
 

 

 

 

 

Bản Tin         
Lớp 3 & 4 

Học Kỳ 3 2021 

 

CHÀO ĐÓN  

Kính gửi các gia đình, 

Chúng tôi mong đợi một học kỳ học tập tuyệt vời khác và xây dựng các mối quan hệ. Chúng tôi khuyến khích học 
sinh duy trì tính độc lập đã phát triển trong Học kỳ 1 và tiếp tục tăng cường mối quan hệ của họ với nhau. 
 
Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ việc học của con mình trong thời gian Học Từ Xa và trở lại trường. 
Chúng tôi yêu cầu quý vị tiếp tục kiểm tra Học ở nhà của các em mỗi tuần và Đọc Sách mỗi tối. Vui lòng liên hệ với 
chúng tôi theo địa chỉ email của chúng tôi hoặc qua Seesaw nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào 

 

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG 

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín 

Ngày 12 Bắt đầu Học kỳ 3 

 

Ngày 3 tháng Tám – Tham quan 
Werribee Open Range 
Ngày 4 tháng Tám - Ngày Pizza cho 
Lớp 3/4 
Ngày 11 tháng Tám – Taster Day Lớp 
4 đến trường Trung Học Công giáo 
Caroline Chisholm 
 

Ngày 3 Ăn sáng Ngày của Cha  & Thánh lễ 
Ngày của Cha 
Ngày 7 – 8 Ngày Tu Nghiệp Nhân viên 
(Nghi học) 
Ngày 9 Lóp 3 Ngủ qua Đêm  
Ngày 10 Lóp 3 Tham quan Ngủ qua Đêm  
Ngày 17 9:15am Thánh lễ kết thúc Học kỳ  
Ngày 17 Kết thúc Học kỳ 3 lúc 1:00pm  

 

CHI TIẾT LIÊN HỆ  
Year 3S - Ms Melinda Evans   mevans@stbsunshinenth.catholic.edu.au 
Year 3P - Ms Holly Phillips  hphillips@stbsunshinenth.catholic.edu.au 
Year 4E - Miss Stephanie Elam selam@stbsunshinenth.catholic.edu.au    
Year 4H - Miss Monica Hughes mhughes@stbsunshinenth.catholic.edu.au 
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HỌC TẬP TRUY VẤN 
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
Hành động của chúng ta tác động đến Trái đất như thế 
nào? 
 HIỂU 

 Hành động của chúng ta tác động đến môi 
trường. 

 Các nguồn lực (vật liệu) cần được sử dụng một 
cách có trách nhiệm. 

 Con người có thể sống bền vững hơn bằng cách 
thay đổi hành vi của mình. 

 Trái đất có đầy những kỳ quan độc đáo. 
 
TRUY VẤN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN 
CÂU HỎI ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN: 
Làm thế nào tôi có thể được tràn đầy Thần Khí hơn? 

  HIỂU 

 Câu chuyện về Lễ Ngũ Tuần kể về sự hiện diện 
của Chúa Thánh Thần đã thay đổi cuộc sống của 
những người theo Chúa Giê-su Kito như thế 
nào. 

 Cộng đồng Giáo hội tiếp tục công việc của Chúa 
Giêsu Kitô và các môn đệ của Người trong thế 
giới ngày nay. 

 Những người được tràn đầy Thần Khí thể hiện 
những phẩm chất hoa quả của Chúa Thánh 
Thần. 

 
TOÁN HỌC 
SỐ VÀ ĐẠI SỐ: 

Phép Trừ, phép Nhân và phép Chia 
Các học sinh sẽ: 

 thực hành các chiến lược trừ khác nhau 

 nhớ lại các dữ kiện nhân và chia 

 biểu diễn và giải quyết các vấn đề liên quan đến 
nhân và chia bằng cách sử dụng các chiến lược 
tinh nhẩm và viết hiệu quả. 

Phân số và số thập phân 
Các học sinh sẽ: 

 phân vùng, độ dài và tập hợp để tạo nên 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 diễn các phân số đơn vị theo nhiều cách 
khác nhau, ví dụ: biểu tượng, mô hình và từ 
ngữ 

 xác định và biểu diễn các phân số tương đương 
 

 

TIẾNG ANH 
ĐỌC VÀ XEM 
Các học sinh sẽ: 

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

 đọc to, trôi chảy và chính xác 

 tham gia vào Nhóm Đọc với các bạn học và 
giáo viên của các em để giúp sự hiểu biết của 
các em về các văn bản hư cấu và phí hư cấu 

mới đầy thử thách. 

 đọc nhiều loại văn bản phi hư cấu để biết ý 
nghĩa và thu thập thông tin mới. 

