
 

 

 

 

 

Bản Tin 

Lớp Mẫu Giáo 
Học Kỳ 3, 2019              

 

CHÀO MỪNG  

Kính gửi các gia đình 
Chào mừng trở lại trường! Chúng tôi có mười tuần bận rộn phía trước chúng tôi, nhưng thật tuyệt khi thấy các học sinh 
Prep của chúng tôi đã ổn định và tự tin trong không gian học tập. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ và hợp tác 
trong việc học tập của con quý vị. Hãy giúp thói quen buổi sáng của con quý vị bằng cách đến trường lúc 8:45 sáng. Điều 
này đảm bảo các em bắt đầu ngày mới một cách tích cực và không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hay học tập quan trọng nào. Cũng 
xin quý vị đảm bảo cung cấp cho con quý vị thực phẩm bổ não, vì điều này cung cấp cho các em năng lượng để giúp các em 
với việc  học tập. 

CÁC NGÀY QUAN TRỌNG 

THÁNG BẢY THÁNG TÁM THÁNG  CHÍN 

Thứ Hai 15 Ngày 1 Học kỳ 3 
 
Thứ Sáu 26 - Thánh Lễ Ngày Ông Bà và 
Trà Sáng 
 
Thứ Sáu 26 – 2.00pm – 3.30pm Họp Phụ 
Huynh Hợp Tác  
 
Thứ Ba 30 Lễ kỷ niệm - 100 Ngày 
 

Thứ Sáu 2 - Đêm gia đình khiêu vũ 
Thứ năm 8 - Tham Quan Trung Tâm Giáo 
Dục Lego 
Thứ Năm 15 12: 15 Thánh Lễ Đức Mẹ 
Thăng Thiên 
Thứ Năm 15 2.45-3.30pm Hội Đọc Sách 
Hiệu Trưởng 
Thứ Sáu 16 -2.00pm-3.30pm Họp Phụ 
Huynh Hợp Tác 
Thứ Tư 28 – Gian Hàng Ngày Của Cha 
Thứ Sáu 30 – 7.30am Ăn sáng Ngày Của 
Cha 
 Thứ Sáu 30 Thánh Lễ Prep  

Thứ tư 11 - Tập họp  Prep R tổ chức 

 

Thứ Hai 16 3.00[,-4.00pm Toàn Trường 
Trưng Bày Học Tập 

 

Thứ tư 18 Tập họp  Prep S  tổchức 

 

Thứ Sáu 20 

9:15 Thánh lễ kết thúc 

1:00pm Kết thúc học kỳ 3 

CHI TIẾT LIÊN LẠC 
Year Prep R: orantino@stbsunshinenth.catholic.edu.au   

Year Prep S:mszulik@stbsunshinenth.catholic.edu.au 
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HỌC TẬP TRUY VẤN 
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
 ● Làm thế nào tôi có thể là người giải quyết vấn đề? 
 
  HIỂU 
● Nhà thiết kế tuân theo quy trình để tạo ra giải pháp 
● Vật liệu có nhiều công dụng và được sử dụng cho các mục 
đích cụ thể 
● Vấn đề có thể được giải quyết theo nhiều cách khác nhau 
● Cộng tác viên kết hợp các ý tưởng để thiết kế 
 

THỜI GIAN KHÁM PHÁ 
Thời gian khám phá là thời gian chơi có cấu trúc với trọng tâm 
học tập. Trong Thời gian Khám phá, chúng tôi sẽ tập trung vào 
việc xây dựng Tài sản học tập của Cộng Tác Viên. Các học sinh 
sẽ thực hành áp dụng các kỹ năng của một cộng tác viên bằng 
cách: 
● Thay phiên nhau 

● Chia sẻ ý tưởng của các em với người khác 

● Giúp đỡ nhau theo những cách khác nhau 

● Nói về cách các em có thể lập kế hoạch và học hỏi cùng nhau 

● Tôn trọng quyền, cảm xúc và nỗ lực của người khác 

● Làm những công việc khác nhau khi các em ở trong một 

nhóm 

● Sử dụng các từ để giải quyết vấn đề. 

 
NGƯỜI PHỤ GIÚP  
Vào thứ Năm 8 tháng Tám, chúng tôi sẽ đi 
tham quan Trung tâm Giáo dục Lego. Chúng tôi sẽ 
cần các người phụ giúp và sẽ rất cảm kích bất kỳ 
phụ huynh / người chăm sóc nào có thể đến đi cùng. 
 
