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Trong suốt năm học, học sinh lớp F3 tham gia vào các hoạt động phát triển khác nhau. Vào cuối năm học 

Lớp  F3, các em cần đáp ứng những Mục tiêu Cần đạt (MTCĐ)  

Phát triển Nhân 

cách, Giao tiếp và 

Cảm xúc  

XXââyy  ddựựnngg  mmốốii  qquuaann  hhệệ  TTựự  ttiinn  vvàà  ttựự  nnhhậậnn  tthhứứcc  KKiiểểmm  ssooáátt  ccảảmm  xxúúcc  vvàà  hhàànnhh  vvii  

• Khởi xướng các cuộc trò chuyện, tham dự và nhận 

xét khi nghe người khác nói  

• Giải thích dựa trên kiến thức và kinh nghiệm, biết 

đặt câu hỏi phù hợp.  

• Biết từng bước tự giải quyết mâu thuẫn với bạn 

(vd: biết thỏa thuận khi chơi).  

 

 

Mục tiêu cần đạt: 

Biết cách hợp tác khi chơi và biết chờ đợi đến lượt 

mình. Biết chấp nhận ý kiến của bạn và sắp xếp hoạt 

động. Nhạy bén với nhu cầu và cảm xúc của người 

khác, tạo mối quan hệ tích cực với người lớn và bạn 

cùng lứa. 

• Mạnh dạn nói với người khác về nhu cầu, mong 

muốn, sở thích, ý kiến riêng của bản thân  

• Có thể dùng từ ngữ tích cực để mô tả về bản thân 

và nói về khả năng của bé.  

 

 

 

 

 

Mục tiêu cần đạt: 

BBéé  ttựự  ttiinn  tthhaamm  ggiiaa  vvààoo  ccáácc  hhooạạtt  đđộộnngg  mmớớii  vvàà  nnêêuu  llýý  

ddoo  ttạạii  ssaaoo  bbéé  tthhíícchh  hhooạạtt  đđộộnngg  nnààyy  hhơơnn  hhooạạtt  đđộộnngg  

kkhháácc..  MMạạnnhh  ddạạnn  pphháátt  bbiiểểuu  ttrroonngg  nnhhóómm  nnhhỏỏ,,  pphháátt  bbiiểểuu  

ýý  kkiiếếnn,,  vvàà  cchhọọnn  nnhhữữnngg  vvậậtt  ccầầnn  tthhiiếếtt  cchhoo  hhooạạtt  đđộộnngg  

ccủủaa  bbéé..  BBiiếếtt  nnhhờờ  nnggưườờii  kkhháácc  kkhhii  ggiiúúpp  đđỡỡ  ccầầnn  tthhiiếếtt..  

  

• Nhận biết rằng hành động của bé có thể gây ảnh 

hưởng đến người khác. (Vd: bé cảm thấy buồn 

hoặc cố gắng an ủi bạn khác khi bé nhận ra hành 

động của mình làm các bạn không vui.) 

• Có ý thức đúng đắn và hành vi phù hợp với quy 

định. 

• Bắt đầu chấp nhận và tự giải quyết vấn đề mà 

không tranh cãi. (Vd: khi bé bị bạn lấy đồ chơi 

của mình).   

Mục tiêu cần đạt: 

NNóóii  vvềề  ccảảmm  xxúúcc  ccủủaa  bbéé  vvàà  nnggưườờii  kkhháácc,,  nnóóii  vvềề  

hhàànnhh  vvii  ccủủaa  cchhíínnhh  mmììnnhh  vvàà  nnggưườờii  kkhháácc  vvàà  hhậậuu  qquuảả  

ccủủaa  nnóó,,  đđồồnngg  tthhờờii  bbiiếếtt  rrằằnngg  mmộộtt  ssốố  hhàànnhh  vvii  ssẽẽ  

kkhhôônngg  đđưượợcc  cchhấấpp  nnhhậậnn..  LLààmm  vviiệệcc  tthheeoo  nnhhóómm  hhooặặcc  

tthheeoo  llớớpp,,  hhiiểểuu  vvàà  ttuuâânn  tthhủủ  qquuyy  đđịịnnhh,,  nnộộii  qquuyy  ccủủaa  

llớớpp..  BBiiếếtt  tthhaayy  đđổổii  hhàànnhh  vvii  vvàà  tthhểể  hhiiệệnn  ccảảmm  xxúúcc  

pphhùù  hhợợpp  vvớớii  hhooàànn  ccảảnnhh..  

Giao tiếp và ngôn 

ngữ  

LLắắnngg  nngghhee  vvàà  cchhúú  ýý  KKhhảả  nnăănngg  hhiiểểuu    KKhhảả  nnăănngg  nnóóii 

• Tập trung chú ý lắng nghe và ngồi yên trong suốt 

hoạt động diễn ra phù hợp lứa tuổi 

• Vừa hiểu vừa làm nhiệm vụ - bé có thể vừa lắng 

nghe và vừa thực hiện trong một thời gian ngắn.  

 

 

 

 

Mục tiêu cần đạt: 

TTậậpp  ttrruunngg  llắắnngg  nngghhee  ttrroonngg  ccáácc  llooạạtt  ttììnnhh  hhuuốốnngg  kkhháácc  

nnhhaauu..  NNgghhee  kkểể  cchhuuyyệệnn,,  nnhhớớ  đđưượợcc  ccáácc  ssựự  kkiiệệnn  cchhíínnhh  

vvàà  pphhảảnn  hhồồii  vvớớii  nnhhữữnngg  ggìì  bbéé  đđãã  nngghhee  bbằằnngg  ccáácchh  nnhhậậnn  

xxéétt,,  đđặặtt  ccââuu  hhỏỏii  vvàà  llààmm  hhàànnhh  đđộộnngg..  CChhúú  ýý  nnhhữữnngg  ggìì  

nnggưườờii  kkhháácc  nnóóii  vvàà  ttrrảả  llởởii  cchhíínnhh  xxáácc  ttrroonngg  kkhhii  đđaanngg  

llààmm  mmộộtt  vviiệệcc  kkhháácc..    

