
Thông tin dành cho Phụ Huynh về Chương trình giáo

dục mầm non Quốc tế IEYC – Ngày 10/8/2021

Đây là Tớ!

Bài học đầu tiên của Chương trình Giáo dục Mầm Non Quốc Tế IEYC  có tên

“Đây là Tớ”. Học sinh sẽ khám phá chủ về về “Tớ và Thế Giới Xung Quanh”

qua bài học này.



Bức Tranh Toàn Cảnh

Chúng mình học và chơi cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau khám phá và trải nghiệm những

điều mới mỗi ngày. Chúng mình có thật nhiều điểm chung, nhưng cũng có rất nhiều thứ về bản thân

khiến chúng mình trở nên đặc biệt. Chúng mình sẽ cùng nhau khám phá bản thân, bạn bè xung

quanh ta và ngợi khen những gì chúng mình đã học được với gia đình của mình.

Vì sao lại chọn bài học “Đây Là Tớ” dành cho PreK/ KG1E?

Tôi rất hân hạnh được biết một số bạn nhỏ đã học PreK với cô Judy từ năm ngoái, và có các anh chị

lớn hơn học lớp của tôi. Nhiều bạn nhỏ đã biết kết bạn, đã hiểu hơn  về những điểm giống và khác

nhau ở mọi người xung quanh. Năm nay, chúng tôi chào đón những bạn nhỏ mới bắt đầu đi học lần

đầu tiên tham gia vào lớp học này! Các bạn nhỏ sẽ học về bản thân mình, về bạn bè xung quanh và

gia đình của chúng mình. Qua các bài học cùng nhau, chúng mình sẽ nhận ra mỗi thành viên trong

lớp học cũng đều là một gia đình, giúp đỡ và quan tâm lẫn nhau, cùng nhau tới lớp để học và chơi

mỗi ngày. Chúng tôi những giáo viên sẽ khuyến khích tinh thần này trong suốt quá trình học để  các

bạn học sinh thấy được rằng mình là một thành viên đặc biệt không thể thiếu trong một tập thể

lớp.

Biểu đồ thể hiện toàn cảnh những trải nghiệm học tập mà học sinh sẽ tham gia

trong suốt chủ điểm của bài học IEYC

Quý phụ huynh vui lòng xem Diễn giải biểu đồ “Đây là Tớ - Tớ và Thế Giới Xung Quanh như sau:

● Chủ điểm 1: Chúng mình giống nhau như thế nào? và

Chúng mình khác nhau như thế nào?

- Tên của chúng mình

- Các bộ phận trên cơ thể

- Tạo hình chân dung

- Khám phá bằng bàn tay và bàn chân

- Khám phá các cảm xúc

● Chủ điểm 2: Mái ấm của Tớ
- Bên trong căn nhà

- Xây nhà



- Sự khác biệt của các căn nhà

- Những chiếc chìa khoá trong nhà

- Gửi thư

● Chủ điểm 3: Gia đình của tớ
- Gia đình tớ

- Khi tớ còn nhỏ

- Đồ chơi ưa thích của tớ

- Lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật

- Nếp sinh hoạt buổi sáng và trước khi đi ngủ

● Chủ điểm 4: Chăm sóc bản thân và người khác

- Rửa tay đúng cách

- Đánh răng đúng cách

- Qua đường an toàn

- Chúng mình là bạn

- Chúng mình học và chơi cùng nhau

Có 4 Chủ điểm học tập, trong đó mỗi chủ điểm sẽ đưa tới những trải

nghiệm học tập mới lạ. Từng chủ điểm không phải lúc nào cũng được

học theo đúng thứ tự, bởi việc đáp ứng sở thích và mong muốn của các

bạn nhỏ trong quá trình học là cần thiết. Giáo viên sẽ cung cấp các bản

báo cáo học tập hàng tuần để cha mẹ có thể nắm được những mục tiêu

học tập tuần tới là gì và làm thế nào để hỗ trợ con mình.

Chuẩn bị, Sẵn sàng - Cách phụ huynh có thể kết nối với việc học của con

Tuần đầu tiên của bài học là thời gian để chúng ta chuẩn bị, cùng nhau thảo luận về

những gì trẻ đã biết và điều gì khiến trẻ hứng thú. Phụ huynh có thể tham gia để

định hình việc học trong tương lai bằng cách:

1. Trò chuyện với con về bản thân, anh chị em của con và các thành viên khác

trong gia đình - thông qua các bức ảnh và đồ tạo tác - tìm hiểu suy nghĩ của

con và cho chúng tôi biết.

