
 

 

 

 

 

Bản Tin 
Lớp 1 & 2 

Học Kỳ 2, 2021 
 

CHÀO MỪNG 

Kính gửi các gia đình, 

Chúng tôi hy vọng Học kỳ 2 sẽ rất thú vị và thành công cho tất cả mọi người. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy trách 

nhiệm cá nhân cao hơn ở tất cả học sinh. Chúng tôi yêu cầu quý vị khuyến khích điều này ở nhà bằng cách yêu 

cầu con mình tự đóng gói cặp sách đi học của mình và có trách nhiệm hơn trong việc quản lý đồ đạc của chính 

mình, bao gồm: sách 'mang về nhà' (trong cặp sách của con), sách học, cặp, áo nhảy và hộp ăn trưa. 

Học sinh Lớp 1 trong học kỳ này sẽ cần một chiếc áo khoác nghệ thuật. Một lần nữa các gia đình được yêu cầu 

mang theo hai hộp khăn giấy đến trường với con em quý vị. 

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG 

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu 

Thứ Sáu ngày 4 - Lễ kỷ niệm Ngày Lễ 
Thánh Bernadette (Phụng vụ và Thể thao 
Kaboom) 
 

Thứ Ba ngày 27 - Hòa giải 7pm Lớp 3/4 

Thứ Sáu ngày 7 – 9: 15 am Thánh lễ Ngày 

của Mẹ- (Điểm tâm lúc 7:30 am sau đó 
Thánh lễ lúc 9:15am) 
 
Thứ Ba ngày 18 - Ngày Tĩnh tâm cho Bí 

tích Thánh Thể Lần đầu (tại trường) 
 
Thứ Ba, ngày 18 7pm - Buổi Hội Thảo và 
Đêm Gia Đình Thánh Thể Đầu Tiên 
 
Thứ Bảy / Chủ Nhật ngày 22/23 tháng 
Năm - Chủ Nhật Lễ Ngũ Tuần Nghi thức 
Ghi danh Ứng viên Thêm Sức (Thứ Bảy 
6:30pm và  Chủ Nhật 11am) 

Thứ Ba ngày 1, 2:40 am - Hòa giải cho 
các Ứng viên Thánh Thể Đầu tiên. Lớp 
4/5  

Thứ Năm ngày 3 & Thứ Sáu ngày 4 
tháng Sáu - Ngày trường học đóng cửa 
 
Chủ nhật ngày 6 - 3 pm Bí Tích Thánh 
Thể 
 
Thứ Hai ngày 14 - Ngày lễ Sinh nhật của 
Nữ hoàng 
 
Thứ Năm ngày 24 - Cuộc Trò chuyện Học 
tập (Ngày trường học đóng cửa) 



HỌC TẬP HỌC KỲ NÀY 

 

 

 

 

 

Thứ Ba ngày 11 – Naplan Viết &  Các quy 
ước Ngôn ngữ  
Thứ Tư ngày 12 - Naplan Đọc  
Thứ Năm ngày 13 - Naplan Toán  

 
  Thứ sáu ngày 25 – 9: 15am Kết thúc 
Học Kỳ 2 (toàn trường) 

 

CHI TIẾT LIÊN HỆ  
Year 1M:  Jennifer Marshall  jmarshall@stbsunshinenth.catholic.edu.au  

Year 1T:  Cecilia Tran    ctran@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Year 2P:  Daniel Powell   dpowell@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Year 2C: Michelle Camenzuli  mcamenzuli@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

 

