
 

 

 

 

 

Bản Tin         
Lớp 3 & 4 

Học Kỳ 4 2021 

 

CHÀO ĐÓN  

Kính gửi các gia đình, 

Chúng tôi mong đợi một học kỳ học tập khác tuyệt vời và xây dựng các mối quan hệ. Chúng tôi khuyến khích học 
sinh duy trì tính độc lập các em đã phát triển trong Học kỳ 3 và tiếp tục tăng cường mối quan hệ của họ với nhau, 
khi các em kềt nối lại tại chỗ. 
 
Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ việc học của con mình trong thời gian học từ xa. Chúng tôi yêu cầu quý 
vị tiếp tục kiểm tra việc học 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 Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai 

Ngày 8 – 12:15  Toàn trường 

Đọc Kinh Mân Côi 

 

Ngày 1 – Ngày Chương Trình Giảng 
Dạy - Đóng cửa Trường 
Ngày 2 – Melbourne Cup - Nghỉ Học 
Ngày 10 -  9:15am Thánh Lễ Các 
Đẳng 
Ngày 8, 15, 29 Lớp 3/4 Bơi Lội TBC 
Ngày 22 & 23 -  Lớp 4 Trại 
(Sunnystones) TBC 

Ngày 6  - Lớp 3/4 Bơi Lội TBC 
Ngày 7 - Định Hướng/Tiến Bước 
 
Ngày 17 -  9:15am Thánh lễ kết thúc Năm 
Học  
Ngày 17 -  Kết thúc Học kỳ 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 
Làm thế nào ‘Nghệ Thuật’ có thể dạy chúng ta về quá khứ? 
 HIỂU BIẾT 

 Nước Úc có một lịch sử phong phú và đa dạng bắt 
đầu từ lịch sử của thổ dân và thuộc địa ở Úc cho đến 
đầu những năm 1800. 

  ‘Nghệ Thuật’ có thể đại diện cho lịch sử theo những 
cách khác nhau tùy thuộc vào kinh nghiệm, văn hóa 
và quan điểm. 

  Theo thời gian, một số việc thay đổi và những thứ 

khác vẫn giữ nguyên. 

  Các dân tộc Thổ dân và Cư dân trên eo biển Torres 
là những người Úc đầu tiên. 

  Di cư đã có tác động đến Úc kể từ những nhà thám 
hiểm châu Âu đầu tiên. 

 

TÌM HIỂU ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN 
CÂU HỎI ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN: 
Làm thế nào những câu chuyện về gia phả JESSE liên kết với 
sự ra đời của Chúa Giê-su? 
HIỂU BIẾT 

 Gia phả JESSE đến từ Jesse, cha của Vua David - Giê-
su là tổ tiên của Vua David. 

  Gia phả JESSE sử dụng kinh thánh để cho chúng ta 
biết cách Đức Chúa Trời chuẩn bị cho sự ra đời của 
Chúa Giê-su. 

 Mỗi đoạn thánh thư của gia phả JESSE sử dụng các 
biểu tượng để giúp chia sẻ thông điệp của nó. 

 

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 các nhóm tập trung Đọc với bạn học 
và giáo viên của họ để hỗ trợ các em hiểu các văn 
bản mới và đầy thử thách. 

 

VIẾT 
Các học sinh sẽ: 

 khám phá phần bắt đầu và vần và sử dụng điều 
này để viết các khổ thơ 

  sử dụng một kế hoạch để xây dựng một văn 
bản tiểu sử phi hư cấu 

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

  tập trung vào các chiến lược khác nhau để 
chỉnh sửa bài viết, bao gồm cả hội nghị 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. 

 
 TOÁN HỌC 
SỐ VÀ ĐẠI SỐ 
Phép chia, phân số và số thập phân 
Các học sinh sẽ: 

 nhớ lại các dữ kiện về phép nhân và phép 
chia 

 biểu diễn và giải quyết các vấn đề liên quan 
đến việc phân chia bằng cách sử dụng các 
chiến lược tính nhẩm và văn bản hiệu quả 

  phân vùng, độ dài và tập hợp để tạo và so 
sánh các phân số khác nhau 

  so sánh kích thước của các phân số khác 
nhau và thể hiện sự hiểu biết này bằng cách 
đặt chúng trên một trục số 

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

  xác định và biểu diễn các phân số và số thập 
phân tương đương. 

 
ĐO LƯỜNG VÀ HÌNH HỌC 
Các học sinh sẽ: 

 đo lường và so sánh khối lượng và sức chứa 
của các vật thể 

  khám phá các đơn vị đo lường và các công cụ 
được sử dụng để đo thể tích và sức chứa của 
vật thể. 
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 HỌC TẬP XÃ HỘI VÀ CẢM XÚC 

Các học sinh sẽ: 
 phản ánh hậu quả của các lựa chọn 

 xem xét hành động của các em và cách họ có 
thể đưa ra lựa chọn vì lợi ích của cộng đồng 

 tham gia vào các hoạt động nhóm để kết nối 
với các bạn học 

  phản ánh về năm học và kỷ niệm thành tích 
của các em. 

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN BIỆT 

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. 

 

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH - Lớp 3 
Các học sinh sẽ: 

 sử dụng các công cụ kỹ thuật số và Ứng dụng 
để sáng tạo nghệ thuật 

 khám phá các tác phẩm nghệ thuật để tìm hiểu 
về quá khứ 

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

  khám phá đường nét, hình dạng, màu sắc và 
kết cấu trong các ngữ cảnh khác nhau. 

HỌC Ở NHÀ 
Hãy đảm bảo rằng quý vị kiểm tra với con mình việc 
đọc sách.. Học sinh phải đọc 20-30 phút mỗi ngày ở 
nhà để phát triển khả năng đọc của mình. Các em có 
thể nhận vài nhiệm vụ ‘Học Ở Nhà’ khác 
khi các em trở lại học tập tại chỗ. Những 
nhiệm vụ này có thể bao gồm mở rộng các 
khái niệm đã học ở trường, ôn bài 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: 

  học tên của các đồ vật trong lớp học 

 có thể mô tả những gì họ có trong hộp bút chì 
của họ 

 tìm hiểu về Giáng sinh ở Ý, các biểu tượng và 

truyền thống của nó. 

 

BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT - Lớo 3 
Các học sinh sẽ: 

 Ứng biến, sắp xếp, sáng tác và biểu diễn các 
bài hát và nhạc cụ để truyền đạt ý tưởng 
thông qua việc sử dụng GarageBand 

  mô tả và thảo luận về những điểm giống và 
khác nhau giữa âm nhạc mà họ nghe, sáng tác 
và biểu diễn 

  thảo luận về cách các yếu tố của âm nhạc 
được sử dụng để truyền đạt ý tưởng và ý 
định 

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

CÔNG NGHỆ SỐ- ROBOTICS    Lớp 4                          

 Các học sinh sẽ: 

 tạo ra giải pháp cho những thách thức sử 
dụng mã hóa nhưng không sử dụng thiết bị rô 
bốt 

 khám phá các thiết bị robot như Micro-Bits và 
Sphero và các chương trình mã hóa liên quan 
của chúng bằng cách vượt qua một loạt thử 
thách. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



HỌC TẬP HỌC KỲ NÀY 

 

 

 

 

 

 
 

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 Ba Thứ Ba 

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 

 

 