VIẾT 
Các học sinh sẽ: 

 sử dụng một kế hoạch để xây dựng các bản 
thông tin  

 Làm các bài thơ Haiku và Cinquain 

 sửa đổi và thực hiện các giai đoạn viết - lập kế 
hoạch, soạn thảo, chỉnh sửa, chỉnh sửa và 
xuất bản 

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

 
NÓI VÀ NGHE 
Các học sinh sẽ: 

 bày tỏ và biện minh cho ý kiến 

 tham gia và đóng góp vào các cuộc thảo luận. 

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

 Viết các mục tiêu học tập cá nhân và các 
hành động và thành tích trong học kỳ 

 Lập kế hoạch an toàn cá nhân 

 Thực hành một loạt các chiến lược chánh 
niệm 

 Xác định các chiến lược tốt nhất để giúp các 
em giảm lo khi họ cảm thấy lo lắng. 
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CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP 

THỂ DỤC 

Các học sinh sẽ: 

 tham gia vào các hoạt động và trò chơi nơi họ 
tiếp tục phát triển sự hiểu biết của mình về cấu 
trúc của các đội và vai trò trong các đội đó 

 tham gia chơi độc lập, hợp tác và hợp tác với 
nhiều loại thiết bị, thông qua các trò chơi có 
mức độ phức tạp khác nhau 

 tham gia vào các trò chơi thể thao cụ thể đã 
được sửa đổi, nơi họ bắt đầu phát triển nhận 
thức về các chiến thuật phòng thủ và tấn công. 

 tham gia vào các sự kiện điền kinh 
 

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH - Lớp 4 
Các học sinh sẽ: 

 khám phá các yếu tố của không gian (tích cực 
và tiêu cực), màu sắc (tương phản/đối lập), 
hình dạng, đường nét và kết cấu 

 khám phá cách vật liệu có thể được nâng theo 
chu kỳ để tạo ra nghệ thuật 

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

 tạo các tác phẩm nghệ thuật 3D và xác định 
những yếu tố chính cho tiêu chí thành công  

 
HỌC Ở NHÀ 
Hãy đảm bảo rằng quý vị kiểm tra với con mình về các 
nhiệm vụ ‘Học ở nhà’ của chúng thường xuyên. Việc 
học ở Nhà trong Lớp 3/4 thay đổi theo từng tuần. Học 
sinh phải đọc 20-30 phút mỗi ngày ở nhà để phát triển 
khả năng đọc của mình. Các nhiệm vụ khác có thể bao 
gồm mở rộng các khái niệm đã học ở trường, sửa đổi 
việc học hoặc thực hành các kỹ năng. 

Vui lòng kiểm tra Seesaw thường xuyên vì đây là hình 
thức giao tiếp chính giữa trường học và nhà.  
 

 

NGÔN NGỮ: TIÊNG Ý 
Các học sinh sẽ: 

 sử dụng các tính từ mô tả để tả các thành 
viên trong gia đình và bạn bè của họ 

 Học Bài ‘Al bar’ (Tại quán cà phê) và học ngôn 
ngữ cụ thể để gọi món và mua đồ ăn 

 Xác định những điểm giống và khác biệt giữa 
chế độ ăn uống của các em và chế độ ăn uống 
miền Địa Trung Hảỉ 

 

BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT - Lớo 4 
Các học sinh sẽ: 

 khám phá nhịp điệu, vần và riff. 

 được nghe, hát, di chuyển, chơi, tạo  nên và 
sắp xếp âm thanh. 

 nghe những đoạn riff sôi nổi và âm thanh 
calypso 

 xây dựng trên riff, hợp âm, tiếng nói và ứng 
tác. 

 Sử dụng công nghệ kỹ thuật số để khám phá 
âm thanh, sáng tác và chơi nhạc để tham gia 
và biểu diễn. 
 

CÔNG NGHỆ SỐ- ROBOTICS                              

 Các học sinh sẽ: 

 làm theo một mẫu và mã nhất định để xây 
dựng và lập trình một Robot Lego WeDo 

 giải thích chương trình mã hóa điều khiển 
robot WeDo 

 thiết kế và giải thích bản dựng và mã riêng 

 khám phá ProBots, một robot có thể lập trình 
sàn 

 tạo ra và giải thích mã để lập trình proBot 
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THỜI KHÓA BIỂU 

 3P 3S 4H 4E 

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH với 
Joanne Butler 

  Thứ Tư Thứ Tư 

 BIỄU DIỄN NGHỆ THUẬT -
ÂM NHẠC với Frederik 

Zeinstra 

  Thứ Tư Thứ Tư 

CÔNG NGHÊ SỐ -ROBOTICS 
 với Christine Roberts 

Thứ Tư Thứ Tư 
  

THỂ DỤC với Ian Miller 
Thứ Hai và Thứ 

Tư 

Thứ Tư và Thứ 

Năm 

Thứ Năm  Thứ Năm 

TIẾNG Ý với Maestra Matteo 
  Thứ Sáu Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai 

MUỢN SÁCH Thứ Năm Thứ Hai Thứ Ba Thứ Hai 

 

 


