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Kính gửi Quý Phụ huynh
Chào mừng các em học sinh quay trở lại trường Học phần 2 và đây hứa hẹn sẽ là một Học phần rất bận
rộn! Các em sẽ được tìm hiểu các ngày lễ truyền thống của một số nước trên thế giới như Lễ hội Halloween,
Lễ Tạ ơn và Giáng sinh. Mỗi lớp cũng đã lên kế hoạch cho những chuyến tham quan thú vị ở Học phần
này.
Tháng Mười trôi qua với rất nhiều hoạt động học tập sôi nổi chào mừng Lễ hội Halloween. Các giáo viên tổ
chức nhiều hoạt động trải nghiệm STEM tuyệt vời xung quanh chủ đề Halloween. Bên cạnh đó, giáo viên
cũng tập trung dạy ngôn ngữ cho các em thông qua hoạt động kể chuyện qua sách tranh với những mẩu
truyện vừa có chút đáng sợ nhưng lại rất vui nhộn. Các em còn tham gia trang trí lớp học và bảng tin một
cách hết sức sáng tạo cùng trò chơi “Cho kẹo hay bị ghẹo”. Các em rất háo hức mong chờ tham gia lễ hội
Halloween được tổ chức vào thứ Năm, ngày 31 tháng 10.
Quý Phụ huynh vui lòng đảm bảo đã mua đủ đồng phục cho các em học sinh. Các em cần mặc đồng phục
đến trường mỗi ngày theo đúng quy định.
Đồng phục thể thao
–
Áo thể thao màu cam và quần sóoc (Cho cả học sinh nam và nữ) mặc
vào ngày có tiết học thể dục là Thứ Tư, Thứ Năm và các ngày học sinh đi tham quan dã ngoại.
Đồng phục thường
–
Áo cài khuy và quần xám (Cho học sinh nam) và váy xám (Cho học
sinh nữ).
Đồng phục mùa đông
–
Quần nỉ dài màu xám, áo nỉ màu cam. Tất chân và váy xám cho
học sinh nữ.
Giày
–
Giày mầu đen (cho hoạt động thể dục và các hoạt động dã ngoại bên
ngoài trường)
Dép lê
–
Dùng để đi trong trường.
Sự kiện sắp tới:
7 tháng 12
18 tháng 12
20 tháng 12
06 tháng 01
17 tháng 01

–
–
–
–
–

Hội chợ Giáng sinh (Thứ Bảy)
Biểu diễn Văn nghệ mừng Giáng sinh
Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng sinh
Trở lại học sau kỳ nghỉ Giáng sinh
Ngày cuối cùng Học phần 2

Trân trọng!
Hiệu trưởng

Kelly Monos
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Hoạt động tại các lớp
Lớp nhà trẻ hóa trang với những trang
phục Halloween
Lễ hội Halloween quả là một dịp lễ rất vui trong
năm. Các bạn nhỏ ở hai lớp Nhà trẻ Penguin và
Cockatoo đã được tham gia vào rất nhiều hoạt
động như: trang trí những chiếc đèn lồng bí ngô
ngộ nghĩnh và các hoạt động tạo hình để trang trí
lớp học. Các con đang rất nóng lòng được hóa
trang trong những bộ trang phục ma quái đúng tinh
thần ngày lễ để ghé thăm các lớp học khác và chơi
trò ”Cho kẹo hay bị ghẹo”.

T: (84-24) 37940209

E: enquiry@manorhanoi.kinderworld.edu.vn

www.kinderworld.net

KINDERWORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN @ THE MANOR, HANOI