2. Giúp con tạo sổ lưu niệm gia đình của riêng mình - lý tưởng là bao gồm hình

ảnh của gia đình gần gũi và có thể là phạm vi gia đình rộng hơn, cũng như
ảnh của con lúc sơ sinh và trẻ mới biết đi (nếu có thể).



3. Nói về cảm xúc của con và kiểm chứng những điều này một cách kỹ hơn, với

một nhận thức ngày càng tăng về những cách thể hiện bản thân có thể chấp

nhận được và chưa thể chấp nhận được.

4. Cung cấp cho trẻ một số  đồ chơi về thế giới thu nhỏ để trẻ có thể tạo ra

những câu chuyện của riêng mình thông qua việc chơi. Hãy thử và có thể
chuẩn bị một số đồ vật sau:

● những nhân vật trong thế giới thu nhỏ mà trẻ em có thể sử dụng để
tạo nên gia đình

● bếp, tủ bếp, đĩa, cốc, đồ ăn để chơi, giường, v.v.

● các mảnh ghép đường, các tòa nhà, các cột biển báo và các phương

tiện để khám phá các đặc điểm của môi trường xung quanh.



Tổng quan về các chủ điểm học tập và các hoạt động trải nghiệm:

Chủ điểm học tập 1 Chủ điểm học tập 2 Chủ điểm học tập 3 Chủ điểm học tập 4

Nhiệm vụ học tập

trọng tâm trong

khối 1 là: Chúng

mình giống nhau

như thế nào? và

Chúng mình khác

nhau như thế nào?

Nhiệm vụ học tập

trọng tâm trong

khối 2 là: Mái ấm

của tớ

Nhiệm vụ học tập

trọng tâm trong

khối 3 là: Gia đình

và tớ

Nhiệm vụ học tập

trọng tâm trong

khối 4 là: Chăm sóc

bản thân và người

khác

Nắm bắt sự tò mò

Môi trường kích

hoạt

Hoạt động khám

phá và hoạt động

biểu thị

1. Tìm hiểu về
về tên

2. Tìm hiểu về
các bộ phận

của cơ thể
3. Tạo một

bức chân

dung của

mình

4. Tìm hiểu về
đôi bàn tay

và đôi bàn

chân

5. Khám phá

về cảm xúc

của chúng

mình.

Hoạt động khám

phá và hoạt động

biểu thị

1. Bên trong tổ
ấm của tớ

2. Xây đắp

một mái

nhà

3. Những mái

nhà khác

nhau

4. Những chìa

khóa cho

mái nhà của

chúng con

5. Gửi một lá

thư.

Hoạt động khám

phá và hoạt động

biểu thị

1. Gia đình của

tớ
2. Khi tớ còn

nhỏ
3. Đồ chơi yêu

thích của tớ
4. Lên kế

hoạch cho

một buổi

tiệc sinh

nhật

5. Thói quen

buổi sáng và

khi đi ngủ.

Hoạt động khám

phá và hoạt động

biểu thị

1. Chúng tớ
rửa ray

2. Chúng tớ
đánh răng

3. Đi sang

đường an

toàn

4. Chúng ta có

thể là bạn

5. Chúng ta có

thể học và

chơi cùng

nhau.



Các Mục tiêu cá nhân của chương trình giáo dục mầm non Quốc tế

Thích nghi Tôi có thể ứng phó với những thay đổi

Nhà tư tưởng
Tôi tò mò và khám phá những cách học khác nhau.

Người truyền đạt
Tôi có thể thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của mình theo nhiều cách khác nhau.

Kiên cường
Tôi luôn cố gắng hết sức và không ngừng cố gắng!

Tôn trọng
Tôi đối xử với người khác và thế giới theo cách tôi muốn bản thân và thế giới

được đối xử

Đạo đức Tôi có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn

Đồng cảm
Tôi tốt bụng và quan tâm đến người khác và môi trường xung quanh

Hợp tác Tôi có thể làm việc với những người khác

Bài học này sẽ phát triển các khía cạnh của Chương trình Mầm Non quốc Tế,  giúp

trẻ nhận thức về:

● Học và chơi cùng các bạn ngoài nhóm bạn cùng khối

● Điểm giống và khác nhau về cuộc sống của mỗi bạn nhỏ
● Áp dụng Mục Tiêu Cá Nhân của Chương trình Mầm non Quốc Tế IEYC trong nhiều hoàn cảnh

● Mở rộng nhận thức và hiểu biết về các vấn đề ngoài phạm vi xuất thân và đất nước của trẻ.



