
Thói quen học tập: “Nơi nào có ý chí nơi đó sẽ có điểm A” 
Trong vài tuần gần đây, chúng tôi nhận thấy rằng Tết Nguyên Đán đang đến gần đã có 
phần ảnh hưởng đến các học viên của chúng ta. Tất cả mọi người đều rất hào hứng để 
cùng ăn mừng, chào đón năm Tân Sửu và dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi và 
quan tâm đến những người thân yêu. Nhưng một vài bạn bắt đầu dành quá nhiều thời gian 
để thư giãn và mất tập trung đã ảnh hưởng đến một số thói quen học tập của mình. Chúng 
tôi muốn dành một phút để viết một vài lưu ý về những thói quen hiệu quả cho việc tự học 
và chúng tôi khuyến khích các học viên thực hiện thật chăm chỉ cho đến cuối năm. Còn gì 
tuyệt hơn việc kết thúc năm cũ với một ghi nhận tích cực và đầy đủ? 

Học ngôn ngữ mới có thể là một trải nghiệm đầy thử thách và đôi khi rất khó khăn. Nó cũng 
có thể rất bổ ích. Để có được sự tiến bộ thực sự, rõ ràng là cần phải có rất nhiều sự nỗ lực, 
NHƯNG bạn cũng cần hình thành các thói quen học tập để cải thiện hiệu quả bài tập trên 
lớp của bạn một cách tốt nhất. Vậy thói quen nào là hiệu quả nhất đối với chúng ta khi học 
ngôn ngữ thứ hai? 
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Chương trình giảng 
dạy thích ứng từ 
Mẫu giáo-Lớp 12 

Chương trình giảng 
dạy đầy đủ từ Mỹ 

được cung cấp cả trực 
tuyến lẫn trực tiếp 
thông qua phương 

pháp giảng dạy sáng 
tạo của chúng tôi 

IELTS 
Trao đổi với chúng tôi 
về những giáo viên đã 
được chứng nhận về 
IELTS. Hoặc truy cập 
vào Website: IELTS 

 
Nói trước đám đông 
là một kỹ năng cần 

thiết – lớp học này sẽ 
giúp bạn không cần 
phải lo lắng về điều 

đó nữa! 
Public Speaking

Designed By Me! 
Chào mừng đến với thế giới 
của thiết kế thời trang! Khóa 
học 8 tuần để hiểu về phong 

cách / màu sắc và học hỏi 
thêm từ những chuyên gia 
để khám phá những khía 
cạnh thời trang mới. Học 

viên sẽ mang những thiết kế 
của họ vào cuộc sống!

Dare I Go 
Du lịch ảo đến: Lebanon, 
Ấn Độ, Polynesia (thuộc 

nước Pháp), Tây Ban Nha, 
Maroc và Mexico! Trải 

nghiệm nền ẩm thực, âm 
nhạc, văn hóa và lịch sử 

của những quốc gia tuyệt 
vời này!

I Can Speak! 
Từ chữ cái ABC cho đến 
số đếm 123: Được thiết 

kế cho các bé nhỏ và tập 
trung vào việc học bảng 

chữ cái, các từ cơ bản, 
ngữ âm, cụm từ và số 

đếm!
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Chúng tôi đã phác thảo 5 thói quen hàng đầu bên dưới: 

1. Lập kế hoạch và thiết lập các mục tiêu, chỉ tiêu thực tế 
2. Tạo từ điển cho người học 
3. Ôn tập và tự học 
4. Hãy là một người học tích cực trong giờ học 
5. Đắm mình  

1. LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐẶT CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU THỰC TẾ 
Bắt đầu học ngôn ngữ thứ hai có thể khá quá sức với bạn. Khởi đầu bằng cách đặt các mục tiêu THỰC TẾ. 
Ví dụ: bạn có thể đặt mục tiêu “học năm biểu thức liên kết mới trong một tuần” (thực tế) thay vì mục tiêu 
chung chung hơn là “viết thành thạo học thuật”. Nếu thành thạo viết học thuật là mục tiêu cuối cùng, bạn 
và lớp / giáo viên của bạn có thể tạo ra các cột mốc quan trọng để giúp mục tiêu đó trở thành hiện thực 
thông qua các mục tiêu hàng tuần (hoặc hàng ngày). Với mục tiêu đã xác định, bạn có thể dễ dàng lập kế 
hoạch học tập theo từng ngày / tuần. Bằng cách sử dụng thời gian biểu hàng tuần, nên có một kế hoạch 
dành riêng thời gian cho việc tự học, bao gồm cả thời gian ôn bài. Lập kế hoạch việc học theo tuần hoặc 
thậm chí sẽ hữu ích hơn nếu lập theo ngày sẽ giúp bạn dễ dàng đo lường sự tiến bộ. 

