
 

 

 

 

 

Bản Tin 
Lớp Mẫu Giáo 

Học Kỳ 4, 2022

 

CHÀO ĐÓN   
 
Kính gửi các gia đình, 

Chào mừng đến với Học kỳ 4 tại Trường Tiểu học St Bernadette. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ và hợp 
tác trong việc học tập của con quý vị. Nơi đây quý vị sẽ tìm thấy những ngày quan trọng và chương trình học mà 
chúng tôi sẽ đề cập trong suốt học kỳ. Trong học kỳ này, chúng tôi mong đợi vở kịch toàn trường The Lion King Jr 
và bắt đầu Chương trình Bơi lội của chúng tôi. 
 

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG 
 

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai 

Thứ Sáu ngày 7, 14, 21, 28 - Mẫu Giáo 
& Lớp 1/2 Bơi Lội 
Thứ Sáu, ngày 7 lúc 9:15 am - Toàn 
Trường Lần chuỗi Kinh Mân Côi 
Thứ Hai ngày 31 - Ngày Trường đóng 
cửa  
 
 

Thứ Ba Ngày 1 - Nghỉ lễ Ngày 
Melbourne Cup 
Thứ Sáu ngày 4, 11, 18, 25- Mẫu Giáo & 
Lớp 1/2 Bơi Lội 
Thứ Sáu Ngày 11 Ngày Tưởng Niệm 
Thứ Sáu, ngày 11 @ 9:15 am - Thánh lễ 
cho những người đã khuất 
Thứ Hai  ngày 21 - Diễn tập Vở Kich  Lion 
King Jr 
Thứ Năm ngày 24 - Diễn tập trang phục 
cho kịch Lion King Jr 
Thứ Sáu ngày 25 @ 9:15am - Phụng vụ 
Mùa Vọng  
Thứ Tư  ngày 30 - Fire biểu diễn Lion 
King, 1,30pm & 7:30pm  

Thứ Năm ngày 1 -Water biểu diễn 
vở kịch Lion King 1:30pm & 7pm  
Thứ Ba ngày 6 - Ngày Giáo Trình - 
Ngày trường đóng cửa  
Thứ Năm ngày 8 - Ngày định hướng 
Thứ Hai ngày 12 - Báo cáo về nhà 
Thứ Sáu ngày 16 - Kết thúc học kỳ  
Thánh lễ cuối năm @ 11am 
 TRƯỜNG KẾT THÚC @ 1PM 

 

 

CHI TIẾT LIÊN HỆ  
Prep G - Daniela Granata:   dgranata@stbsunshinenth.catholic.edu.au  
Prep L - Jacqueline Lumsden:   jlumsden@stbsunshinenth.catholic.edu.au  

mailto:dgranata@stbsunshinenth.catholic.edu.au
mailto:mszulik@stbsunshinenth.catholic.edu.au


HỌC TẬP HỌC KỲ NÀY 

 

 

 

 

 

HỌC TẬP TRUY VẤN 
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
Làm thế nào chúng ta kể những câu chuyện? 
 HIỂU  

 Có nhiều cách khác nhau để kể một câu 
chuyện (sân khấu, bài hát, câu chuyện, nghệ 
thuật thị giác). 

 Khi biểu diễn, chúng ta sử dụng giọng nói, 
hình thể và đạo cụ để kể một câu chuyện. 

 Có nhiều cách để trở thành người giao tiếp 
hiệu quả, bao gồm sử dụng âm thanh, hình 
thể, đạo cụ, lời nói và hình ảnh. 

 Chúng ta sử dụng trí tưởng tượng của mình 
khi tạo nên và tham gia vào các câu chuyện. 
 

‘Thời gian Khám phá’ là thời gian vui chơi có cấu trúc 
với trọng tâm là học tập. Trong ‘Giờ khám phá’, học 
sinh sẽ tập trung vào việc xây dựng Tài sản học tập của 
‘Người giao tiếp’. Học sinh sẽ thực hành áp dụng các 
kỹ năng của một người giao tiếp bằng cách: 

  sử dụng giọng nói và ngôn ngữ phù hợp cho 
các tình huống phù hợp 

  sử dụng đồ vật / đạo cụ để giúp chúng ta giao 
tiếp hiệu quả hơn 

  sử dụng cơ thể và khuôn mặt của chúng ta, 
cũng như lời nói để giao tiếp một cách hiệu 
quả. 

 
TRUY VẤN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN 
CÂU HỎI VỀ ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN: 
Thiên Chúa bày tỏ cho chúng ta như thế nào? 
  HIỂU BIẾT 

 Mary được Thiên Chúa chọn làm mẹ của Chúa 
Giê-su. 

 Kinh Mân Côi giúp chúng ta cầu nguyện với 
Mẹ Mary. 

 Mùa Vọng là thời gian trong Giáo Hội khi 
chúng ta chờ đợi và chuẩn bị cho sự tái lâm 
của Chúa Giê-su. 

ANH VĂN 
ĐỌC VÀ XEM 
Các học sinh sẽ: 

  củng cố kiến thức về âm / chữ cái bằng cách 
xác định âm đầu, âm giữa và âm cuối trong từ 

  học thêm danh sách các từ 

  khám phá các chiến lược đọc, chẳng hạn như 
sử dụng các hình ảnh; phát âm và phân khúc 
để giải mã các từ không xác định 

  xây dựng kỹ năng hiểu của các em bằng cách 
dự đoán trong quá trình đọc, tạo kết nối, trình 
tự các văn bản và hình dung. 

