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CHÀO BÉ ĐẾN TRƯỜNG
Một kỳ nghỉ hè sảng khoái, tha hồ vui chơi và đầy ắp những tiếng cười đã
lại trôi qua. Thay vào đó là một năm học mới, đầy thử thách nhưng cũng vô
vàn cơ hội cho những em học sinh yêu quý của chương trình iSMART.
CHUYẾN LÀM QUEN DỄ THƯƠNG – iSMART THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chào đón năm học mới 2017 – 2018, nhiều trường tiểu học trong địa bàn
TP.HCM tổ chức những “ngày hội làm quen” cho các em học sinh, mang
đến không khí khai giảng thật hứng khởi.

Đồng hành cùng Sở GD&ĐT TP.HCM và các trường tiểu học, iSMART
phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động tiếng Anh phong phú, vui nhộn
để chào đón các em học sinh đến trường trước năm học mới.
Hoạt động tại sự kiện có thể kể Vòng xoay kỳ diệu (Magic Wheel),
Câu cá bắt từ vựng (Fishing), tô màu học chữ (Coloring) và nhất là trò
chơi tương tác với bài giảng số iSMART. Bên cạnh đó, vũ điệu đóng băng
(Freeze Dancing) và Baby Shark sôi động cùng các giáo viên nước ngoài đã
đem đến tiếng cười sảng khoái và những giây phút vận động cho các em
cùng các bài hát tiếng Anh.
Thông qua các hoạt động này, các em học sinh làm quen với các từ vựng
tiếng Anh về trường lớp và khởi động một năm học mới đầy hăng say học
tập. Sự góp mặt của các thầy cô nước ngoài cũng là điểm đặc biệt giúp các
em học sinh có cơ hội luyện phản xạ ngôn ngữ tự nhiên và chuẩn xác hơn.
Đồng hành cùng nhà trường và phụ huynh trong năm học mới, iSMART
mang đến giải pháp giáo dục năng động, hiện đại và tối ưu nhất - bài giảng
số học tiếng Anh qua Toán và Khoa học iSMART. iSMART là chương trình
học tiếng Anh thông qua môn Toán và Khoa học, sử dụng bài giảng số hiện
đang được triển khai tại nhiều trường tiểu học và trung học trên khắp cả
nước.

HỌC TIẾNG ANH
GIAO TIẾP THÔI
KHÔNG ĐỦ!

Ngay cả những học sinh có kỹ năng nghe – nói tiếng Anh thông thạo vẫn
gặp nhiều trở lực khi đi học lẫn đi làm.
Tiếng Anh đã trở thành một yêu cầu cần thiết, một điều kiện cơ bản để trẻ
phát triển bản thân và nghề nghiệp trong tương lai.
Thế nhưng, nên cho trẻ học tiếng Anh như thế nào và học gì
ngay khi còn nhỏ? Liệu giao tiếp ngoại ngữ tốt đã đủ cho
những đòi hỏi sau này?

Tương lai của những đứa trẻ hôm nay
Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Bách Khoa, Lê Thị Hồng Nhung
(23 tuổi) khá tự tin với khả năng giao tiếp Anh ngữ của mình và đã
chọn nghề kỹ sư thiết kế cơ khí.“Việc hiểu và suy nghĩ của
mình thường xuyên bị gián đoạn vì đống từ đó”, Nhung nói. Việc
thiếu kiến thức về thuật ngữ cũng khiến Nhung gặp rắc rối
khi thương thuyết hay thảo luận với đồng nghiệp nước ngoài.
“Đơn cử như hai từ là số lẻ (odd) và sỗ chẵn (even), cực đơn giản lại hay
dùng nhiều nhưng ít ai biết mà dùng. Mà những điều này mình không hề
được dạy khi còn đi học, phải tự mày mò rất khổ sở”, Nhung cho biết.
Học là để ứng dụng
Theo ông Trương Minh Châu, GĐ Đào tạo iSMART Education, điều quan
trọng là chúng ta cần xác định mục đích, nội dung và phương pháp dạy –
học tiếng Anh. Do đó, ở độ tuổi mầm non – tiểu học, học sinh có thể làm
quen tiếng Anh thuật ngữ một cách sinh động và vui nhộn nhất với các
chương trình tiếng Anh qua Toán và Khoa học cũng như bất kỳ môn học
nào bé yêu thích. Ở cấp độ trung học - đại học, việc tiếp cận này sẽ dần trở
nên chuyên môn, chuyên ngành hơn. Qua đó, học sinh phát triển song song
tư duy ngôn ngữ và tư duy logic, vận dụng thực hành ngay vào việc học và
nhìn ra mối liên kết đa ngành, liên môn.

