
 

 

 

 

 

Trường Tiểu Học  

St Bernadette  

Bản Tin Lớp Mẫu Giáo  

Học Kỳ 2, 2018

 

CHÀO ĐÓN 
Chào đón trở lại trường! Học sinh lớp Mẫu Giáo đã bắt đầu học kỳ tích cực và sẵn sàng để học. Các em đang là 

những người tự quản lý tuyệt vời và đang làm theo những Cách Đồng Ý của chúng tôi. Chúng tôi có một học kỳ 2 

rất bận rộn đã lên kế hoạch, với rất nhiều bài học thú vị. Xin vui lòng giúp đỡ thói quen buổi sáng của con quý vị 

bằng cách đến trường lúc 8:45 sáng. Điều này đảm bảo các em bắt đầu một ngày tích cực và không bỏ lỡ bất kỳ 

thông tin hoặc học tập quan trọng nào. 

CÁC NGÀY QUAN TRỌNG 

THÁNG TƯ THÁNG NĂM THÁNG SÁU 

Thứ Hai 16 - Ngày đầu tiên của học kỳ 

2 

Thứ Hai 16_ 9.15am Thánh Lễ Ngày Lễ 

St Bernadette 

Thứ Sáu 20th - Mừng Ngày Lễ St 
Bernadette 
 
Thứ Tư 25th   Nghỉ  Lễ ANZAC DAY  
 
 

Thứ Tư 9 Gian Hàng Ngày Của Mẹ  

Thứ Sáu 11 –Coffee and Muffin Ngày 

của Mẹ  

9.15am – Thánh Lễ Ngày Của Mẹ  

Thứ Sáu 25- 9:15am Lớp Prep Thánh 

Lễ Lớp  

 

 

Thứ Năm 14- Ngày Trường Đóng cửa  

Thứ Sáu 15- Ngày Trường Đóng Cửa  

Thứ Năm 28- Trò Chuyện Học Tập : 

Ngày Trường Đóng Cửa   

Thứ Sáu 29- 9:15am Thánh Lễ Toàn 

Trường  

Ngày cuối Học Kỳ 2: 1:00pm Ra về 

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

Year Prep L: Cleo Limnios climnios@stbsunshinenth.catholic.edu.au 
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HỌC TẬP TRUY VẤN 

CÂU HỎI KHÔN NGOAN 
Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo sự an toàn và hạnh 

phúc của chính chúng ta và những người khác? 

  

HIỂU BIẾT 

●  Chúng ta có những cảm xúc như những cảm giác 

hạnh phúc, buồn bã và giận dữ. 

●  Chúng ta có thể nhận ra cảm xúc bằng cách nhìn 

vào ngôn ngữ dấu hiệu. 

●  Chúng ta có thể giao tiếp với người khác bằng cách 

lắng nghe, chia sẻ và cộng tác. 

●  Chúng ta đều có sức mạnh. 

●  Tất cả chúng ta đều có thể lựa chọn tốt về cách 

chúng ta cư xử. 

●  

THỜI GIAN KHÁM PHÁ 
Thời gian khám phá là thời điểm chơi có cấu trúc với trọng 

tâm học tập. Trong thời gian khám phá, chúng tôi sẽ tập 

trung xây dựng Tài sản học tập của Người Giao Tiếp. Các học 

sinh sẽ thực hành áp dụng các kỹ năng của người giao tiếp, 

chẳng hạn như chia sẻ và làm việc như một nhóm. Các em 

cũng sẽ phản ánh về việc học tập và tiến bộ của các em với 

tư cách một cộng tác viên. 

 

TRUY VẤN ĐỜI  SỐNG ĐỨC TIN 
GIÁO LÝ 
Câu hỏi Đời Sống Đức Tin: 
Chúa Giê Su cộng tác với những người khác ra sao? 
Làm thế nào tôi có thể tăng cường tình bạn của tôi với Chúa 
Giêsu? 
 
Các học sinh sẽ: 
● hiểu cách Chúa Giêsu cộng tác với mọi người để xây dựng 
mối quan hệ 
● tăng cường tình bạn của các em với Chúa Giêsu qua lời cầu 
nguyện 
● hiểu làm thế nào để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu 
bằng cách làm theo giảng dạy của Ngài. 
 
 
 

ANH VĂN 

      ĐỌC VÀ XEM 
       Các học sinh sẽ: 

●  tiếp tục xác định và phát triển kiến thức của các 

em về tất cả các chữ cái và âm thanh 

●  xác định các từ được sử dụng nhiều nhất trong 

văn bản 

●  học cách áp dụng kiến thức từ và chữ cái trong 

khi đọc 

● được tiếp xúc với các văn bản hư cấu và phi hư 

cấu 

●  học cách kể lại và sắp xếp câu chuyện 

●  xác định các dấu chấm câu khi đọc, chẳng hạn 

như dấu chấm hết, dấu chấm hỏi và dấu phẩy. 

  

 

       VIẾT 
       Các học sinh sẽ: 

●  sử dụng các từ thông dụng (chữ vàng) khi viết 

● viết các câu đơn giản bằng cách sử dụng hình 

thành đúng chữ cái một cách độc lập. 

