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Kính gửi Quý Phụ huynh
Học phần này đang trôi qua thật nhanh và sắp kết thúc! Tháng Chín này, đã có rất nhiều hoạt động thú vị
diễn ra trong và ngoài lớp học. Hoạt động học tập của tháng này tập trung vào những chủ đề “Trường mẫu
giáo của em”; “ Đồ chơi của em” và “Trang phục”. Sự kiện nổi bật của tháng là Lễ hội Tết Trung thu truyền
thống. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các giáo viên vì sự tận tâm hết mình của họ trong công việc
và hoạt đông dạy đổi mới, sáng tạo tuyệt vời của họ đã mang lại nhiều hứng thú học tập cho học sinh.
Các học sinh đã có nhiều trải nghiệm học tập tuyệt vời với giáo viên của mình như chuyến cắm trại cùng
chú gấu Teddy, làm bánh pizza, nổ bỏng ngô, thử nghiệm pha màu bằng việc sử dụng các thực phẩm tự
nhiên như hoa quả, rau, tìm hiểu khái niệm của toán học như thể tích qua việc chơi với nước. Khối lớp Mẫu
giáo bé K1 và khối lớp Dự bị tiểu học đã có những chuyến dã ngoại rất bổ ích. Học sinh lớp K1 tới Trung
tâm vui chơi giải trí TiniWorld tại Indochina Plaza và lớp Dự bị tiểu học tới Xưởng sáng tạo.
Giáo viên và học sinh toàn trường đã tổ chức một ngày Tết Trung Thu tuyệt vời vào thứ Sáu ngày 13 tháng
9. Các em đến trường với trang phục truyền thống tươi sáng, đầy màu sắc, rất háo hức được tham gia các
hoạt động trong buổi sáng như: làm bánh dẻo, trang trí hoa quả, bày mâm ngũ quả, học hát và biểu diễn
những bài hát Trung Thu truyền thống, học cách đánh trống và biểu diễn múa lân. Nhân viên, giáo viên của
Trường đã chung tay trang trí cho trường lớp để đón sự kiện này và những nỗ lực đó đã được đền đáp
bằng sự hào hứng trên khuôn mặt của mỗi học sinh khi tới trường. Đây thực sự là một sự kiện đáng nhớ
cho tất cả chúng tôi.
Nhà trường cũng rất vui mừng được chào đón mười sinh viên từ Trường Đại học Swinburne- Melbourne,
Úc. Các sinh viên này được dẫn dắt bởi cô Julie Godwin, người mà nhiều Phụ huynh đã biết đến cô từng
là Hiệu trưởng của Trường Mầm non KinderWorld tại Tháp Hà Nội. Những sinh viên này tới Trường như
một phần của chương trình du học tìm hiểu hoạt động giáo dục mầm non ở môi trường văn hóa khác và
làm việc chặt chẽ với giáo viên của Trường. Họ tham gia trực tiếp vào lớp học để có thể hiểu hơn về trẻ
em trong những nền văn hóa khác so với trải nghiệm tại Úc. Trong chuyến thăm này, các sinh viên và các
em học sinh đã tham gia hoạt động đọc truyện và các em học sinh được khuyến khích nói cũng như giao
tiếp bằng Tiếng Anh thật nhiều.
Sự kiến sắp tới:r
7-11 Tháng 10
14 – 18 Tháng 10
31 Tháng 10