THỜI KHÓA BIỂU 

 1M 1T 2P 2C 

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH với 
Joanne Butler 

Thứ Tư Thứ Tư Học Kỳ 3 Học Kỳ 3 

 BIỄU DIỄN NGHỆ THUẬT -
ÂM NHẠC với Fred Zeinstra Thứ Tư Thứ Tư 

Học Kỳ 3 Học Kỳ 3 

CÔNG NGHÊ SỐ -ROBOTICS 
 với Christine Roberts 

Học Kỳ 3 Học Kỳ 3 
Thứ Tư Thứ Tư 

THỂ DỤC với Ian Miller Thứ Ba Thứ Ba Thứ Tư và Thứ 
Năm  

Thứ Tư và Thứ 
Năm 

TIẾNG Ý với Mrs Gilmartin/ 
 Mr Maccio 

Thứ Tư với Mrs. 
Gilmartin 

Thứ Tư với 
Mrs. Gilmartin 

Thứ Sáu với Mr 
Maccio 

Thứ Sáu với Mr 
Maccio 

MUỢN SÁCH Thứ Hai Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Ba 
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HỌC TẬP TRUY VẤN 
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
Ánh sáng và âm thanh ảnh hưởng đến sự sống trên 
trái đất như thế nào? 
  HIỂU 
● Chúng ta có thể sử dụng các giác quan để xác định 
ánh sáng và âm thanh 
● Chúng ta sử dụng các giác quan của mình để quan 
sát những thay đổi 
● Chúng ta nhận biết ánh sáng và âm thanh được tạo 
ra như thế nào 
● Các nhà khoa học sử dụng các kỹ năng để tìm hiểu 
về thế giới của chúng ta. 
 

GIÁO LÝ 
CÂU HỎI VỀ ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN: 
Làm thế nào để tôi có thể chào đón nhiều hơn? 
 
HIỂU 
● Trở thành một phần của Cộng đồng Công giáo có 
nghĩa là gì? 
● Làm thế nào để chúng ta trở thành một phần của 
cộng đồng Công giáo? 
● Bí tích Thánh Thể là gì? 
● Bí tích Thánh Thể giúp chúng ta sống như thế nào? 
● Làm thế nào tôi có thể trở thành một người Thánh 
Thể? 
 

TOÁN 
SỐ VÀ ĐẠI SỐ 
Các học sinh sẽ: 
● Khám phá các chiến lược cộng và trừ 
● sử dụng các chiến lược bổ sung, chẳng hạn như tăng 
gấp đôi, gần gấp đôi, bạn của mười người, bắc cầu, 
tính nhẩm, các bài toán đố, xoay quanh các sự kiện và 
phân vùng 
● sử dụng các chiến lược trừ, chẳng hạn như xoay 
quanh các dữ kiện, phép trừ bao gồm số 0, tính nhẩm 
và các bài toán đố 
 

ĐO ĐẠC 
Các học sinh sẽ: 
● Đo và so sánh khối lượng của các đối tượng bằng 
cách sử dụng lực nâng. 
CƠ HỘI 
Các học sinh sẽ: 
● sử dụng ngôn ngữ của sự may rủi (có thể, không 
chắc) để mô tả khả năng một sự kiện xảy ra. 
 

TIẾNG ANH 
 
ĐỌC VÀ XEM 
Các học sinh sẽ: 
● tham gia vào văn bản bằng cách xác định mục đích 
của văn bản, dự đoán, kể lại và tóm tắt (Lớp 2) 
● sử dụng các chiến lược khác nhau để giải mã các từ 
không quen thuộc 
● củng cố các từ thường dùng 
● khi tự  mình đọc tạo kết nối, các văn bản khác và 
thế giới rộng lớn hơn 
● trả lời câu hỏi hiểu theo nghĩa đen (Ai? Cái gì? Ở 
đâu? Khi nào?) Và suy luận (Tại sao?) 
● Giải mở các tính năng văn bản của nhiều thể loại. 
 
VIẾT 
Các học sinh sẽ: 
● sử dụng kế hoạch viết để phát triển ý tưởng 
● xây dựng văn bản bằng cách sử dụng câu đơn và câu 
ghép 
● sử dụng dấu câu trong văn bản 
thực hành tạo chữ cái để khuyến khích văn bản viết rõ 
ràng. 
● chỉnh sửa để cải thiện văn bản của các em 
● Viết một loạt các văn bản thủ tục. 
 
NÓI VÀ NGHE 
Các học sinh sẽ: 
● đặt câu hỏi để làm rõ hoặc để lấy thông tin 
● trả lời các câu hỏi về thông tin thực tế 
● tiếp tục chuẩn bị và cung cấp một ‘show and tell' 
(Lớp 1). 
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HỌC TẬP XÃ HỘI VÀ CẢM XÚC 
Các học sinh sẽ: 
● khám phá cách hành động và lời nói giúp chúng ta 
thể hiện cảm xúc của mình 
● hiểu rằng mọi người trải qua nhiều loại cảm xúc 
trong các tình huống khác nhau 
● xác định cảm xúc của chúng ta và cách chúng truyền 
đạt những gì chúng ta nghĩ và cảm nhận. 
 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN BIỆT 
 
THỂ DỤC 
Các học sinh sẽ: 
● tham gia vào các hoạt động và trò chơi mà họ đang 
tiếp tục phát triển các kỹ năng vận động cơ bản của 
mình 
● tham gia vào các hoạt động và trò chơi nơi chúng 
thể hiện nhận thức về không gian 
● tham gia chơi độc lập và hợp tác với nhiều loại thiết 
bị và thông qua việc tham gia vào các trò chơi từ đơn 
giản đến phức tạp hơn 
● thể hiện năng lực ngày càng tăng về kỹ năng xử lý 
bóng. 
 
NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH 
Các học sinh sẽ: 
● khám phá chân dung bằng kỹ thuật vẽ và cắt dán 
● tạo ra các tác phẩm nghệ thuật bằng nhiều chất liệu 
khác nhau 
● và các quy trình, bao gồm cả xây dựng 3D 
● phản hồi về các tác phẩm nghệ thuật, mô tả và giải 
thích cách chúng được tạo ra (bao gồm cả tác phẩm 
của Russell Drysdale). 
 

NGÔN NGỮ: TIẾNG Ý 
Các học sinh sẽ: 
● khám phá các cách chào nhau và nói về bản thân 
(tên, tuổi và giới tính) 
● học màu sắc 
● xác định và đặt tên cho một số ngày và lễ kỷ niệm 
đặc biệt. 
 
BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT 
Học sinh sẽ khám phá: 
● nhịp và nhịp điệu - giữ nhịp và bắt đầu đọc ghi chú 
● khám phá khái niệm về nhịp điệu và các mẫu nhịp 
điệu khác nhau có thể được tạo ra 
● cao độ và giai điệu - âm thanh cao và thấp và âm 
thanh chuyển dần lên và xuống 
● học các bài hát và điệu nhảy để thưởng thức. 
 
CÔNG NGHỆ SỐ- ROBOTICS 
Các học sinh sẽ: 
● xác định và giải thích một hệ thống kỹ thuật số và 
các yếu tố của nó như phần cứng và phần mềm 
● giải thích mục đích của hệ thống kỹ thuật số 
● không có công nghệ, hãy viết một chương trình 
bằng cách sử dụng mã để phát triển thêm sự hiểu biết 
● tạo chương trình bằng cách sử dụng mã với các 
công cụ, chẳng hạn như Blockly và Scratch 3.0 bằng 
cách sử dụng lời nhắc trực quan 
● sử dụng và giải thích ngôn ngữ của mã, chẳng hạn 
như, vòng lặp, chức năng, sự lặp lại và cách họ đã sử 
dụng các yếu tố này trong lập trình của mình 
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HỌC Ở NHÀ 
Học kỳ này, chúng tôi muốn thúc đẩy thói quen đọc 

tốt và sự thích thú khi đọc. Do đó, điều quan trọng là 

quý vị phải dành ra một khoảng thời gian mỗi tối để 

đọc và tham gia vào một cuộc ‘Nói chuyện về Sách’ 

với con mình. Dưới đây là một số câu hỏi quý vị có thể 

hỏi con mình về cuốn sách của các em: 

● Con có thể nhìn thấy gì? Ai? Cái Gì? Ở đâu? 

● Chúng khác nhau như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra 

tiếp theo? 

● Điều gì sẽ xảy ra nếu….? Điều gì đã làm cho nó xảy 

ra? 

● Thực hành đếm bằng cách sử dụng sách đếm. 

● Đọc, viết, đánh vần các từ trong danh sách từ của 

các em. 

● Hãy đảm bảo rằng quý vị điền vào Sách Đọc tại Nhà 

Màu Vàng của con quý vị. 

● Học sinh Lớp 1 sẽ mang về nhà 5 cuốn sách vào thứ 

Hai hàng tuần 

● Học sinh Lớp 2 sẽ đổi sách khi học xong. 

● Con quý vị cũng sẽ mang về nhà một số từ để luyện 

đọc. Chúng sẽ được gửi về nhà sau khi quá trình kiểm 

tra kết thúc. Quý vị cũng có thể sử dụng những từ này 

để viết chính tả. 

 

ỨNG DỤNG SEESAW 
Ứng dụng Seesaw được sử dụng để chia sẻ việc học 
trong cộng đồng của chúng tôi. Nếu quý vị muốn xem 
con mình học gì ở trường, vui lòng tải ứng dụng 
Seesaw dành cho gia đình. Sẽ có rất nhiều bài học, 
hình ảnh và thông tin được đăng 
tải thường xuyên để quý vị có thể 
được thông báo về việc học tập ở 
trường của con quý vị. Vui lòng 
liên hệ với giáo viên của con mình 
nếu quý vị chưa kết nối với Seesaw.  
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