 
Letterland. 
 
Các con đã cùng 
giáo viên cắt một 
quả táo và quan 
sát xem điều gì xảy 
ra với miếng táo 
trong những môi 
trường khác nhau. 
Các con giữ lại một 
miếng táo đầu tiên 
để so sánh, sau đó 
đặt các miếng táo 
khác vào những 
dung dịch chất 
lỏng khác nhau 
như sữa, nước, soda, giấm và nước chanh, để quan sát 
những biến đổi xảy ra với mỗi miếng táo. 
 
Các hoạt động STEM thực sự đã giúp các con phát triển 
tìm tòi và đưa ra các dự đoán về những điều con nghĩ 
sẽ xảy ra. Các con rất háo hức khi được kiểm tra những 
miếng táo và nghiên cứu kết quả sau hai ngày, cũng 
như ghi nhớ lại rất rõ về việc thực hiện thí nghiệm này. 
 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG STEM TẠI LỚP PREP 
 
Trong tháng này, Lớp Dự bị Tiểu học hệ Hội nhập đã 
được học về câu chuyện cổ tích “Ba chú dê con Billy” 
và “Ba chú heo con”. Các con 
đã rất thích thú khi được làm 
các hoạt động STEM liên 
quan đến nội dung này để 
mở rộng hiểu biết sâu sắc 
hơn về các câu chuyện. 
 
Trong một tiết học STEM, các 
con đã được làm cây cầu bắc 
qua một con sông tưởng 
tượng cho những chú dê 
trong câu chuyện “Ba chú dê 
con Billy”. 

 
Trong tuần khác, các con 
cũng rất vui khi được tự tay 
xây ngôi nhà chắc chắn cho 
ba chú heo con bằng que 
tăm và đất nặn. Các con đã 
thử thổi vào ngôi nhà để 
xem nhà có đủ chắc chắn 
hay không. Các con cũng 
đã sử dụng nhiều từ ngữ 
toán học như cao, cao hơn, 
dài, dài hơn, ngắn, lớn, nhỏ 
để miêu tả những cây cầu 
và ngôi nhà mà các con xây 
nên. 

 
Tuy rằng các hoạt động STEM chủ yếu tập trung vào 
các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán 
học, giáo viên cũng đã kết hợp với các lĩnh vực quan 
trọng khác như Văn học, Nghệ thuật để các con hứng 
thú hơn, có thêm nhiều kiến thức và hiểu biết sâu hơn 
về chủ đề. 
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LETTERLAND 
 

Năm học này, Nhà trường bắt đầu đưa vào giảng dạy 

chương trình ngữ âm Tiếng Anh Letterland đến từ Anh 

Quốc. Letterland là chương trình độc đáo, dựa trên ngữ 

âm để dạy đọc, viết, đánh vần cho học sinh từ 3-8 tuổi. 

Các nhân vật trong Letterland thay đổi hình dạng từ chữ 

cái màu đen đơn giản trở thành các chữ tượng hình, 

thân thiện với trẻ em và các nhân vật đó cùng chung 

sống trong một thế giới tưởng tượng gọi là Letterland. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Những câu chuyện đơn giản về các nhân vật trong 

Letterland giúp giải thích một cách sinh động các khái 

niệm ngữ âm khô khan, tạo sự hứng thú cho các con 

lắng nghe, suy nghĩ và học tập. Những câu chuyện 

này được xây dựng nên để giải thích âm vần, hình 

dạng của các chữ cái để giúp các con tiến bộ nhanh 

hơn trong việc ghép từ, đọc và viết. 

 

Tên của chữ cái không giống như âm của chữ cái. 
Trong từ “cat” (con mèo), chữ cái đầu tiên là đọc là 
“see” nhưng âm được phát ra lại là “c”. Ngoài ra, các 
con không thêm “uh” sau một số âm như f, h, k, p, s, t. 
Các con có thể đọc là “ff f” nhưng không đọc là “fuh”, 
p nhưng không đọc là “puh”, t nhưng không đọc là 
“tuh”. 
 
Tên các nhân vật trong Letterland thực sự hữu ích khi 
học âm vần, vì chúng bắt đầu với những âm thanh 
thông thường của chữ cái như: Clever Cat, c… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