ÁP DỤNG LÝ THUYẾT VÀO THỰC TẾ - iSMART LÀO CAI
Trong không khí vui vẻ, hào hứng của buổi Hội nghị Khoa học tỉnh Lào
Cai, các nhà khoa học nhí iSMART đã thành công trong việc chế
tạo bình giữ nhiệt bằng nguyên liệu tái chế. Không chỉ có vậy, các bạn
nhỏ còn thực hiện một công việc khó khăn hơn thế - đó là thuyết trình
cả công đoạn chế tạo chiếc bình giữ nhiệt bằng tiếng Anh. Với đôi bàn
tay khéo léo của mình, các bạn nhỏ đã gây ấn tượng lớn cho khán giả. Và
chúng ta hãy cùng xem quy trình chế tạo chiếc bình như thế nào nhé!

Materials:
- A plastic bottle, a glass bottle and aluminum foil
- Scotch tape, knife and scissors

Process:
- Use the shiny side of the aluminum foil to wrap the glass bottle, and use tape
to secure it.

- Wrap another layer of aluminum foil like above, use tape to secure
the neck of the glass bottle.

- Remove the label of the plastic bottle, and use the knife to remove
the neck and cut the bottle in the middle.

- Stick the plastic and glass bottle together. Use tape to
seal the openings to prevent air from entering, keeping the
thermos temperature the same for longer.

- Finally, reattach the label. Now you have your very own thermos!

FINN ĐỐ BẠN
Đồng hành với các bạn học sinh iSMART
xuyên suốt năm học này là cá heo Finn. Bạn
Finn có nguồn gốc và những khả năng đặc biệt,
sẽ được hé lộ vào những kỳ nội san tiếp theo. Còn bây giờ,
hãy cùng giải những bài toán sau đây với Finn nhé!

CÂU ĐỐ DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
1. Help Psyduck find the number in the square with the question
mark.

2. Create the number 40 using what’s inside the box

3. Count the number of triangles in this picture

4. Today is Thursday. I came home from a trip 3 days
before the day after last Monday. How many days have
I been home?

CÂU ĐỐ DÀNH CHO HỌC SINH THCS
1. In the country of Erathia, ½ of 5 = 3. In that case, what is the value of 1/3
of 10?
2. John is the youngest child in a family. He has an equal amount of
brothers and sisters. Each sister has twice as many brothers as sisters.
How many sons and daughters does the family have?
3. Garfield the cat, Mickey the mouse, and Scooby the dog are all having
their weights measured. Together, Garfield and Mickey weigh 20 kg,
Scooby and Mickey weigh 40 kg, and Scooby and Garfield weigh 48 kgs.
What is their total weight?

4. There are 8 letters from A to H. Each of the eight letters is a different
number from 1 to 8.
A + B + C = F + G + H = 12. D + E = 12. C + D + E + F = 26. D = 5, H = 1. A, B,
and C are even numbers. Find the value of each letter.

Thể lệ tham gia góc Toán tiếng Anh “Finn đố bạn”:
20 học sinh có đáp án đúng của cả 4 câu và gửi đến iSMART sớm nhất sẽ nhận được 1
phần thưởng trí tuệ từ iSMART.
Phần “Finn đố bạn” chỉ dành cho học sinh đang theo học chương trình của
iSMART tại nhà trường. iSMART chỉ chấp nhận các bài làm của học sinh được gửi
theo cách iSMART hướng dẫn trước ngày 28/10/2017.
iSMART sẽ công bố đáp án và danh sách học sinh nhận được phần thưởng nội
san kỳ này vào ngày 01/11/2017 trên trang ismart.edu.vn. Học sinh sẽ nhận được
phần thưởng tại trường mình đang theo theo học. Để tham gia trả lời, Finn mời
các bạn học sinh tiểu học nhấn vào đây và học sinh THCS nhấn vào đây.

