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GIÁO LÝ 

Học sinh sẽ học bài học môn Giáo lý sau đây: 

• Khi chúng ta liên kết, chúng ta thuộc về nhau. 
Trong bài học này, các em sẽ học về thuộc về cộng đồng nhà thờ có nghĩa là gì, và điều này được 

đan xen thế nào giữa thuộc về gia đình và thuộc về cộng động đồng trường học.  

 

TÌM HIỂU 

Học sinh sẽ học các bài học môn Tìm hiểu sau đây: 

• Những gì nạp nhiên liệu cho cơ thể của chúng ta?  
Học sinh sẽ học về cách chọn lựa thực phẩm tốt cho sức khỏe, sơ đồ thực phẩm, việc chuẩn bị 

và lưu trữ thực phẩm lành mạnh.  

 

TIẾNG ANH 

Đọc 

Học sinh sẽ được học nhiều loại bài đọc khác nhau chung cả lớp và theo nhóm luyện đọc nhỏ.  

Học sinh sẽ:  

- Theo dõi bài đọc khi em đọc bằng cách trỏ tay vào từ khi đọc. 

- Tập dự đoán về bài đọc.   

- Kể lại câu chuyện em đã được đọc, sử dụng bằng chứng từ bài đọc để hỗ trợ cho ý 
của em. 

- Phân biệt các dấu chấm câu. 

- Phát triển khả năng hiểu bài đọc.  

- Lập mối liên hệ cá nhân với bài đọc.  

- Lập mối liên hệ giữa bài đọc này và bài đọc kia. 

- Trả lời các câu hỏi đọc hiểu theo nghĩa đen. 

- Trả lời các câu hỏi đọc hiểu theo nghĩa ngầm. 

- Phân biệt mở bài, thân bài và kết bài. 

- Phân biệt sự khác nhau giữa sách truyện và sách không phải truyện. 

- Tập trung vào sự hình dung để hiểu nghĩa  

- Tạo ra và chia nhỏ từ 

- Rút ra cảm xúc của các nhân vật trong bài đọc.  

 

Viết 

Trong Kỳ này, học sinh sẽ viết loại văn quy trình cũng như văn thuật truyện.  

Học sinh sẽ: 

- Viết từ trái sang phải và từ trên xuống dưới trang giấy. 

 



 
- Viết lại các từ có xung quanh phòng học.  

- Lập dàn bài viết bằng cách sử dụng hình ảnh. 

- Sử dụng biểu đồ số liệu để chuẩn bị cho bài viết.  

- Tập trung luyện các dấu chấm câu. 

- Viết ra trình tự các câu về các chủ đề quen thuộc 

- Sử dụng các bài đọc không phải truyện để thu thập thông tin và sử dụng các thông tin 
này trong bài viết của em. 

- Sử dụng kinh nghiệm sống của em để viết vào trong bài văn của em. 

 

Nghe & Nói 

Trọng tâm là khuyến khích học sinh trở nên người nghe và nói chuyện tự tin. 

Học sinh sẽ chia sẻ nội dung em học được trước lớp trong môn tiếng Anh và Toán. 

Các em sẽ được tham gia vào những buổi ‘Khám phá’ trong đó các em sẽ tiếp tục được: 

- Phát triển và mở rộng vốn từ vựng. 

- Đóng vai trò trong các truyện và tình huống. 

- Được khuyến khích nói ra câu đầy đủ trọn vẹn. 

- Làm việc cộng tác với các bạn khác. 

- Luân phiên chia sẻ ý kiến, sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ của em để thương lượng 
trong các tình huống. 

 

TOÁN 

Số & Đại Số 

- Đếm số - các tập hợp đếm số và đếm bỏ số. 
- Đặt giá trị - xếp theo thứ tự, đọc số, viết số và làm ra số.  
- Các kiểu số - tạo ra và làm tiếp các kiểu số. 
- Tư duy phép cộng – toán cộng, tập trung vào các bạn thuộc số 10 và phân nhỏ số. 

 

Đo lường & Hình học 

- Vị trí – Dùng ngôn ngữ chỉ vị trí để làm theo và cho lời chỉ dẫn. 
- Thời gian – xếp thứ tự ngày, tháng và các mùa trong năm. 

 

HỌC HIỂU CẢM XÚC XÃ HỘI 

Trong môn Học hiểu cảm xúc xã hội kỳ này, chúng ta sẽ tập trung chính vào việc đọc hiểu cảm 

xúc, phát triển khả năng ứng phó và nhận ra các ưu điểm của cá nhân.  

