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THÁNG 5/2022 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Tháng Năm đã trôi qua với nhiều hoạt động thú vị và hiệu quả, các cô cùng các em 
học sinh đều cảm thấy như chưa từng trải qua một kỳ nghỉ dài do COVID, khi mà mọi 
người đều đã bắt nhịp trở lại rất nhanh với giờ giấc sinh hoạt tại trường. 
 
Các cô giáo và các em rất háo hức mong chờ Ngày Tết Thiếu nhi. Trong ngày này, 
nhiều hoạt động thể chất dựa theo các bộ môn thi đấu SEA Games sẽ được tổ chức, 
và tất cả các em cũng đều đang rất mong chờ nhận được huy chương. 
 
Các em học sinh lớp Dự bị Tiểu học cũng đang chuẩn bị sẵn sàng cho Lễ Tốt nghiệp 
được tổ chức vào cuối năm học. Khác với mọi năm, Lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức 
dành riêng cho các lớp Dự bị Tiểu học và đồng tổ chức cùng trường Mầm non 
KinderWorld The Manor và Vạn Phúc tại 46 Vạn Bảo, Ba Đình do các quy định hạn 
chế bởi COVID. Các thông tin chi tiết về Lễ Tốt nghiệp cùng thư mời sẽ sớm được 
chuyển đến Quý vị Phụ huynh lớp Dự bị Tiểu học. 
 
Nhà trường cũng rất mong đợi chương trình học hè sẽ được tổ chức từ Thứ Hai, ngày 
4 tháng 7 năm 2022 đến Thứ Sáu, ngày 22 tháng 7 năm 2022, với thời gian học từ 
8:30 sáng đến 4:30 chiều. Chương trình này chú trọng vào nội dung học về Âm vần 
và Số học, để giúp các em củng cố vốn từ vựng và kiến thức cho năm học 2022-2023. 
 
Hi vọng rằng tháng cuối cùng của năm học sẽ là một tháng tràn ngập niềm vui và kỷ 
niệm đẹp với các sự kiện đặc biệt sắp tới. 
 
Hiệu trưởng 
Stephanie C. Mills. 
 
Các sự kiện sắp tới: 
  
Thứ Tư, ngày 1 tháng 6 - Ngày Quốc tế Thiếu nhi 
Thứ Ba, ngày 7 tháng 6 – Lớp K2 đi dã ngoại  
Thứ Tư, ngày 8 tháng 6 – Lớp Pre-Nursery và Nursery đi dã ngoại  
Thứ Năm, ngày 9 tháng 6 – Lớp K1 đi dã ngoại  
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 6 – Lớp Prep đi dã ngoại  
Thứ Năm, ngày 23 tháng 6 – Lễ Tốt nghiệp dành cho Học sinh lớp Dự bị Tiểu học 
Thứ Năm, ngày 30 tháng 6 – Kết thúc năm học 2021-2022   
Thứ Hai, ngày 4 tháng 7 đến Thứ Sáu, ngày 22 tháng 7 – Học hè

http://www.kik.edu.vn/
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LỚP DUCKLING TÌM HIỂU VỀ SINH VẬT BIỂN   

 
Lớp K1 Duckling 
đã được tìm hiểu 
về các loài sinh 
vật biển, như cá 
heo, cá mập, rùa 
biển, cũng như 
các loài có thể tìm 
thấy trên cát, như 
cua. Các em cũng 
rất thích phân loại 

các loài động vật khác nhau, giữa sinh vật sống ở biển 
và sinh vật sống trên đất liền. 
 
Trong các tiết học STEM, các em đã làm thí nghiệm với 
nước ở nhiều mức độ khác nhau. Các em thử nghiệm 
với các đồ chơi sinh vật biển, quan sát việc nổi và chìm 
của chúng trong nước, rồi dần chuyển sang quan sát 
những chiếc thuyền, thử nghiệm xem thuyền có thể 
chứa được bao nhiêu trước khi bắt đầu chìm. 

 
Các em cũng rất thích tìm các mảnh ghép nhỏ trong 
những khay cát và sử dụng chúng để ghép thành các 
sinh vật biển. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
LỚP FAWN KHÁM PHÁ 5 GIÁC QUAN 

 
Trong tháng này, 
lớp Fawn đã được 
tìm hiểu về 5 giác 
quan. 
 