Đối với bất kỳ người trợ giúp nào quý vị sẽ cần một Kiểm tra 
Làm Việc với Trẻ Em hiện hành và sẽ được yêu cầu ký kết Mẫu 
Quy Tắc Ứng Xử của trường học chúng tôi 

 

CẦN VẬT LIỆU  

Để giúp chúng tôi trở thành nhà thiết kế, chúng tôi sẽ cần 

vật liệu tái chế để làm và xây dựng các thiết kế của chúng 

tôi. Nếu quý vị có thể bắt đầu thu thập các vật phẩm ở 

nhà và mang chúng vào trường, điều này sẽ giúp chúng 

tôi rất nhiều! 

Những thứ chúng tôi đang tìm kiếm bao gồm: 

● hộp hoặc bìa cứng (ví dụ hộp ngũ cốc, hộp giày, bao bì 

thực phẩm, v.v.) 

● hộp nhựa sạch (ví dụ: bình sữa, nắp sữa, chai nước trái 

cây, chai nước, hộp đựng bơ thực vật hoặc bơ) 

● vải vụn, nút, len cũ, dây, nút, những mẫu và búi giun tơ 

nhựa và bất cứ thứ gì bạn có thể nghĩ đến. 

Xin lưu ý rằng chúng tôi không cần đồ thủy tinh, kim loại 

và vật sắc nhọn. 

 

ANH VĂN 
ĐỌC VÀ XEM 
Học sinh sẽ: 
● củng cố kiến thức âm/chữ cái của các em bằng cách xác 
định âm đầu, âm giữa và âm cuối trong từ 
● học thêm danh sách từ 
● sử dụng hình ảnh, phát âm và phân đoạn để giải mã 
những từ chưa biết 
● hiểu văn bản bằng cách dự đoán trong khi đọc, tạo kết 
nối và trả lời các câu hỏi theo nghĩa đen. 
 

VIẾT: 
Các học sinh sẽ: 
● tập trung vào việc ghi lại các âm các em nghe được 
trong các từ 
● viết nguyên câu sử dụng chữ viết hoa, dấu chấm và hình 
thành chữ cái chính xác 
● xuất bản và chia sẻ các mẫu bài viết với lớp. 
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NÓI VÀ NGHE 
Các học sinh sẽ: 

 đặt câu hỏi về các văn bản được đọc to 

 so sánh kiến thức và kinh nghiệm cá nhân với những 
gì nghe được trong văn bản 

 thảo luận về những gì đã biết về một chủ đề 

 báo cáo những gì đã biết hoặc đã học về một văn 
bản. 

 
TOÁN HỌC 
SỐ VÀ ĐẠI SỐ 
 đếm từ 1 đến 100 và hơn thế nữa, đếm ngược, đếm 

theo mẫu số (chẳng hạn như 2 và 10 ), đọc số và hình 
thành số chính xác 

  sử dụng một loạt các chiến lược đếm để giải các bài 
toán cộng và trừ đơn giản. 

 
THỐNG KÊ VÀ SÁC XUẤT 
Các học sinh sẽ: 

 đặt câu hỏi để thu thập dữ liệu về lớp học 

 biểu thị dữ liệu bằng Biểu đồ T và chữ tượng hình 

 trả lời câu hỏi về dữ liệu. 
 
ĐO LƯỜNG VÀ HÌNH HỌC 
Các học sinh sẽ: 

 so sánh các đồ vật và sử dụng ngôn ngữ hàng ngày để 
giải thích khối lượng và năng lực. 

 

TRUY VẤN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN 
GIÁO LÝ 
CÂU HỎI ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN: 
 Chúa đã tạo ra cái gì? 

HIỂU 
 Chúa tạo ra mọi sinh vật. 

 Chúa tạo những sinh vật bằng tình yêu. 

 Vì Chúa tạo ra mọi sinh vật bằng tình yêu, chúng ta có 
trách nhiệm chăm sóc chúng. 

 
 
 
 
 
 
 

HỌC TẬP XÃ HỘI VÀ CẢM XÚC 
Các học sinh sẽ: 

 học các chiến lược khác nhau để phải lưu tâm 

 học các chiến lược tự điều chỉnh và sử dụng chúng để 

đưa ra các lựa chọn tốt về cách các em cư xử. 

 
 
HỌC TẠI NHÀ 

 Mỗi đêm, học sinh sẽ chia sẻ, đọc hoặc đọc cho 
các em ‘Sách về nhà’ của các em. Nó phải được 
mang đến trường mỗi ngày và có chữ ký của 
người lớn. 

