
 

 

 

 

 

Bản Tin 
Lớp 1 & 2 

Học Kỳ 4, 2020 
 

CHÀO ĐÓN  

Kính gửi các gia đình, 
 
Chúng tôi đang mong chờ Học kỳ 4 và hy vọng nó sẽ rất thú vị và thành công cho tất cả mọi người khi chúng tôi quay trở lại 
học tập tại chỗ. Chúng tôi không thể cảm ơn quý vị đủ vì đã hợp tác với chúng tôi thông qua học tập từ xa. Làm việc cùng 
nhau đã cho phép con quý vị tham dự Google Meets, các nhóm tập trung, các bài thuyết trình trực tuyến, cũng như làm việc 
thông qua nhiều trải nghiệm học tập khác nhau được cung cấp. Điều quan trọng là tất cả chúng ta phải tiếp tục trở nên An 
toàn Covid, để đảm bảo sự an toàn của tất cả mọi người trong khu vực học tập và cộng đồng trường học của chúng ta. 

 
CÁC NGÀY QUAN TRỌNG 

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai 

Ngày 8 Đọc kinh Mân Côi trong thời 

gian Google Meet 

Ngày 15 Đọc kinh Mân Côi trong 

thời gian Google Meet 

Ngày 22 Đọc kinh Mân Côi ở 

trường 

Ngày 29 Đọc kinh Kinh Mân Côi ở 

trường 

Ngày 1 - Ngày giảng dạy - Trường đóng 

cửa 

Ngày 2 – Melbourne Cup – Nghỉ lễ 

Ngày 10 – 9:15am Thánh lễ các Đẳng 

Ngày 11 - Ngày Tưởng niệm 

Ngày 12 - Bơi  Lội TBC 

Ngày 19 - Bơi  LộiTBC 

Ngày 26 - Bơi  Lội TBC 

Ngày 3 - Bơi Lội TBC 

Ngày 7 - Ngày Định hướng / Tiến 

bước 

Ngày 17 - 9:15am  Thánh Lễ Cuối 

Năm  

Ngày 17- 1pm Kết thúc Học kỳ  

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 
 

mailto:orantino@stbsunshinenth.catholic.edu.au
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HỌC TẬP TRUY VẤN 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
Làm thế nào và tại sao chúng ta quan tâm đến môi trường 
địa phương của chúng ta? 
 HIỂU 

 Nơi chúng ta sống luôn thay đổi. 

 Văn hóa bản địa có mối liên hệ chặt chẽ với đất đai. 

  Ở nước ta có nhiều mùa và khí hậu khác nhau. 

  Tính bền vững giúp chúng ta quan tâm đến đất 
đai. 

 Hành động của chúng ta có tác động đến đất đai. 
 
TÌM HIỂU SỐNG ĐỨC TIN 
CÂU HỎI ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN: 
Làm thế nào chúng ta có thể là Người quản lý Sự Sáng tạo 
của Thiên Chúa? 
 HIỂU BIẾT 

 Thiên Chúa tạo ra thế giới bởi vì Ngài yêu thương 
chúng ta. 

  Chúng ta có trách nhiệm chăm sóc sự sáng tạo của 
Thiên Chúa. 

  Mỗi hành động của chúng ta theo một cách nào đó 
ảnh hưởng đến sự sáng tạo của Thiên Chúa. 

 
TIẾNG ANH 
ĐỌC VÀ XEM 
Các học sinh sẽ: 

 tương tác với một văn bản, xác định mục đích của 
nó, kể lại, tóm tắt và đưa ra dự đoán 

  sử dụng các chiến lược khác nhau để giải mã các 
từ không quen thuộc 

 củng cố các từ thường dùng 

 tạo kết nối giữa văn bản và chính họ, 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?). 

VIẾT 
Các học sinh sẽ: 

 xác định mục đích của tác giả 

  sử dụng kế hoạch viết để phát triển ý tưởng của 
các em 

  xây dựng các văn bản gắn kết và thể hiện sự hiểu 
biết về các quy ước ngữ pháp 

  soạn thông tin và văn bản thuyết phục 

  chỉnh sửa để cải thiện bài viết của các em 

  thực hành các chiến lược chính tả sử dụng âm vị 
(tương ứng chữ cái - âm thanh) và hình thái (nhận 

NÓI VÀ NGHE 
Các học sinh sẽ: 

 trình bày thông tin cho bạn học của các 
em bằng giọng nói thích hợp 

 lắng nghe diễn giả và hiểu vai trò của 
các  em với tư cách là khán giả. 

 
TOÁN HỌC 
SỐ VÀ ĐẠI SỐ 
Các học sinh sẽ: 

 xác định 1/2 với toàn bộ (Lớp 1) 

 xác định 1/2, 1/4, 1/3, 1/8 với toàn bộ 
(Lớp 2) 

  xác định các phân số tương đương (Lớp 
2). 

 
ĐO LƯỜNG VÀ HÌNH HỌC 
VỊ TRÍ 
Các học sinh sẽ: 

 sử dụng ngôn ngữ vị trí để đưa ra 
hướng dẫn 

 đọc và sử dụng bản đồ (Lớp 2). 
 