Việc tìm hiểu về 
các giác quan sẽ 
giúp các em học 
sinh có khả năng 
khám phá, tìm hiểu 
về thế giới xung 
quanh tốt hơn. 
Các em được 
khuyến khích sử 
dụng vốn từ vựng 
của mình để mô tả 
những gì bản thân có thể nhìn, nếm, nghe, ngửi hoặc 
cảm nhận. 
 
Các cô giáo đã tạo ra 5 góc giác quan để các em có 
thể trải nghiệm, được trực tiếp  khám phá và cảm nhận 
thực tế với những thí nghiệm ngay trong lớp học. Các 
em sử dụng lời nói, hành động và biểu cảm khuôn mặt 
để mô tả những gì các em trông thấy, nếm, ngửi, nghe 
và cảm nhận được.  

Lớp cũng có các hoạt động mỹ thuật liên quan đến chủ 
đề. Các em đã tạo ra những bức tranh bong bóng 
thông qua sử dụng thị giác và xúc giác. 
 
Các em rất thích thú khi cảm nhận bong bóng trong 
lòng bàn tay trước khi thêm màu sắc và in dấu bọt 
bong bóng lên giấy. 
 
 

 

Bản tin Tháng 5/2022 
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LỚP PUPPY BẬN RỘN 

 
Các em bé lớp Puppy hiện cũng đang rất bận rộn với 
các hoạt động tại trường. Trong giờ toán học, các em 
tập trung học về 
các hình dạng khác 
nhau, hát các bài 
hát về hình dạng 
trong giờ hoạt động 
tập thể cũng như 
chơi các trò chơi về 
hình dạng đồ vật. 
 
Các em đã cùng 
nhau kết hợp và 
phân loại hình 
dạng, cũng như trải 
nghiệm với các kết 
cấu và kích thước 
khác nhau. 

Trong các hoạt động mỹ 
thuật, các em học sinh 
lớp Puppy bắt đầu học 
cách cầm cọ vẽ để vẽ và 
tạo dấu in trên giấy. Sau 
đó, các em được khuyến 
khích chia sẻ với các bạn 
về bức tranh của mình. 
 
Các em cũng được lựa 
chọn và dán các vật liệu 
lên giấy khi thực hiện các 
hoạt động thủ công. 

Những hoạt động này giúp các em phát triển và củng cố 
kỹ năng vận động tinh của mình. 
      
Hoạt động khám phá ngoài trời là nội dung vô cùng quan 
trọng trong những năm 
học tập đầu đời. Các 
em đã được trải nghiệm 
với cát và học cách hợp 
tác với các bạn khác khi 
chia sẻ đồ chơi cũng 
như khu vực chơi. 
 
Các em khám phá cát 
ướt và khô, xây những 
tòa lâu đài cát với nhiều 
hình dáng khác nhau và 
thi xem ai xây được lâu 
đài đẹp nhất. 
 
 

 
 

 
LETTERLAND  

 
Tại KinderWorld, các em được học ngữ âm với 
chương trình “Chữ cái và âm vần” cũng như chương 
trình Letterland từ Anh Quốc.  
 
Khi hỗ trợ các em tại nhà, xin Quý vị lưu ý rằng các em 
sử dụng bảng chữ cái phiên âm. Điều này sẽ giúp các 
em có thể ghép (pha trộn) các chữ cái khác nhau để 
tạo thành từ có nghĩa. 
 
Mỗi tuần, các em sẽ tập 
trung tìm hiểu một hoặc 
một vài chữ cái mới. Mỗi 
chữ cái được liên kết 
với một nhân vật 
Letterland có tên riêng, 
bài hát và câu chuyện 
riêng. Các video cũng 
như các bài hát 
Letterland cũng sẽ 
được sử dụng trong 
suốt thời gian học của 
các em. 
 
Quý vị có thể tải hoặc xem các nhân vật Letterland 
qua đường dẫn sau: 
https://letterland.app.box.com/s/houyei7p5wg57w9t8
626zqpu6srth7xq/file/132096269159 
Video ngắn khoảng 2 phút dưới đây sẽ giúp Quý vị 
hiểu các thông tin cơ bản về Letterland: 
https://www.youtube.com/watch?v=ToSTUj7WVxw 

Khi hát các bài hát Letterland, điều quan trọng là các 
em chủ động làm theo các hoạt động của bài hát – 
Quý vị có thể tham khảo các hoạt động tại đây: 
https://www.youtube.com/watch?v=o1WUuWsVV60 
cùng các bài hát trong đường dẫn sau:  
https://www.youtube.com/watch?v=WJBbpfx_ESM&t
=4s               

Hãy cùng các em tận hưởng chuyến phiêu lưu tại 
Letterland! 

