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GIÁO LÝ 

Học sinh sẽ học bài học môn Giáo lý tựa đề ‘Tôi thuộc về nơi nào?’, trong đó các em sẽ tìm hiểu về các 

nhóm khác nhau mà các em thuộc về và rằng tất cả chúng đều thuộc về Cộng đồng Giáo xứ St Paul.  
 

TÌM HIỂU 

Học sinh sẽ học bài học Tìm hiểu tựa đề ‘Tôi Khác biệt thế nào?’, trong đó các em sẽ tìm hiểu về văn hóa 

và những điều của gia đình em làm cho em trở nên đặc biệt duy nhất.  
 

TIẾNG ANH 

Đọc 

Trọng tâm là phát triển kiến thức về các khái niệm về Chữ viết. 
 

Học sinh sẽ: 
- Đọc từ trái qua phải sau đó quay ngược trở lại. 
- Chỉ tay vào chữ nào thì đọc chữ đó. 
- Tập dự đoán đơn giản về bài đọc. 
- Phân biệt các mẫu tự, từ, câu và hình ảnh. 
- Trả lời bài đọc.  
- Nhận biết các chữ cái Mm, Ss, Ff, Aa, Pp, Cc, Tt, Ii, Bb, Hh, Nn, và cách phát âm của chúng. 

 

Viết 

Trọng tâm là viết ra các biểu tượng nhằm mục đích truyền tải  ý tưởng. 

 
Học sinh sẽ: 

- Vẽ tranh để chuẩn bị cho bài tập viết. 
- Viết ra mẫu tự mà em đã biết. 
- Viết ra tên của em. 
- Thực nghiệm với việc tập viết. 
- Học cách viết ra các chữ cái sau trong bảng chữ cái: Mm, Ss, Ff, Aa, Pp, Cc, Tt, Ii, Bb, Hh, Nn. 

 

Nghe & Nói 

Trọng tâm của ngôn ngữ nói là khuyến khích học sinh trình bày ý của em một cách rõ ràng khi em nói và 
nghe lời người khác nói. Học sinh sẽ được khuyến khích nhìn vào người nói chuyện và sử dụng âm lượng 
và tốc độ vừa phải.   
 

Học sinh sẽ rèn luyện ngôn ngữ nói lưu loát qua các bài thơ ru, bài hát và trò chơi. 
 

TOÁN 

Số & Đại Số 

- Đếm số, nhận biết và tạo số từ 0 - 10 

- Kiểu số 

Đo lường & Hình học 

- Vị trí 

Thống kê và Xác Suất 

- Số liệu 

 

 



 

HỌC HIỂU VỀ CẢM XÚC XÃ HỘI 

Trong Kỳ này, chúng ta sẽ tập trung vào việc ổn định trong lớp học, học về các quy định và các giờ giấc 

sinh hoạt của Trường. 

Học sinh sẽ tìm hiểu về các cảm xúc khác nhau và những cảm xúc này trông như thế nào, nghe như thế 

nào và cảm thấy như thế nào.  

 

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 những trò chơi nhỏ và nhiều sinh hoạt khác nhau. 

 

NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN 

Trong Kỳ Một, học sinh sẽ học cách sử dụng không gian môn Nghệ thuật Biểu diễn theo cách giúp cho 

em cảm thấy an toàn về thể chất và cảm xúc. 

 

TIẾNG IN-ĐÔ-NÊ-XI-A 

Học sinh sẽ học cách nói ra tên của em và cảm xúc của em. Các em cũng học những chỉ dẫn đơn giản và 

bắt đầu trao đổi những câu chào hỏi bằng tiếng In-đô. Các em sẽ trải nghiệm văn hóa In-đô qua các bài 

hát, phim ngắn và truyện thiếu nhi In-đô. 

 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (I.C.T) 

Trong Kỳ này, học sinh sẽ tìm hiểu về công nghệ với vai trò là công cụ học  tập có thể được sử dụng sáng 

tạo ra sao. Các em sẽ sử dụng iPad để lập kế hoạch, sáng tạo, cộng tác và chia sẻ bài làm của em. Các em 

sẽ được giới thiệu và tìm hiểu các phần cứng khác nhau của máy điện toán để bàn, bao gồm con chuột, 

bàn phím và màn hình tương tác. Các em cũng sẽ tìm hiểu về lập trình sử dụng thiết bị Bee-Bot. 

 

THƯ VIỆN 

Trong Kỳ Một, học sinh sẽ được giới thiệu về các quy định và giờ hoạt động của thư viện. Các em sẽ 

học “4 Điều Không” nhằm giúp phát triển thái độ tích cực của em đối với việc giữ gìn sách vở.  

Học sinh cũng sẽ tìm hiểu về việc sách có thể giúp cho em cảm thấy trấn tĩnh và vui vẻ ra sao. 
 

HỌC Ở NHÀ 

Trong Kỳ Một, chúng tôi khuyến khích Quý phụ huynh luyện bảng chữ cái với con, tập trung về tên gọi 

và cách phát âm mỗi chữ cái (mẫu tự). Chữ cái của tuần có thể được tìm thấy trong quyển sách ‘Milo the 

Monkey’ của con quý vị. Chúng tôi xin Quý vị giúp cho con thực hành luyện chữ cái và phát âm mỗi tuần.   

 

Vào khoảng giữa kỳ, con của Quý vị sẽ được phát quyển nhật ký đọc sách và túi mang sách về nhà đọc. 

Chúng tôi yêu cầu phụ huynh hãy đọc sách với con hằng đêm và trò chuyện về nội dung Quý vị và con 

vừa đọc cùng nhau. Xin hãy đảm bảo rằng túi đựng sách đọc ở nhà phải được nộp trở lại Trường mỗi 

ngày để việc đọc sách được giáo viên kiểm soát và sách mới được gửi về nhà.  


