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Thật khó để tin rằng năm học gần như đã kết thúc. Một năm trôi qua! Thật là một
điều may mắn khi được cùng con của bạn làm giáo viên mẫu giáo của chúng.

Tuần này trong môn khoa học, chúng ta đã học về cách động vật và thực vật có thể
thay đổi môi trường. Ví dụ, hải ly xây đập để tạo ao cho nhà nghỉ của chúng, rễ cây có
thể làm nứt vỉa hè, và con người có thể phát quang rừng để xây nhà. Chúng tôi cũng
xây cầu cho những chú chuột bằng giấy để chúng có thể băng qua hồ để đưa rau đến
chợ nông sản kịp thời. Cảm ơn bạn đã gửi hộp các tông và ống để cung cấp vật liệu
cho dự án này.

Trong tài liệu, chúng tôi đã học thêm về những con hải ly đó và kỹ năng xây dựng
của chúng. Trong cuốn sách “Những con hải ly xây dựng”, chúng tôi đã thảo luận về ý
tưởng chính và các chi tiết hỗ trợ nó. Chúng tôi cũng xử lý các từ có nhiều nghĩa,
chẳng hạn như đường đua, vịt và sóng. Chúng tôi đã viết các bài báo mô tả những con
vật mà chúng tôi nhìn thấy ở sở thú. Hãy tiếp tục đón đọc cùng con trong mùa hè này.

Trong các nghiên cứu xã hội, chúng tôi đã xem xét các biểu tượng quốc gia và cũng
học về chỉ đường trên bản đồ. Khi bạn đi du lịch vào mùa hè này, hãy cho con bạn xem
bản đồ hướng dẫn bạn đến điểm đến. Chỉ ra các hướng đông, tây, bắc, nam.

Trong toán học, chúng tôi đã hoàn thành đơn vị của chúng tôi về cộng và trừ lên đến
mười. Hãy tiếp tục thực hành các kỹ năng này, cũng như đếm và nhận dạng hình dạng,
trong các tình huống phát sinh trong cuộc sống hàng ngày.

Trong tôn giáo, chúng ta đã học về đức tính trách nhiệm từ những câu chuyện về
Thánh Peter. Anh nhận trách nhiệm về những lỗi lầm của mình và trung thành hoàn
thành những nhiệm vụ mà Chúa Giê-su đã giao cho anh. Trong Bước thứ hai, chúng tôi
đã tìm hiểu thêm về cách giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ của chúng tôi với
những người khác. Xin hãy tiếp tục cầu nguyện với con bạn trong mùa hè này.

Vào thứ Tư, chúng tôi sẽ vui chơi như một trường học với Field Day. Vui lòng cho
con bạn đi giày tennis và quần áo thoải mái mà bạn không ngại bị bẩn. Vui lòng thoa
kem chống nắng trước khi đến trường.

Vào sáng Thứ Năm lúc 10:30, bạn được mời tham dự một bữa tiệc Tất niên. Chúng
tôi sẽ có một trình chiếu, bài hát và thức ăn để ăn. Bạn nên nhận được một email về
điều này từ người mẹ trong phòng. Trường học sẽ tan học lúc 11:30 sáng

Lời cầu nguyện của tôi dành cho bạn trong mùa hè này dựa trên các Dân số Ký 6:
24-26. "Chúa phù hộ và bảo vệ bạn; Chúa làm cho khuôn mặt của Ngài sáng lên trên
bạn và nhân từ với bạn; Chúa hướng mặt về phía bạn và ban cho bạn sự bình an. ”

Bà Nancy Hansen