Các hoạt động học tập và kết quả đầu ra

Ngôn ngữ và Giao tiếp:

Trong tuần học đầu tiên, tìm hiểu về trẻ được coi là mục tiêu trọng tâm. Vì việc học diễn ra trực

tuyến, giáo viên sẽ tập trung vào những từ vựng cơ bản để hỗ trợ trẻ làm quen với hình thức học

online. Sau đó giáo viên sẽ tiếp tục mở rộng các chủ đề về phát triển cảm xúc, bộ phận trên cơ thể

và thành viên trong gia đình.

Một số nội dung học quan trọng khác:

● Tạo hình chân dung của chính mình

● Sáng tạo nghệ thuật bằng bàn tay và bàn chân

● Nghe kể truyện

● Vận động cùng giai điệu và bài hát

● Phát triển và ứng dụng kĩ năng vận động tinh trong nhiều hoạt động liên quan

● Khám phá cảm xúc của bản thân

Toán Học:

● Tạo hình mặt chữ số bằng đất nặn

● Dùng nước và đầu cọ lớn để tô màu chữ số trong hoạt động ngoài trời

● Phân loại và nhóm đồ vật

● Học đếm qua các hoạt động chơi, bài hát, giai điệu và trò chơi

● Chia đồ vật vào từng nhóm khác nhau có số lượng nhỏ
● Đếm các bộ phận trên cơ thể - mắt, mũi, miệng, tay, chân.

Chương trình quốc tế:

● Khám phá bên trong căn nhà

● Tìm hiểu về gia đình mình

● Lựa chọn những đồ chơi ưa thích của mình

● Khám phá điểm giống và khác nhau giữa mọi người xung quanh

Liên kết học tập và Nắm bắt sự tò mò

Chúng tôi muốn hình thành mối quan hệ hợp tác ‘liên kết học tập’ với bạn, bằng cách này, chúng ta

có thể làm việc cùng nhau để giúp trẻ học tập theo cách tốt nhất có thể.



Hãy giúp đỡ bằng cách nắm bắt sự tò mò của trẻ; điều này có nghĩa là thông báo cho

giáo viên của con về những gì con quan tâm nhất trong bài học IEYC này và tìm hiểu

những gì con  muốn tìm hiểu thêm. Điều này giúp chúng tôi lập kế hoạch trải

nghiệm học tập phù hợp sẽ thu hút sự tò mò của trẻ.

Chúng tôi rất mong đợi việc xây dựng thành công mối quan hệ hợp tác học tập của trẻ với quý

phụ huynh, nhờ đó chúng ta có thể cùng nhau hỗ trợ việc học của con em mình!

Trân trọng.

Phụ huynh vui lòng giúp chúng tôi theo dõi sự tiến bộ của trẻ!

Trong toàn bộ phần học này, chúng tôi sẽ đánh giá cụ thể theo các nhánh của Chương

trình mầm non Quốc tế: cụ thể là nhánh số 13 và 15

13. Thể hiện bản thân trong nhiều ngữ cảnh khác nhau:

● Khuyến khích con nói với bạn về những gì trẻ thích chơi ở nhà.

● Đọc một câu chuyện bằng ngôn ngữ mẹ đẻ  và đặt câu hỏi cho con về các bức tranh

● Nói về bản thân, tập viết và hãy sáng tạo

15. Nhớ lại và kể lại một chuỗi các sự kiện:

● Yêu cầu con kể về những gì đã xảy ra trong cuốn sách mà cả hai đã đọc bằng cách sử dụng

các hình ảnh để gợi ý

● Nói về các thói quen trong ngày và vẽ các bức tranh để sắp xếp theo thứ tự
● Sử dụng một công thức đơn giản để làm bánh sandwich hoặc bánh pizza. Nói về các bước

thực hiện

Chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này trong cuộc họp phụ huynh sắp tới - vui lòng cho chúng tôi

biết trẻ học tốt như thế nào trong ngôn ngữ mẹ đẻ. Điều này có ý nghĩa quan trọng với chúng

tôi!