Mẹo: Một ứng dụng tốt giúp bạn đặt mục tiêu, lập kế hoạch và sắp xếp lịch học (không chỉ để học ngoại 
ngữ) là My Study Life. Ứng dụng này giúp bạn sắp xếp lịch trình học tập. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và 
có thể áp dụng rộng rãi cho mọi đối tượng học viên. 

2. TẠO TỪ ĐIỂN CỦA NGƯỜI HỌC  
Khi học một ngôn ngữ, điều cần thiết là ghi chú từ vựng từ các bài học. Vì các bài học ngôn ngữ thường 
dựa trên một chủ đề cụ thể (ví dụ: mua sắm, âm nhạc, gia đình), bạn nên sắp xếp từ vựng theo chủ đề. Thử 
nghiệm các cách ghi từ vựng khác nhau, bao gồm thẻ nhớ, bản đồ tư duy và/hoặc bảng, áp dụng cách 
nào phù hợp nhất với bạn. Bạn cũng nên ghi chú theo các kiểu khác nhau, cách sử dụng và cách phát âm 
của các từ cụ thể (hãy đảm bảo rằng bạn có một cuốn từ điển dành cho người học tốt).  

Mẹo: Để tạo từ điển cá nhân cho riêng bạn, hãy thử sử dụng điện thoại di động HOẶC sổ tay chuyên dụng 
để ghi lại từ vựng từ các bài học. Sử dụng cùng một định dạng mỗi khi bạn nhập một từ mới và định nghĩa 
của nó. Chúng tôi nhận thấy rằng việc giải nghĩa bằng ngôn ngữ mẹ đẻ sẽ giúp ích cho bạn! Các định 
dạng điện tử có xu hướng hoạt động tốt hơn vì chúng dễ dàng sắp xếp các từ mới được thêm vào theo 
thứ tự bảng chữ cái. 

3. ÔN TẬP VÀ TỰ HỌC  
Để học thành công các từ vựng và ngữ pháp mới, bạn cần xem lại các ghi chú trong bài học (tự học) 
thường xuyên. Xem qua các ghi chú (và bạn nên ghi chú) từ một bài học cụ thể và cố gắng ghi nhớ một số 
hoặc tất cả các từ ngữ hoặc ngữ pháp quan trọng (hãy nhớ, để có thể gắn việc tự học với mục tiêu thực tế 
và mục tiêu hàng tuần của bạn).  
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Our Reader of the Month! 
Hong Ha là độc giả của tháng!  

Ha sống ở gần Đà Nẵng với chị gái ( cả hai đều là học viên của Spark). Cô bé là 
một cô gái tràn đầy năng lượng, thích dành thời gian cho gia đình, các loài 
động vật và lan tỏa niềm vui, tình yêu và hạnh phúc cho mọi người mà cô bé 
gặp. Ha là một cô bé yêu thích việc đọc sách và hiện đang hoàn thành cuốn 

Guinea Dog 3! 
Hãy cùng chúng tôi chúc mừng Học viên Đọc tốt nhất của Tháng!



Để tự kiểm tra, hãy thử viết ra giấy trắng tất cả những gì bạn có thể nhớ được. Lặp lại quy 
trình cho đến khi bạn đã ghi nhớ tất cả những điều bạn đặt ra khi bắt đầu nhiệm vụ. 
Hoàn thành quy trình này ba lần mỗi tuần. Ngoài ra, hãy xem thử các thẻ từ vựng mới trước khi đi ngủ. Các 
nghiên cứu đã chứng minh rằng việc ôn tập ngay lập tức trước khi ngủ giúp bạn “khóa chặt” kiến thức.  

Mẹo: Một số học viên đã nhận được lợi ích từ việc tạo flashcards. Quizlet là một ứng dụng cho phép bạn 
sử dụng nội dung đã tạo trước đó từ người khác hoặc bạn tự tạo nội dung độc đáo cho riêng mình. 