  

THỂ DỤC 

Trong kỳ này, học sinh sẽ tham gia vào các sinh hoạt nhằm giúp phát triển các kỹ năng vận 

động cơ bản của em. Các em cũng sẽ tham gia vào các trò chơi cá nhân khác nhau.  

 

NGHỆ THUẬT TRỰC QUAN 

Trong Kỳ 1, học sinh sẽ ôn tập bài ‘Nghệ thuật là Gì?’ và sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật 
phối hợp các yếu tố về ‘đường’, ‘màu sắc’ và ‘hoa văn’. Các em sẽ dùng nhiều loại dụng cụ khác 
nhau để tạo ra tác phẩm nghệ thuật cho buổi triển lãm Nghệ thuật sắp tới trong năm nay. Học 
sinh sẽ ôn lại quy trình cần làm và an toàn trong phòng học Nghệ thuật. Trọng tâm là tạo nên 
không khí học tập tích cực trong phòng học Nghệ thuật Trực quan để học sinh cảm thấy thoải 
mái khám phá, thực nghiệm, sáng tạo, suy ngẫm và chia sẻ về các tác phẩm nghệ thuật của em. 
 

 



TIẾNG IN-ĐÔ-NÊ-XI-A 

Học sinh ôn lại cách chào hỏi và ngôn ngữ đơn giản dùng cho trao đổi trong lớp học. Sau đó các 

em sẽ học nói về nhà và nói về nơi em sinh sống. Trọng tâm văn hóa sẽ bao gồm những bài hát, 

phim ngắn và truyện dân gian.  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (I.C.T) 

Trong Kỳ này, học sinh sẽ tìm hiểu về cách nào để được an toàn khi sử dụng công nghệ. Các em 

sẽ dùng iPad và máy tính để tham gia việc học, sáng tạo, hợp tác và chia sẻ bài làm của em. Các 

em cũng sẽ tìm hiểu về lập mã sử dụng thiết bị Bee-Bot. 

 

THƯ VIỆN  

Trong Kỳ Một, học sinh được nhắc nhở sử dụng Accessit để tự mình mượn sách. Các em sẽ tiếp 

tục tuân thủ theo quy định và giờ hoạt động của thư viện, chú trọng đặc biệt vào việc mang theo 

túi đựng sách thự viện hằng tuần. Học sinh cũng sẽ tìm hiểu về lợi ích sức khỏe của đọc sách.  

 

NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN 

Trong Kỳ Một, học sinh sẽ ôn tập và thực hành cách sử dụng không gian lớp học Nghệ thuật Biểu 

diễn theo cách giúp các em cảm thấy an toàn về thể chất và cảm xúc. 

 

HỌC Ở NHÀ 

Học sinh khối Lớp 1&2 phải đọc sách mang về nhà vào mỗi tối và nộp lại trường mỗi ngày. Các 

em sẽ cần phải ghi chép lại quyển sách em đã đọc trong quyển nhật ký đọc sách (Reading 

Journal).  Nhật ký đọc sách sẽ được giáo viên của con quý vị kiểm tra hằng tuần. Mỗi tuần con 

của Quý vị sẽ được cho danh sách gồm năm/sáu từ luyện đánh vần. Các em phải thức tập các từ 

này vào mỗi tối và viết các từ này trong các câu đơn giản. Các từ này sẽ được kiểm tra vào mỗi 

ngày thứ sáu trong bài kiểm tra đánh vần. 

 

Thông tin liên lạc của Giáo viên 

Lớp Một:  
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JTC- Teagan Culum: tcullum@spsunshinewest.catholic.edu.au 

 

Lớp Hai: 

JMK- Matthew Kowalczyk: mkowalczyk@spsunshinewest.catholic.edu.au 

JPF-  

Pauline Zammit: pzammit@spsunshinewest.catholic.edu.au  

Michelle Favero: mfavero@spsunshinewest.catholic.edu.au  

JKL- Kathy Ly: Kly@spsunshinewest.catholic.edu.au  

 

mailto:jmicallef@spsunshinewest.catholic.edu.au
mailto:rcullum@spsunshinewest.catholic.edu.au
mailto:rcalleja@spsunshinewest.catholic.edu.au
mailto:tcullum@spsunshinewest.catholic.edu.au
mailto:pzammit@spsunshinewest.catholic.edu.au
mailto:mfavero@spsunshinewest.catholic.edu.au
mailto:Kly@spsunshinewest.catholic.edu.au