OCTOBER 2019

Khối lớp Mẫu giáo bé K1
Trong tháng này, các học sinh khối K1 đã tập trung
vào những bài học thực hành, tư duy kết hợp với
những hoạt động STEM trong các tiết học hàng
ngày. Bên cạnh đó, các con cũng có cơ hội tham gia
vào những hoạt động giúp phát triển kĩ năng vận
động tinh, tính sáng tạo và kĩ năng làm việc theo
nhóm.
Ví dụ, các con lớp Hummingbird đã sử dụng các vật
liệu khác nhau như là kẹo dẻo, đất nặn để nối các
ống hút lại với nhau. Đây là một hoạt động làm việc
nhóm rất tuyệt vời và thật vui khi quan sát các con
hợp tác làm việc theo nhóm rất nhịp nhàng cùng
nhau. Các bé lớp Parrot lại rất hào hứng với hoạt
động làm cầu vồng từ những viên kẹo trái cây
Skittles nhiều màu sắc. Đầu tiên, các con đặt các
viên kẹo trái cây theo hình tròn dọc theo mép của
đĩa, sau đó từ từ đổ nước và quan sát màu sắc của
những viên kẹo đan xen tạo nên những hình thù khác
nhau!
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Khối lớp mẫu giáo nhỡ K2
Trong Thư tháng 10 này, khối Mẫu giáo nhỡ K2 muốn chia
sẻ về một vài hoạt động STEM mà các con đã được tham
gia. Như các Phụ huynh có thể đã biết, các hoạt động STEM
chủ yếu dựa vào việc thí nghiệm và tìm ra nguyên lý hoạt
động của các sự vật, sự việc. Phần lớn các hoạt động mỹ
thuật cũng như thủ công mà hàng ngày đã và đang diễn ra
ở lớp không ít thì nhiều cũng đã được giáo viên lồng ghép
hoạt động STEM trong đó và đôi khi giáo viên sẽ tập trung đi
sâu hơn cho câu hỏi:”làm thế nào”; “tại sao” để các bé tự tìm
hiểu và đưa ra câu trả lời thích đáng.
Các bạn của lớp Eagle đã dành một tuần để cùng tham gia
và trải nghiêm các hoạt động STEM vô cùng hứng thú và bổ
ích. Để thỏa mãn trí tưởng tượng và kích thích niềm say mê
sáng tạo của trẻ, các em vô cùng phấn khích khi có cơ hội
được khám phá và sử dụng các loại vật liệu khác nhau như:
các khối hình, cốc đĩa giấy, hộp bìa cotton để tạo nên các
sản phâm vô cùng phong phú và đa dạng: xây dựng trường
học, tòa tháp, xây cầu, ô tô, tàu hỏa, người máy, các sản
phẩm trang trí cho Lễ hội hóa trang Halloween. Khi học về
chủ đề “Ngôi nhà của bé”, các bạn trong lớp đã rất hứng thú
khi có cơ hội trực tiếp tham gia quy trình của một dự án từ
lúc bắt đầu cho đên khi hoàn thành. Hơn nữa, việc tham gia
vào dự án như vậy cũng giúp trẻ kết nối và hợp tác tốt hơn
trong các hoạt động tập thể.
Hoạt động STEM ở lớp Owl lại tập trung vào chủ đề màu sắc
với hai hoạt động chính. Hoạt động đầu tiên ( cũng là hoạt
động mà các bé cảm thấy hứng thú nhất) đó là trong một
chiếc đĩa đã được đổ sữa tươi vào, các con sẽ cho màu
nước vào và thêm một chút nước rửa bát từ đầu bông tăm.
Xà phòng đã phản ứng với chất béo có trong sữa tươi tạo
nên sự chuyển động vòng quanh của màu sắc rất bắt mắt
và thú vị. Nếu Phụ Huynh quan tâm và muốn thử nghiêm làm
ở nhà có thể tham khảo qua đường link phía dưới
https://www.youtube.com/watch?v=54jZovNSK5M
Lớp Peacocks cùng chung chủ đề tìm hiểu về màu sắc cũng
đã có các hoạt động thú vị xung quanh việc pha màu. Hoạt
động này giúp các em tìm hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi hai
màu khác nhau được đặt cạnh nhau và việc pha màu sẽ tạo
nên những màu sắc độc đáo như thế nào. Nằm trong tuần
lễ với chủ đề: “Ngôi nhà của bé”, các em học sinh lớp
Peacocks đã có cơ hội được đến tham quan nhà một bạn để
tìm hiểu thêm về chức năng của các phòng và các đồ đạc
trong các phòng đó. Chuyến dã ngoại đã để lại nhiều ấn
tượng và đầy ắp những kỉ niệm khó quên.
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Khối lớp Dự bị Tiểu học
Tháng 10 này là một dịp đặc biệt đối với các em học
sinh khối Dự bị tiểu học. Các con được tham gia các
hoạt động toàn trường hưởng ứng tuần lễ STEM,
mỗi ngày các con được học cách giải quyết vấn đề
thông qua các hoạt động sáng tạo cũng như sử sụng
cách kĩ năng tư duy của mình. Các lớp Dự bị Tiểu
học Hội nhập sử dụng các vật liệu từ thiên nhiên để
thực hành các hoạt động liên quan đến chủ đề mùa
Thu. Các con đã trở thành các chuyên gia bí ngô khi
tham gia khám phá các hoạt động như “Thổi bóng
bóng với quả bí ngô”, “Đường hầm với bí ngô”, hay
“Hoạt động chìm và nổi của bí ngô. Các con được
tìm hiểu về quả bí ngô, hình dáng từ bên ngoài lẫn
bên trong của nó, được thử sức với hoạt động khắc,
tạc cũng như các hoạt động kết hợp nhiều giác quan
khác nhau. Hạt từ quả bí ngô cũng được các con khai
thác và thực hành với các hoạt động thú vị khác
nhau, lớp Flamingo đã trộn màu thực phẩm với hạt
để làm thành một loại vật liệu cho các bài thủ công,
còn lớp Robins lại tìm hiểu về vòng đời của cây bí
ngô bằng cách gieo hạt. Không những thế, các con
còn khám phá ra rằng cách để thưởng thức bí ngô
tuyệt với nhất không phải là như đồ chơi mà là như
một món ăn! Các con được nêm nếm hương vị của
loại quả đó qua “giờ vào bếp” với hai món là súp và
bánh bí ngô. Những món ăn các em làm ra càng
thêm phần ngon khi các em biết chia sẻ cùng với bạn
bè!
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