4. HÃY LÀ NGƯỜI HỌC TÍCH CỰC TRONG THỜI GIAN LÊN LỚP 
Khi ở trong lớp, hãy cố gắng tham gia càng nhiều càng tốt. Hãy quyết tâm là sau mỗi bài học có thể sử 
dụng ngôn ngữ và ngữ pháp đã được giảng dạy. Việc mắc lỗi là điều bình thường - không cho phép sai 
lầm ngăn cản tiến trình của cá nhân. Hãy là một người học tích cực: tìm hiểu từ giáo viên những điểm 
mạnh và điểm yếu của bạn; hỏi người khác họ nghĩ gì về cách phát âm của bạn; tìm người nói tiếng Anh 
để luyện nói - uống cà phê hoặc ăn trưa với người bản ngữ bất cứ khi nào có thể. Bằng một cách tích cực, 
sử dụng ngôn ngữ bất cứ khi nào có thể và kiểm soát việc học của bản thân, kết quả sẽ cải thiện nhanh 
hơn rất nhiều.  

Mẹo: Có những ứng dụng ngôn ngữ giúp bạn kết nối với những người nói tiếng Anh, một đề xuất tốt là 
HelloTalk. Với phí đăng ký ($ 6,99 (hàng tháng), $ 39,99 (hàng năm) hoặc $ 89,99 (vĩnh viễn), ứng dụng này 
giúp bạn sử dụng ngôn ngữ bên ngoài lớp học. 

5. ĐẮM MÌNH 
 Để thành công trong dài hạn và sở hữu đầy đủ các kỹ năng ngôn ngữ của mình, điều quan trọng là bạn 
phải hoàn toàn sử dụng ngôn ngữ đó càng thường xuyên càng tốt. Mặc dù bạn không có một chương 
trình để áp dụng ngôn ngữ thường xuyên nhưng bạn vẫn có thể tạo một chương trình thay thế tuyệt vời 
thông qua truyền hình, phim, nhạc, sách và các tệp âm thanh. Để những lời khuyên này thực sự hiệu quả, 
điều quan trọng là đảm bảo bạn có sự quan tâm đến các chủ đề. Cố gắng tạo thói quen ‘đắm mình’ trong 
ngôn ngữ tối thiểu 90 phút mỗi ngày (bất cứ khi nào có thể).  

Mẹo: YouTube là một nguồn tài nguyên về video tiếng Anh miễn phí và vô tận. 

TÓM LẠI 
Bằng cách tạo ra một nền tảng vững chắc về các mục tiêu thực tế, việc đặt mục tiêu hàng ngày và hàng 
tuần sẽ giúp hoàn thành mục tiêu chính trở nên dễ dàng hơn. Những mục tiêu đó sẽ được nâng cao hơn 
nữa bằng cách tạo ra một từ điển cá nhân phù hợp với các bài học cụ thể, sau đó bạn có thể xem lại và ôn 
tập các bài học. Và khi ở trong lớp, hãy tham gia đầy đủ và sẵn sàng cho mỗi bài học - bạn sẽ hiểu được 
các bài học khi bạn thực sự nỗ lực. Và cuối cùng, hãy sử dụng mọi cơ hội để nói chuyện với người khác, 
xem tivi, đọc sách hoặc nghe nhạc! Đây là một hành trình vui vẻ, hào hứng và thú vị - hãy tận hưởng 
chuyến đi của bạn! 
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Enterprise City Jr. Math Sunday Art Triplets 13th Birthday



Những điều chúng tôi đã làm trong tháng này… 
Nhóm Pre-K của chúng tôi đã học tập chăm chỉ để đưa các từ nhận biết bằng mắt vào sử dụng thông qua việc đọc cũng 
như tiếp tục luyện tập nhận dạng chữ cái và âm thanh trong bảng chữ cái. Bây giờ các bé có thể đọc và phát âm hoàn hảo 
hơn 80 từ! Các nhóm Pre-K đang tự đọc Hop On Pop một cách rất tốt. Chúng tôi vẫn tiếp tục học về cách phát âm, phân 
loại và ghép phụ âm.  

Lớp 1 & Lớp 2 của chúng tôi đã học tập về các từ đồng 
nghĩa và trái nghĩa cũng như các chi tiết ngữ cảnh trong 
bài đọc để hiểu nghĩa từ vựng. Tháng này, chúng tôi đã 
hoàn thành cuốn Geronimo Stilton “The Giant Diamond 
Robbery”. Chúng tôi vừa bắt đầu cuốn sách bài tập mới về 
sử dụng từ vựng tiếng Anh và áp dụng các quy tắc ngữ 
pháp. Trong môn toán, chúng tôi đang tìm hiểu phép đo 
và học phương phấp đếm cách khoảng cũng như tiếp tục 
xây dựng các kỹ năng trong phép cộng / trừ cơ bản!  

