
 

 

 

 

 

Bản Tin 
Lớp 3 & 4 

Học Kỳ 3, 2019 
 

CHÀO ĐÓN  

Kính gửi các gia đình 
Chúng tôi chào đón tất cả các học sinh và gia đình của Lớp 3 và 4 đến Học Kỳ 3! 
Học kỳ 3 luôn rất bận rộn với nhiều cơ hội học tập thú vị bao gồm ĐiTrại Lớp 4 và Lớp 3 Ngủ qua đêm. Chúng tôi khuyến khích các học 
sinh duy trì các tiêu chuẩn cao được đặt ra trong Học kỳ 1 và tiếp tụccủng cố mối quan hệ của các em với nhau. 
Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ với học tập của con mình và yêu cầu bạn tiếp tục kiểm tra với Học tập tại nhà mỗi tuần. Điều 
này bao gồm khuyến khích thói quen đọc tích cực hàng ngày và ký tên nhật ký đọc của các em. 
 

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 buổi sang 
 
Thứ Sáu 26 – 2.00pm – 3.30pm Họp Phụ Huynh 
Hợp Tác  

Thứ Sáu 2 –  6.00pm – 10,00pm 
Đêm Gia Đình Khiêu Vũ Chủ đề Đa Văn Hóa 
Thứ Tư 14 - Lớp 4 Caroline Chisholm viếng 
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 Năm 22 đến 23 – Đi Trại Lớp 4 
Sunnystones Bacchus Marsh 
Thứ Tư 28 – Gian Hàng Ngày Của Cha 
Thứ Sáu 30 – 7.30am Ăn sáng Ngày Của Cha 

Thứ Ba 3 – 6.00pm Experience Music 
Đêm Biểu Diễn Nhạc  
Thứ Tư 4 - – 6.00pm Experience 
Music Đêm Biểu Diễn Nhạc  
Thứ Sáu 6- Lớp 3/4 tham quan IMAX 
Thứ Hai 16 3.00[,-4.00pm Toàn 
Trường Trưng Bày Học Tập 
Thứ năm 19- 
Lớp 3 Ngủ Qua Đêm 
Thứ Sáu 20- 
9:15 Thánh Lễ Kết Thúc Học Kỳ 
1:00pm Kết Thúc Học Kỳ 3 
 

CHI TIẾT LIÊN HỆ  

Year 3C:  Heidi Chapman- Foehn   hcfoehn@stbsunshinenth.catholic.edu.au   

                           Jane Gilmartin                      jgilmartin@stbsunshinenth.catholic.edu.au  

Year 3G:    Daniela Granata                 dgranata@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Year 4M:  Leonie McCarthy                lmcarthy@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Year 4S:  Emma Scerri                        escerri@stbsunshinenth.catholic.edu.au  
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HỌC TẬP HỌC KỲ NÀY 

 

 

 

 

 

HỌC TẬP TRUY VẤN 
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
Chúng ta đang ở đâu trên thế giới? 

HIỂU 
 Nước Úc có một loạt các tính năng và đặc điểm tự 

nhiên của con người. 

 Úc và các quốc gia lân cận có các đặc điểm tương tự và 
khác nhau tùy thuộc vào vị trí của họ 

 Tỉ lệ và chú giải giúp chúng tôi xác định các tính năng và 
đặc điểm trên bản đồ 

 Suy nghĩ của chúng ta có thể thay đổi khi chúng ta thu 
thập thêm thông tin và kinh nghiệm 

 
Ý CHÍNH 

 Địa điểm 

  Môi trường 

  Kết nối  

 

TÀI SẢN HỌC TẬP VÀ KHUYNH HƯÓNG 
Người suy tưởng -  Cởi mở, kiên trì, linh hoạt 

 

TRUY VẤN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN 
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

 Làm thế nào chúng ta có thể tiếp tục phát triển mối  
quan hệ tích cực với Thiên Chúa và những người khác? 