 

 

 

 

 

 

https://letterland.app.box.com/s/houyei7p5wg57w9t8626zqpu6srth7xq/file/132096269159
https://letterland.app.box.com/s/houyei7p5wg57w9t8626zqpu6srth7xq/file/132096269159
https://www.youtube.com/watch?v=ToSTUj7WVxw
https://www.youtube.com/watch?v=o1WUuWsVV60
https://www.youtube.com/watch?v=WJBbpfx_ESM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=WJBbpfx_ESM&t=4s
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KỸ NĂNG HỢP TÁC TRONG LỚP BUNNY 

 
Đối với các em học sinh ở lứa tuổi Nhà trẻ, ngay từ khi 
bắt đầu, các cô giáo đã hỗ trợ các em phát triển kỹ năng 
hợp tác, khuyến khích các em cùng nhau hoạt động 
trong lớp. 

Một phần quan 
trọng của kỹ năng 
này được truyền 
tải qua việc tham 
gia vào  các trò 
chơi. Khi đó, các 
em được phát 
triển một loạt các 
kỹ năng – từ kỹ 
năng nghe nói,  
xếp hàng luân 

phiên và rèn luyện tính kiên nhẫn. 
 
Một số em học sinh cảm thấy ngại nói hoặc thực hiện 
nhiệm vụ trước mặt các bạn khác, nên các cô giáo đã 
sử dụng con rối để phá bỏ rào cản này. Khi các cô sử 
dụng con rối, các em sẽ tập trung vào sự thú vị của con 
rối mà quên đi nỗi sợ hãi của mình. Việc nói chuyện, trả 
lời và tương tác nhờ đó cũng trở nên dễ dàng hơn. 

 
Một cách khác để khuyến khích các em tự tin tương tác 
trước đám đông là thông qua âm nhạc. Một số em học 
sinh cảm thấy ngại nói trước đám đông nhưng không 
gặp khó khăn khi hát. Âm nhạc đã giúp các em quên đi 
nỗi sợ hãi của mình. 
 

 
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI CÙNG FROGLET 

 
Các em học sinh lớp Froglet đang cùng nhau khám 
phá các quốc gia khác nhau trên thế giới. Các em 
được tìm hiểu về các lục địa và thảo luận về kinh 
nghiệm đi máy bay 
tới những địa điểm 
khác nhau, cũng 
như tập trung vào 
khoảng cách giữa 
các địa điểm khác 
nhau. 
 
Sau đó, các em 
quay trở lại Việt 
Nam, để tìm hiểu kỹ 
hơn về các địa điểm 
tại Việt Nam như thủ 
đô Hà Nội, cũng 
như được nghe câu 
chuyện về Hồ Hoàn 
Kiếm. 
 
Các em cũng khám phá về văn hóa ẩm thực khác nhau 
từ khắp nơi trên thế giới, tìm hiểu về các món ăn truyền 
thống như Kimchi của Hàn Quốc, cá và khoai tây chiên 
của Anh hay bánh hamburger của Bắc Mỹ. 

 
Bên cạnh đó, các em 
còn tập trung vào tìm 
hiểu về trang phục 
truyền thống của các 
quốc gia khác nhau ở 
châu Á, từ Áo dài của 
Việt Nam, Hanbok của 
Hàn Quốc, Kimono 
của Nhật Bản cho tới 
Sườn xám của Trung 
Quốc và trang phục 
của các quốc gia châu 
Á khác. Các em đã 
cùng nhau học hỏi và 
quan sát kiểu dáng, 

màu sắc khác nhau của mỗi thiết kế. 
 
Ngoài ra, các em cũng có một ngày mặc áo dài tới 
trường. Quả là một ngày tuyệt vời khi các em đều cảm 
thấy tự tin và xinh đẹp trong bộ trang phục này. Mỗi bộ 
áo dài các em mặc đều có thiết kế khác nhau, có bộ 
màu đỏ tươi rất đẹp, và cũng có bộ với hoa văn cùng 
họa tiết màu xanh độc đáo và tinh tế. Các hoa văn như 
phượng hoàng, hoa, cá và rồng như trong những câu 
chuyện truyền thuyết của châu Á được thêu rất tỉ mỉ 
trên trang phục của các em. 

 

 

 

 

 