Các học sinh lớp 3, 4 & 5 của chúng tôi đã hoàn thành 
cuốn sách đầu tiên trong bộ truyện “Guinea Dog”. Cuốn 
sách kể về một cậu bé khao khát một con chó nhưng cha 
mẹ lại cho cậu một con chuột lang - nhưng đây KHÔNG 
phải là một con chuột lang bình thường. Chúng tôi đã bắt 
đầu viết bài và phân tích câu chuyện Fairy Tales nhằm 
giúp phát triển kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và ngữ 
pháp. Chúng tôi tập trung vào cách phát triển nhân vật và 
câu chuyện cũng như các hình ảnh minh họa giúp chúng 
tôi hiểu hơn về câu chuyện. Chúng tôi cũng bắt đầu làm 
việc theo nhóm để phát triển kỹ năng nói trước đám 
đông! 

Lớp 6 của chúng tôi sắp kết thúc năm học và chúng tôi 
đang ôn luyện những môn học khó nhất trong Khoa học 
và Xã hội. Chúng tôi học về bảng tuần hoàn cùng cách 
các nguyên tố và hợp chất tạo nên một vật chất cụ thể. 
Chúng tôi đã hoàn tất bài học về Phát triển Cảm xúc và Xã 
hội, bao gồm các cuộc thảo luận chi tiết về các mối quan 
hệ lành mạnh, phát triển thế mạnh của mình, yêu cầu 
giúp đỡ, có thái độ tích cực và giải quyết vấn đề thông 
qua cả phân tích sáng tạo và nguyên nhân gốc rễ. Chúng 
tôi dự kiến sẽ hoàn thành chương trình học lớp 6 của 
mình vào ngày 31 tháng 3.  

Học sinh Trung học của chúng tôi hiện đã hoàn thành các 
bài kiểm tra giữa kỳ và đã chuyển sang luyện thi IELTS 
một cách nghiêm túc. Chúng tôi tập trung vào luyện viết 
và mở rộng vốn từ vựng để truyền đạt ý tưởng của mình 
một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi cũng thực hành nhiều 
với luyện nói. Chúng tôi tiếp tục sử dụng bản đồ tư duy 
để tạo sự logic cho các bài thuyết trình của mình. 

Các học viên Nghệ thuật luôn bận rộn sáng tạo và khám 
phá các màu sắc, pha trộn và thủ công! Trong tháng này, 
chúng tôi đã tập trung vào các dự án về màu nước.Các 
nghệ sĩ nhí của chúng tôi đã tạo ra khung cảnh hoàng 

hôn bằng màu nước, những con quái vật đang nhảy múa, 
và những khung cảnh thần bí, ma thuật và kỳ bí.  

Cập nhật lớp học 
Nghệ thuật: Lớp học nghệ thuật của chúng tôi hiện 
đang mở cửa chào đón thêm học sinh mới. Gửi email cho 
chúng tôi theo địa chỉ: info@Spark-vn.com để biết thêm 
thông tin hoặc đăng ký.  

Designed By Me!: Lớp học này đã được tạo ra sau sự 
thành công của lớp học thử đầu tiên (ngắn hơn) của 
chúng tôi. Được thiết kế dành cho các bé từ 7 - 13 tuổi, 
lớp học này đưa học viên vào với thế giới thiết kế thời 
trang. Khóa học 8 tuần dạy cách tạo bảng tâm trạng, hiểu 
phong cách và màu sắc cũng như học hỏi từ các chuyên 
gia để khám phá ra các kiến thức thời trang mới. Học 
viên sẽ đem 3 thiết kế của mình vào cuộc sống! Kính mời 
quý phụ huynh đến tham dự buổi biểu diễn thời trang 
vào ngày cuối của khóa học! Đăng ký: info@spark-
vn.com. 

Sắp đến 
• Hội thoại tiếng Việt cho người mới bắt đầu 

• Lớp Nấu ăn của Người lớn 

• Nấu ăn của Các bé 

• Cách ứng xử của Qúy ông và Qúy cô 

Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ:                 
info@Spark-vn.com  để biết thêm thông tin hoặc đăng 
ký trước! 

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán
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Ngày không có lớp
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