 

HIỂU 
Kiến thức và hiểu biết - Tìm kiếm sự thật 

 Có nhiều cách khác nhau người Kitô hữu xây dựng các 
mối quan hệ tích cực với Thiên Chúa và với nhau 

Lý luận và phản hồi - Làm cho ý nghĩa 

 Các nhân vật trong kinh thánh giúp chúng ta nhận ra mối 
quan hệ tích cực là gì. 

Cam kết cá nhân và cộng đồng - Câu chuyện sống 

 Giáo huấn của Hội Thánh truyền cảm hứng để ta dành 
thời giờ xây dựng và chữa lại các mối quan hệ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANH VĂN 

ĐỌC VÀ XEM 

Các học sinh sẽ: 

 sử dụng các chiến lược Giảng Dạy Đối Ứng để 
dự đoán, làm rõ, đặt câu hỏi và tóm tắt 

 phát triển kỹ năng hiểu biết trước trong và sau 
khi đọc 

 theo dõi hiểu trong khi đọc 

  trả lời các câu hỏi theo nghĩa đen và suy luận 
bằng cách tìm bằng chứng trong một văn bản 

  đọc to trôi chảy và chính xác 

  tham gia vào Vòng Tròn Văn học với các bạn 
học và giáo viên của các em để hỗ trợ sự 
thông hiểu của các em về các văn bản viễn 
tưởng mới và đầy thách thức. 

VIẾT 
Các học sinh sẽ: 

  sử dụng một kế hoạch để xây dựng các văn 
bản thông tin phi hư cấu 

  Xem lại và thực hiện các giai đoạn viết - kế 
hoạch, dự thảo, xem lại, chỉnh sửa và xuất 
bản 

  tập trung vào các chiến lược khác nhau để 
chỉnh sửa văn bản, bao gồm hội thảo với các 
bạn học để nhận phản hồi để cải thiện việc 
viết. 
  

NÓI VÀ NGHE 
Các học sinh sẽ: 

  bày tỏ và biện minh cho ý kiến 

  tham gia và đóng góp váo các cuộc thảo luận. 
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TOÁN HỌC 
SỐ VÀ ĐẠI SỐ 
Nhân và Chia 
Các học sinh sẽ: 

 nhớ lại các sự kiện nhân và chia 

 biểu thị và giải các vấn đề liên quan đến 
nhân và chia sử dụng hiệu quả chiến lược tính nhẩm 
 và viết. 

Phân Số và số Thập Phân 
Các học sinh sẽ: 

 phân vùng khu vực, độ dài và sưu tập để 
tạo và so sánh các phân số khác nhau 

 so sánh kích thước của các phân số khác nhau và  
sẽ chứng minh sự hiểu biết này bằng cách đặt chúng 
 trên một dòng số 

 biểu thị các đơn vị phân số theo nhiều cách khác nhau 
 ví dụ. biểu tượng, mô hình và từ 

 xác định và biểu thị các phân số tương đương 
 

ĐO LƯỜNG VÀ HÌNH HỌC 
Đơn vị đo lường 
Các học sinh sẽ: 

 đo lường, sắp xếp và so sánh các vật thể sử dụng đơn 
 vị số liệu quen thuộc của chiều dài, diện tích, khối lượng 
 và năng lực 

 Sử dụng các dụng cụ chia tỷ lệ để đo và so sánh chiều 
dài, khối lượng, năng lực và nhiệt độ. 
 

Giờ  
Các học sinh sẽ: 

 sử dụng đồng hồ analog và kỹ thuật số để nói  giờ đến 
phút 

 xác định số giờ trong một ngày, các ngày trong tuần, các 
tuần trong hai tuần, các ngày trong một năm và các ngày 
trong một năm nhuận 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HỌC TẠI NHÀ 
Vui lòng đảm bảo rằng quý vị kiểm tra với con về các 
nhiệm vụ ‘Học tại nhà’ của chúng thường xuyên. Điều 
này sẽ bắt đầu trong Tuần 2. 
Học sinh dự kiến sẽ hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ 
‘Học tập tại nhà’ mỗi tuần. 
Học sinh dự kiến sẽ đọc ít nhất 20 - 30 phút mỗi đêm. 
Để thiết lập thói quen đọc tốt, chúng tôi yêu cầu nhật 
ký đọc được hoàn thành và kiểm tra mỗi ngày. 