●  sử dụng các dấu chấm câu đơn giản, chẳng hạn 

như các dấu chấm hết và chữ viết hoa trong khi 

viết 

● phát âm ra các từ và vẽ hình để phù hợp với bài 

viết của các em. 

  

     NÓI VÀ NGHE 
      Các học sinh sẽ: 

●  đóng góp vào các cuộc thảo luận trong lớp học 

●  hỏi và trả lời câu hỏi 

●  tiếp tục mở rộng vốn từ vựng của mình bằng 

cách học từ mới và ý nghĩa của chúng 

●  tham gia vào vần điệu và bài hát. 
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TOÁN 
 

Số và Đại số 

Các học sinh sẽ: 

 

● nhận biết, đặt tên và tạo số từ 1 - 20 (và hơn 

thế nữa) 

●  đếm theo số 1 và 10 tới và lui 

●  đếm các bộ sưu tập của các đồ vật bằng cách 

sử dụng một khung hình hàng chục. 

●  

● Đo lường và Hình học 

● Các học sinh sẽ: 

●  theo một chuỗi các hướng dẫn ngắn và mô tả 

vị trí và chuyển động 

HỌC TẠI NHÀ 
 

● Mỗi đêm các học sinh được dự kiến sẽ chia 

sẻ, đọc hoặc đọc sách 'Take-Home' của các 

em. Sách phải đem đến trường mỗi ngày và 

được ký bởi một người lớn. 

● Sau khi đọc với con mình, hãy nói về câu 

chuyện. Quý vị có thể hỏi: Các nhân vật là ai? 

Các nhân vật đang làm gì? Cho mẹ biết về 

phần yêu thích của con trong câu chuyện. 

●  Thực hành nhận biết các chữ cái của bảng 

chữ cái và nói những âm chung của chúng. 

●  Thực hành nhận biết, đếm và viết số từ 30 

trở lên.  

 

 
 

  

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN MÔN 
 

LỊCH TRÌNH 

 PR PL 

NGHỆ THUẬT với Joanne Butler Not this term Not this term 

ÂM NHẠC với Fred Zeinstra Thứ Ba  Thứ Ba  

ROBOTICS với Christine Roberts Thứ Ba Thứ Ba 

THỂ DỤC với Ian Miller Thứ Hai  Thứ Hai  

KHOA HỌC với Kate Bucovaz Thứ Sáu  Thứ Sáu 

MUỢN SÁCH Thứ Hai  Thứ Hai  
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THỂ DỤC 
Các học sinh sẽ: 
● tham gia vào các hoạt động mở đường cho việc thâu lại các phong trào cơ bản, nhận thức không gian và kỹ 
năng thao tác khi xử lý một loạt các thiết bị thể thao 
● tham gia vào các trò chơi mà các em học cách làm theo các hướng dẫn đơn giản và tuân thủ các quy tắc, giúp 
thúc đẩy kỹ năng xây dựng nhóm thông qua chơi hợp tác 
● phát triển kỹ năng xử lý bóng bao gồm dồi bóng, lừa bóng, ném, theo dõi và bẫy, đá và đánh bóng 
● tham gia chơi tự do, nơi các em khám phá một loạt các kỹ thuật và phản ánh các giảng dạy của giáo viên. 
 

BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT 
Các học sinh sẽ khám phá: 
● giữ nhịp 
● âm thanh cao và thấp 
● động lực âm thanh lớn và âm thanh nhẹ, và ký hiệu để biểu thị âm thanh lớn và nhẹ 
● tiến độ âm thanh nhanh và chậm và câu chuyện để phù hợp 
● bài hát và điệu múa để thưởng thức. 
 

ROBOTICS 
Lớp Mẫu Giáo R 
Các học sinh sẽ: 

● xác định robot là gì và cách hoạt động của robot 
● khám phá một robot BeeBot trên sàn 
● khám phá cách lập chương trình một BeeBot và ngôn ngữ chúng tôi sử dụng để thực hiện việc này 
● sao chép chương trình 
● tạo chương trình riêng của các em. 

 
Lớp Mẫu Giáo L 
Các học sinh sẽ: 

● tạo các chương trình dần dần khó hơn cho một BeeBot 
● ghi lại các chương trình của các em 
● sử dụng thuật ngữ chính xác, chẳng hạn như chương trình, tiến lên, lùi lại, tạm dừng trong mã của các 
em. 

 

KHOA HỌC 
Các học sinh sẽ: 

● nhận biết các đặc điểm chung của động vật, ví dụ: đầu, chân và cánh 
●  mô tả việc sử dụng các bộ phận cơ thể động vật cho các mục đích cụ thể, ví dụ, di chuyển và cho ăn 
●  nhận ra rằng những sinh vật khác nhau sống ở những nơi khác nhau, ví dụ như đất và nước 
●  khám phá những gì xảy ra khi môi trường sống thay đổi và một số sinh vật không còn đáp ứng được nhu 

cầu của chúng. 


