Tin Tức Mẫu Giáo
Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ tận hưởng thời tiết mùa thu tuyệt đẹp này và
cuối tuần dài của bạn!
Trong môn toán, chúng tôi vừa hoàn thành một tập các bài học về các số từ 0
đến 10. Chúng tôi đếm các đối tượng đến mười, xác định các chữ số đến mười
và viết các số đến mười. Chúng ta đã học các vần ngắn để giúp chúng ta nhớ
cách viết các chữ số. Ví dụ, tám là "tạo một chữ S và sau đó không chờ đợi,
quay trở lại để thực hiện một số tám!"
Trong văn học, chúng tôi đã bắt đầu một đơn vị mới về những gì sinh vật sống
cần. Tuần trước, câu hỏi của chúng tôi trong tuần là, "Tại sao một số loài động
vật di chuyển hoặc di cư đến nơi ở mới?" Chúng tôi đã tìm hiểu lý do tại sao
bướm, cá voi và ngỗng cần di chuyển đến những nơi ấm áp hơn khi thời tiết
chuyển lạnh.
Các bài học ngữ âm của chúng tôi tập trung vào chữ cái B. Các từ mới có tần
số cao là we, make và my. Chúng tôi đang tiếp tục thực hành xác định các từ có
vần và các âm mà chúng tôi nghe thấy trong từ. Tuần sau chúng ta sẽ học về
các nguyên âm a, e, i, o và u. Chúng ta sẽ bắt đầu đánh vần và đọc các từ ngắn.
Trong tôn giáo, chúng ta học được rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta
và thể hiện tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta bằng cách ban cho chúng
ta những người quan tâm đến chúng ta. Bài học của chúng tôi trong Bước thứ
hai đã bắt đầu một bài học mới về phát triển sự đồng cảm với những người xung
quanh. Một cách chúng ta có thể làm là tập trung vào khuôn mặt và cơ thể của
mọi người để phân biệt họ đang cảm thấy thế nào. Những cảm xúc mà chúng ta
tập trung vào tuần trước là hạnh phúc và nỗi buồn.
Trong khoa học, chúng ta đang tiếp tục tìm hiểu về động vật nuôi và những gì
chúng ta nên làm để chăm sóc nhu cầu của chúng. Tuần trước chúng ta đã học
về các loài chim và cá. Mỗi em được phát một chiếc lông để khám và đưa về
nhà.
Chúng tôi không có trường học vào ngày 3 và 4 tháng 10 do hai ngày giáo
viên thay thế.
Doanh số bán sô cô la sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 10.
Lời cầu nguyện của tôi dành cho bạn trong tuần này dựa trên Kinh xót 3:
22-23. “Tình yêu thương bền vững của Chúa không bao giờ ngừng; lòng nhân từ
của anh ta không bao giờ kết thúc; chúng mới vào mỗi buổi sáng; tuyệt vời là sự
chung thủy của bạn. ”
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