: Tuần lễ STEM
: Nghỉ kết thúc Học phần I
: Lễ hội Halloween

Trân trọng!
Hiệu trưởng
Kelly Monos
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Hoạt động tại các lớp
Lớp Nhà trẻ Hội nhập
Lớp Cockatoo và Penguin đã có một ngày Tết
Trung Thu náo nức rộn ràng ở trường. Các con
đều rất đáng yêu trong chiếc áo dài của mình, hào
hứng tham gia các hoạt động truyền thống như
trang trí trái cây (các con thích ăn tất cả các loại
trái cây!). Các con cũng giúp làm bánh Trung thu,
học cách múa lân và đánh trống. Học sinh cả hai
lớp đều đã tận hưởng bữa tiệc ăn mừng Tết Trung
Thu hết sức vui vẻ.
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Hoạt động Tết Trung Thu truyền thống tại
các lớp Mẫu giáo bé K1
Khối lớp K1 Parrot và Hummingbird đã rất bận
rộn với nhiều hoạt động để chào đón Lễ hội
mừng Tết Trung thu. Tết Trung thu là dịp kỷ
niệm của sự đoàn tụ và tình yêu thương trong
gia đình nên các giáo viên cố gắng tạo cho các
con nhiều cơ hội để hiểu về sự tích của ngày lễ
này. Các bạn nhỏ đã được nghe và tìm hiểu về
câu chuyện “Chú Cuội trên Cung trăng”, hiểu
được lý do tại sao Chú Cuội phải ngồi trên
Cung trăng; và vào đêm Trung thu tất cả các
em nhỏ trên Trái Đất sẽ đi diễu hành với những
chiếc đèn lồng thắp sáng và múa lân dẫn lối cho
Chú Cuội trên con đường trở về nhà. Các bạn
nhỏ đã rất phấn khích khi tự làm những con rối
sư tử của riêng mình, các em vẽ màu và tô các
loại mặt nạ truyền thống khác nhau, cũng như
tự tay làm bánh trung thu và trang trí các loại
trái cây sáng tạo. Thông qua các hoạt động
này, các con đã có rất nhiều niềm vui khi được
làm các sản phẩm thủ công truyền thống bằng
chính đôi tay của mình và hiểu được thêm về
phong tục tập quán văn hóa Việt Nam. Đặc biệt
các con rất tự hào khi được mặc Áo dài truyền
thống tham gia vào múa lân, rước đèn và làm
mặt nạ. Tết Trung thu là khoảng thời gian thú vị
để trẻ khám phá và trải nghiệm những giá trị
định hướng của Nhà trường.
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Lời chào từ Khối lớp Mẫu giáo nhỡ K2
Một trong những ngày lễ truyền thống của Việt Nam
rất được các em học sinh yêu thích chính là Tết
Trung Thu được tổ chức vào Tháng Chín hàng
năm. Các con đã vô cùng háo hức và mong chờ
trong suốt tháng chuẩn bị này.
Một vài tuần trước ngày lễ, các lớp đã bắt đầu bận
rộn làm đèn lồng với màu sắc và kiểu dáng khác
nhau, trang trí mặt nạ, cũng như lắng nghe câu
chuyện về nguồn gốc của ngày lễ này.
Vào đúng ngày Trung thu, các hoạt động chính đã
được chuẩn bị tại một số lớp để các bạn nhỏ toàn
trường được tham gia.
Lớp Mẫu giáo nhỡ Peacocks đã làm đèn lồng, vẽ
ông trăng để trang trí cho lớp học, tham gia múa
lân, trang trí hoa quả theo chủ đề và làm bánh trung
thu.
Lớp Mẫu giáo nhỡ quốc tế Owls cùng với lớp Mẫu
giáo lớn Robintham rất sôi nổi gia vào hoạt đông
hát các bài hát truyền thống về trung thu, múa lân,
làm mặt nạ hình thú và giúp nhau trang trí lớp học.
Hoạt động giao lưu với các lớp khác nhau luôn
mang lại những trải nghiêm vô cùng thú vị cho các
bé.
Hòa trong không khí tưng bừng chào đón ngày Tết
Trung Thu lớp Mẫu giáo nhỡ Eagle cũng đã tham
gia rất nhiều các hoạt động. Các bé tự nhào bột làm
bánh và chọn màu sắc riêng cho chiếc bánh trung
thu của mình. Hơn thế nữa từ những loại hoa quả
mà hàng ngày các bé được ăn thì trong ngày Tết
Trung thu các bé đã biết cách trang trí sử dụng
những loại hoa quả đó một cách hết sức sáng tạo
với nhiều ý tưởng khác nhau.
Thêm vào đó, các bé còn được mặc trang phục
truyền thống Áo dài, phá cỗ và đi xung quanh
trường rước đèn chơi trăng. Cả lớp đã có một
khoảng thời gian tuyệt vời tham gia và lễ hội đặc
biệt này.
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Khối lớp Dự bị Tiểu học
Tháng 9 này là một tháng đặc biệt với các con
học sinh tại Trường Mầm non KinderWorld.
Năm nay, các con Khối lớp Dự bị Tiểu học đã
có những trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia
trang trí trường lớp nhân dịp Tết Trung thu. Các
con đã làm cho mình những chiếc đèn lồng cá
xinh xắn, trang trí bảng lớp cũng như tự tay bày
mâm ngũ quả.
Học sinh hai lớp Dự bị tiểu học Song ngữ
Flamingo và Robin đã rất háo hức khi khoác
trên mình những bộ đồ truyền thống sặc sỡ, sắc
màu, nhiệt tình tham các hoạt động vào ngày
Tế Trung thu hôm Thứ Sáu, ngày 13 tháng 9.
Các con được học múa Lân, làm bánh dẻo, xếp
các con vật đáng yêu từ các loại quả. Các con
còn được thưởng thức tiệc buffet Trung thu sau
khi tham gia các trò chơi và hoạt động náo
nhiệt. Cùng nhau, các con đã biết chia sẻ các
món ăn truyền thống với nhau và cùng thưởng
thức những món ăn ngon lành.
Tại lớp Dự bị Tiểu học Quốc tế Quetzal, các con
đã có buổi tiệc Trung Thu thật rực rỡ. Tất cả
các hoạt động được sắp xếp để đem lại cho các
con những trải nghiệm đặc biệt nhất về lễ hội
truyền thống. Ngoài ra, học sinh của lớp cũng
vô cùng thích thú khi được cùng các bạn tham
gia các hoạt động trải nghiệm về màu sắc như
nhuộm áo phông và làm hộp bút từ chai nhựa.
Trên hành trình khám phá về màu sắc, các con
có cơ hội thực hành trộn màu và sáng tạo ra
các màu sắc khác nhau theo cách của riêng để
rồi cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn thấy thành
phẩm của mình những chiếc áo. Bên cạnh đó
các con còn được làm hộp đựng bút chì từ chai
nhựa tái chế. Trước khi thực hiện, các con tự
lên kế hoạch thiết kế mẫu hộp bút, lựa chọn các
chất liệu phù hợp để làm. Sau đó các con dựa
vào những thiết kế đó để tạo sản phẩm của
chính các con. Đây quả thực là một hoạt động
ý nghĩa vì nó giúp các con hiểu thêm về tái chế
và giảm các rác thải nhựa.
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Hoạt động khác ở các lớp
họcác
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Một số hình ảnh Tết Trung Thu

T: (84-24) 37940209

E: enquiry@manorhanoi.kinderworld.edu.vn

www.kinderworld.net