THỜI GIAN 
Các học sinh sẽ: 

 nói giờ  và quá nửa bằng cách sử dụng 
đồng hồ kỹ thuật số và đồng hồ kim 
(Lớp 1) 

 nói giờ, quá nửa và kém một phần tư 
bằng cách sử dụng đồng hồ kỹ thuật số 
và đồng hồ kim (Lớp 2) 

 các mùa và các tháng trong năm (Lớp 2). 
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biết các bộ phận trong từ, cùng họ từ và các phần 
của từ). 

 
HỌC TẬP XÃ HỘI VÀ CẢM XÚC 
Học sinh sẽ được hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi trở lại 
học tại chỗ thông qua 

 Trò chơi trong lớp học để thiết lập cảm giác kết nối 

  Thời gian Vòng Tròn để cho phép học sinh bày tỏ 
bất kỳ cảm xúc nào mà họ có thể có 

  ‘Kiểm tra’ trước và sau khi chơi để đảm bảo rằng 
tất cả học sinh đều có người chơi cùng 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC 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 mà 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 - Lớp 1 
Các học sinh sẽ: 

 tạo ra các tác phẩm nghệ thuật bằng nhiều chất 
liệu và quy trình khác nhau 

 xác định và áp dụng các phối màu ấm và mát 

 phản hồi về các tác phẩm nghệ thuật, mô tả và giải 
thích cách chúng được tạo ra 

  thử nghiệm với kết cấu trong nghệ thuật tạo hình. 

 
BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT - Lớp 1 
Các học sinh sẽ: 

 khám phá các yếu tố âm nhạc của tiết tấu, nhịp 
điệu, cao độ và giai điệu 

 ứng biến, sắp xếp, sáng tác, biểu diễn các bài hát, 
điệu múa và nhạc cụ 

 ghi lại câu trả lời của các em 

 mô tả và thảo luận về âm nhạc các em nghe, sáng 
tác và biểu diễn 

 nghe, hát và học các bài hát và điệu múa để thưởng 
thức. 

HỌC TẠI NHÀ 

 Học sinh Lớp 2 sẽ đổi sách nếu cần. 

 Học sinh Lớp 2 sẽ mang các từ vựng về 
nhà để luyện đọc và viết chính tả. 

 Lớp 1M và lớp 1T sẽ mang về nhà 5 
cuốn sách vào thứ Năm đến cuối tuần. 

  Lớp 1 sẽ có 100 từ được sử dụng nhiều 
nhất để đọc và luyện viết . 

Học Kỳ này chúng tôi cũng muốn tiêp tục khích lệ 
thói quen đọc tốt và thích đọc sách. Do đó, điều 
quan trọng là quý vị nên dành thời gian mỗi tối 
để đọc và tham gia vào ‘Book Talk’ với con quý 
vị. Dưới đây là một số câu hỏi quý vị có thể hỏi 
con mình về cuốn sách của chúng: 

 Con có thể nhìn thấy cái gì? Ai? Cái gì? Ở 
đâu? 

 Những cái này khác nhau như thế nào? 
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? 

 Chuyện gì sẽ xảy ra nếu….? Điều gì đã 
khiến nó xảy ra? 

 Thực hành đếm bằng cách sử dụng sách 
đếm. 

 Đọc, viết, đánh vần các từ trên danh 
sách từ của họ. 

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

 
CÔNG NGHỆ SỐ- ROBOTICS - Lớp 2 
Các học sinh sẽ: 

 theo dõi và tạo mã có và không sử dụng 
công nghệ 

 khám phá Lego WeDo và chương trình 
xây dựng và mã hóa liên quan của nó 

 làm suốt một loạt thử thách sử dụng 
LeGo WeDo.  

 

NGÔN NGỮ: TIẾNG Ý 
Các học sinh sẽ: 

 tiếp tục khám phá các cách chào nhau 
và nói về bản thân (tuổi, tên, giới tính, 
cảm giác, màu sắc yêu thích và các hoạt 
động) 

  sử dụng từ vựng để gọi tên các thành 
viên trong gia đình và ông bà của họ 

  học số 1 - 20. 
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THỜI KHÓA BIỂU  

 1M 1T 2P 2C 

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH với 
Joanne Butler 

Thứ Tư Thứ Tư   

 BIỄU DIỄN NGHỆ THUẬT -ÂM 
NHẠC với Fred Zeinstra 

Thứ Tư Thứ Tư   

CÔNG NGHÊ SỐ -ROBOTICS 
 với Christine Roberts 

  
Thứ Tư Thứ Tư 

THỂ DỤC với Ian Miller Thứ Hai Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm 

TIẾNG Ý với Mrs Gilmartin/  
Maestro Matteo 

Mrs 
Gilmartin 
Thứ Tư 

Mrs Gilmartin 
Thứ Tư 

Maestro Matteo  
Thứ Hai 

Maestro Matteo  
Thứ Hai 

MUỢN SÁCH Thứ Hai Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Ba 

 