 
VIẾT 
Các học sinh sẽ: 

  áp dụng kiến thức của các em về âm chữ cái 
và sự kết hợp chữ cái để viết những từ chưa 
biết 

  độc lập viết các câu đầy đủ bằng cách sử dụng 
các chữ cái in hoa, các dấu chấm và hình 
thành chữ cái chính xác 

  chia sẻ bài viết với lớp. 
 
NÓI VÀ NGHE 
Các học sinh sẽ: 

  so sánh kiến thức và kinh nghiệm cá nhân với 
những người khác 

  chia sẻ việc học của các em với cả lớp 

  lắng nghe và làm theo các hướng dẫn đơn 
giản 

  xác định vần, mẫu chữ và âm trong các từ. 
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TOÁN 
SỐ VÀ ĐẠI SỐ 

Các học sinh sẽ: 

● đếm từ 1 đến 100 và xa hơn, đếm ngược, đếm 

theo các mẫu số (chẳng hạn như cách 2 lần, 5 

lần và 10 lần), đọc các số và hình thành các số 

một cách chính xác 

● xem lại các chiến lược đếm để giải các bài 

toán cộng, trừ và chia sẻ đơn giản 

● nhận ra và biểu thị các  tiền cắc. 

 

ĐO LƯỜNG VÀ HÌNH HỌC 

Các học sinh sẽ: 

●  so sánh sức chứa của các vật thể trực tiếp 

bằng cách đổ từ thùng này sang thùng kia để 

xem cái nào chứa được nhiều hơn 

●  khám phá các thuộc tính và đặc điểm của các 

vật thể 3D trong môi trường. 

 

HỌC TẬP XÃ HỘI VÀ CẢM XÚC 

Các học sinh sẽ: 

 phản ánh về nhận dạng giới tính của các em 

 thách thức các chuẩn mực giới tính tiêu cực 

 phát triển sự đánh giá cao về sự khác biệt 

 phát triển sự hiểu biết về tác động tích cực của 

các mối quan hệ tôn trọng giới tính 

 thực hành các kỹ năng ban hành để hỗ trợ các 

mối quan hệ đồng đẳng tích cực 

 xác định và thực hành các chiến lược quyết đoán 

và tìm kiếm sự giúp đỡ để giữ an toàn cho bản 

thân 

HỌC Ở NHÀ 

  Thực hành nhận biết, đếm và viết các số đến 
30 và hơn thế nữa. 

  Thực hành đọc danh sách từ với con quý vị 
mỗi ngày (các từ vàng, các từ đỏ, v.v.) 

 
Học kỳ này chúng tôi cũng muốn thúc đẩy thói quen 
đọc sách tốt và niềm yêu thích đọc sách. 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 
chúng: 

  Con có thể nhìn thấy gì? Ai? 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 và đánh vần các từ có tần xuất cao 
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN BIỆT 
 

THỂ DỤC  
Các học sinh sẽ: 

  tham gia vào các hoạt động và trò chơi mà 
các em đang tiếp tục phát triển các kỹ năng 
vận động cơ bản 

  tham gia vào các hoạt động và trò chơi mà 
các em đang tiếp tục phát triển nhận thức về 
không gian 

  tham gia độc lập và hợp tác chơi với nhiều 
loại thiết bị và thông qua việc tham gia vào các 
trò chơi từ đơn giản đến phức tạp hơn. 

 
NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH 

Các học sinh sẽ: 

  khám phá Màu phụ và cách trộn màu 

  áp dụng các yếu tố nghệ thuật của đường 
nét, màu sắc, hình dạng và kết cấu vào tác 
phẩm nghệ thuật 

  trải nghiệm đất sét, các tính năng của sản 
phẩm, tạo kết cấu, ghép các mảnh 

  tham gia vào việc làm thủ công Giáng sinh. 
 
NGÔN NGỮ: TIẾNG Ý 

Các học sinh sẽ: 

  tiếp tục khám phá các cách chào nhau và nói 
về bản thân (món ăn yêu thích) 

  xác định và đặt tên cho các thành viên trong 
đại gia đình của họ (chú, dì, anh họ) 

  đọc và viết số (0 - 10). 
 
BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT 

Các học sinh sẽ khám phá: 

  ‘Câu chuyện âm thanh’ bằng cách sáng tác 
nhạc để nâng cao khung cảnh, hình ảnh và câu 
chuyện 

  các yếu tố về động lực, nhịp độ, tiết tấu và 
cao độ thông qua các sáng tác của nhóm 

  Âm nhạc châu Phi qua ca hát và nhảy múa 
  Nhạc kịch The Lion King Junior bằng cách 

phản ánh về trang phục và nhân vật 

OPEROO 
Vui lòng kiểm tra Operoo 
thường xuyên, vì đây là hình 
thức liên lạc chính giữa 
trường học và nhà cho các 
thư, chuyến tham quan và thông tin quan trọng. 

 
 
SEESAW  
Vui lòng kiểm tra Seesaw thường xuyên, vì đây là nền 
tảng chúng tôi sử dụng để gửi 
các ví dụ về học tập và đánh giá 
hàng ngày. 
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THỜI KHÓA BIỂU 

 Prep G Prep L 

VISUAL ARTS  

với Joanne Butler 

Thứ Năm Thứ Năm 

PERFORMING ARTS-MUSIC  

với Jenny Marshall 

Thứ Năm Thứ Năm 

PHYSICAL EDUCATION 

với Ian Miller 

Thứ Hai, Thứ Năm Thứ Hai, Thứ Năm 

CHƯƠNG TRÌNH BƠI LỌI Thứ Sáu - mặc đồng phục thể thao Thứ Sáu - mặc đồng phục thể thao 

ITALIAN  

với Mrs Gilmartin 

Thứ Tư Thứ Tư 

 

MƯỢN SÁCH 
 

Thứ Sáu 

 

Thứ Sáu 

 