 
 
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 
Mật Mã   
Lớp 3 2019: stb0278 
 Lớp 4 2019: -stb0897 

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

 Tiếp tục xây dựng khả năng phục hồi của các 
em để đối mặt với các tình huống khó khăn 
bằng cách khám phá Tư Duy Tăng Trưởng và 
các chiến lược khác phát triển tự tin 

 Phát triển ngôn ngữ cho phép các em thể 
hiện cảm xúc một cách hiệu quả, cho phép 
các mối quan hệ tích cực 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT 
 
THỂ DỤC  
Các học sinh sẽ: 

 tham gia vào các sự kiện đường đua và sân thể thao 

 tham gia vào một loạt các trò chơi đơn giản 

 tham gia các môn thể thao đồng đội, bao gồm bóng rổ, 
quần vợt và bóng chuyền 

  

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH 
Các học sinh sẽ: 

 khám phá các kỹ thuật vẽ thông qua nhiều bối cảnh và 
 vật liệu 

 sử dụng nghệ thuật của các nghệ sĩ khác nhau như  
nguồn cảm hứng để làm nghệ thuật  

 thực hành các cách trình bày và trưng bày tác phẩm  
nghệ thuật khác nhau cho khán giả. 

 
TIẾNG Ý 
Các học sinh sẽ: 

 sử dụng các công cụ kỹ thuật số và ứng dụng để khám 
phá hầu hết các thành phố ở Ý, các địa danh và điểm 
tham quan quan trọng của chúng 

 xác định và gọi tên một số đặc điểm địa lý của Ý 

 khám phá các tính năng của bản đồ và liệt kê một số yếu 
tố của nó bằng tiếng Ý 

 

 
 
BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT 
Các học sinh sẽ: 

 khám phá nhịp điệu, vần điệu và đoạn riff. 

 được nghe, hát, di chuyển, chơi, tạo ra và tổ 
chức âm thanh. 

  lắng nghe những đoạn riff vui nhộn và âm 
thanh calypso 

  xây dựng trên các đoạn riff, stab, hợp âm, 
giọng nói và ngẫu hứng 

Học sinh sẽ được luyện tập các bài hát đã biết và chưa 
biết cho trường và giáo xứ và được khuyến khích tham 
gia vào các thánh lễ Bí tích và Trường học / Giáo xứ 
trong các lễ kỷ niệm Đặc biệt Lớp 6. 

Trọng tâm chính cho tất cả các buổi học nhạc sẽ vào 
các bài hát và điệu nhảy cho sản phẩm của trường. 
Học sinh cũng sẽ được học thêm các buổi học nhảy 
múa 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 một nguồn lực để hướng dẫn 
việc học tập của các em. 

 
 
CÔNG NGHỆ SỐ - ROBOTICS 
Các học sinh sẽ: 

 khám phá chương trình chế tạo robot Lego 
WeDo 

 theo một mô hình nhất định để xây dựng 
Robot Lego 

 làm theo một mã nhất định để điều khiển 
robot và làm cho nó di chuyển 

 Khám phá Makey-Makey, một công cụ điện 
tử cho phép học sinh kết nối các vật thể 
hàng ngày với máy tính và sử dụng chúng 
để điều khiển mã trong chương trình 
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THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 

 3C 3G 4S 4M 

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH với 
Joanne Butler 

  Thứ Tư Thứ Tư 

 ÂM NHẠC với Fred Zeinstra   Thứ Tư Thứ Tư 

ROBOTICS với Christine Roberts Thứ Tư Thứ Tư   

THỂ DỤC với Ian Miller Thứ Tư và Thứ  
Năm 

Thứ Ba và Thứ 
Tư  Thứ Sáu Thứ Sáu 

TIẾNG Ý với Federica Falco Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba 

MUỢN SÁCH Thứ Sáu Thứ Năm Thứ Ba Thứ Ba 

 
 
 

 