  Sau khi quý vị đọc với con mình, hãy nói về câu 
chuyện. Quý vị có thể hỏi: Các nhân vật là ai? 
Các nhân vật đã làm gì? Hãy cho tôi biết phần 
yêu thích của con trong câu chuyện. Con có thể 
tạo kết nối với câu chuyện không? 

  Thực hành nhận biết các chữ cái trong bảng chữ 
cái và nói các âm phổ biến của chúng. 

 Thực hành danh sách các từ (những từ ngữ có 
tần số cao)  

 Thực hành nhận biết, đếm và viết số đến 30 và 
hơn thế nữa. 
 

FLEXIBUZZ 
Ứng dụng FlexiBuzz được sử dụng để chia sẻ việc 
học trong cộng đồng của chúng tôi. Nếu quý vị 
muốn xem con mình đang học gì ở trường, vui 
lòng tải xuống FlexiBuzz. Sẽ có rất nhiều hình ảnh 
và thông tin được đăng thường xuyên để quý vị 
có thể được thông báo về việc học ở trường con 
của quý vị. Để biết thêm thông tin hỏi con của 
quý vị hoặc giáo viên của các em 
Lớp: Prep 2019 
Mật Mã: stb2468 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT 
THỂ DỤC  
Các học sinh sẽ: 

 khám phá các chuỗi chuyển động cơ bản 

 tham gia vào môn điền kinh dựa trên chơi 

 tham gia vào một loạt các trò chơi đơn giản 

 phát triển sự tự tin của các em trong kỹ năng xử 
lý bóng 
 

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH 
Các học sinh sẽ: 

 khám phá nghệ thuật của Piet Mondrian 

 áp dụng các yếu tố nghệ thuật của đường nét, màu 
sắc, hình dạng và kết cấu để làm nghệ thuật 

 thực hành các kỹ năng cắt, xé, chồng chéo, xếp lớp và 
cắt dán để tạo ra tác phẩm nghệ thuật. 

 
NGÔN NGỮ: Ý 
Các học sinh sẽ: 

 tiếp tục khám phá những cách để nói về bản 
thân, gia đình và bạn bè của các em. 

 trả lời các trò chơi và thói quen quen thuộc, 
chẳng hạn như ‘Come ti chiami? Come stai?’ 

 hiểu các hướng dẫn đơn giản  
 

 
 
 
 
 

BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT 
Các học sinh sẽ khám phá: 

 Độ cao – ‘The Bird and the Elephant’ 

 động lực - đáp ứng với âm thanh lớn và nhỏ, hát 
to và nhẹ nhàng 

 tiết tấu - nhanh và chậm qua điệu nhảy 

 nhịp đánh - mô hình nhịp đánh và điệu nhảy 

 Độ cao - tiếng nói nhân vật và chuyển động sáng 
tạo 

 khám phá các bài hát và điệu nhảy để thưởng 
thức. 

Trọng tâm chính cho tất cả các buổi học nhạc sẽ v ào các 
bài hát và điệu nhảy cho sản phẩm của trường. Học sinh 
cũng sẽ được học thêm các buổi khiêu vũ với Renee từ 
DXP Dance mỗi thứ Năm. Các buổi khiêu vũ và âm nhạc sẽ 
được liên kết. Đây là một cơ hội tuyệt vời để học sinh 
khám phá tài năng và khả năng của mình thông qua nghệ 
thuật sử dụng Sản Phẩm Seussical, như là nguồn lực để 

hướng dẫn việc học của các em. 

CÔNG NGHỆ SỐ ROBOTICS  

● khám phá mã hóa thông qua câu chuyện tạo ứng 
dụng ScratchJr 

●  tạo ra/thêm một slide mới 
●  thêm/xóa nền trong một slide 
●  thêm/xóa ký tự 
●  làm sống động một nhân vật 
●  tạo ra các nhân vật hoặc nguồn gốc của riêng họ 
● tạo một câu chuyện đơn giản từ một đến hai 

slide. 
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THỜI KHÓA BIỂU 

 Prep S  
 

Prep R 

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH với Joanne Butler Không có  Học Kỳ này Thứ Ba 

BIỂU DIỂN NGHỆ  THUẬT- ÂM NHẠC với Fred Zeinstra Thứ Ba Không có  Học Kỳ này 

CÔNG NGHỆ  SỐ - ROBOTICS với Christine Roberts Thứ Ba Không có  Học Kỳ này 

THỂ DỤC với Ian Miller Thứ Hai Thứ Hai và Thứ Ba 

TIẾNG Ý với  Mrs Gilmartin/ Thứ Tư  Thứ Tư  

MUỢN SÁCH Thứ Sáu Thứ Sáu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