  

• Nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan 

đến hai hoặc ba hành động. 

Hiểu được lời nói hài hước, dí dỏm (vd: đồng dao, 

truyện cười).   

• Có thể nghe hiểu nội dung truyện kể mà không cần 

tranh hoặc đạo cụ minh họa. 

• Lắng nghe và trao đổi ý kiến của mình với các bạn 

khác bằng cách trò chuyện hoặc thảo luận.  

. 

Mục tiêu cần đạt: 

LLààmm  tthheeoo  ssựự  hhưướớnngg  ddẫẫnn  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  nnhhiiềềuu  ýý  ttưưởởnngg  

vvàà  hhàànnhh  đđộộnngg..  TTrrảả  llờờii  ccáácc  ccââuu  hhỏỏii  ‘‘ttạạii  ssaaoo’’  vvàà  ‘‘tthhếế  

nnààoo’’  tthheeoo  nnhhữữnngg  ggìì  bbéé  bbiiếếtt  hhooặặcc  tthheeoo  nnộộii  dduunngg  ccââuu  

cchhuuyyệệnn  hhaayy  mmộộtt  ssựự  vviiệệcc  đđãã  xxảảyy  rraa..      

• Mở rộng vốn từ, đặc biệt bằng cách phân loại 

theo nhóm hoặc tên gọi, khám phá ý nghĩa và âm 

thanh của từ ngữ mới.   

• Biết dùng ngôn ngữ để tưởng tượng và tự sáng 

tạo nên câu chuyện mới trong các tình huống vui 

chơi khác nhau    

• Biết liên tưởng và kết nối ý tưởng với chủ đề 

chính hoặc mục đích chính.  

• Sử dụng lời nói để sắp xếp, giải thích, làm rõ 

suy nghĩ, ý tưởng, cảm xúc và các sự kiện liên 

quan. 

• Biết giới thiệu cốt truyện hoặc các nhân vật 

trong câu chuyện vào trò chơi  

Mục tiêu cần đạt:  

Tự diễn đạt một cách hiệu quả, thể hiện sự chú ý 

đến nhu cầu của người nghe. Sử dụng thì quá 

khứ, hiện tại và tương lai chính xác khi kể lại các 

sự kiện đã xảy ra hoặc sắp xảy ra. Tự triển khai 

câu chuyện của riêng bé và giải thích bằng cách 

liên kết các ý hay sự kiện.  

  

Phát triển thể chất    VVậậnn  đđộộnngg    SSứứcc  kkhhỏỏee  vvàà  ttựự  cchhăămm  ssóócc  bbảảnn  tthhâânn  
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• Thử những cách di chuyển khác nhau. 

• Nhảy xuống an toàn từ một vật. 

• Biết định hướng không gian khi chơi đuổi bắt, biết điều chỉnh tốc độ và biết 

thay đổi hướng để tránh chướng ngại vật ,  

• Có kĩ năng và tự tin khám phá xung quanh, bên dưới, bên trên và qua các thiết 

bị leo trèo và thăng bằng.   

• Biết kiểm soát một vật trong khi đẩy, vỗ, tung, bắt hoặc đá.  

• Biết sử dụng các công cụ đơn giản để thay đổi vật liệu. 

• Biết cầm nắm dụng cụ, vật dụng, các vật liệu của góc xây dựng và góc nặn 

bột   

• Trẻ thể hiện ưu tiên về tay thuận. 

• Bắt đầu dùng động tác chuyển động ngược chiều kim đồng hồ và trở lại theo 

hướng vuông góc. 

• Bắt đầu tập viết các chữ cái dễ nhận biết. 

• Sử dụng bút chì đúng cách để viết chữ cái theo đúng nét, hầu hết các chữ 

được viết chính xác 

 

Mục tiêu cần đạt: 

 

Kiểm soát và phối hợp các cử động lớn nhỏ. Tự tin chuyển động và giữ thăng 

bằng khi vận động. Có thể cầm nắm, sử dụng thành thạo thiết bị, dụng cụ, bao 

gồm bút chì để tập viết. 

  

• Ăn uống những thực phẩm lành mạnh và hiểu được những nhu cầu đa dạng 

về thức ăn. 

• Thường xuyên giữ cơ thể khô, sạch cả ngày. 

• Hiểu rằng việc có thói quen tập thể dục, ăn uống, ngủ nghỉ và vệ sinh có thể 

góp phần giữ cơ thể khỏe mạnh  

• Hiểu biết nhu cầu giữ an toàn khi đáp ứng những sự thử thách mới, và xem 

xét cũng như kiểm soát nguy cơ.  

• Có hiểu biết trong việc di chuyển, cất giữ đồ dùng một cách an toàn 

• Thực hiện một số biện pháp an toàn thích hợp mà không cần được giám sát 

trực tiếp. 

 

Mục tiêu cần đạt: 

 

HHiiểểuu  đđưượợcc  ttầầmm  qquuaann  ttrrọọnngg  ccủủaa  ssứứcc  kkhhỏỏee  ttốốtt,,  vviiệệcc  ttậậpp  tthhểể  ddụụcc  vvàà  cchhếế  đđộộ  ăănn  uuốốnngg  

llàànnhh  mmạạnnhh,,  tthhảảoo  lluuậậnn  vvềề  ccáácchh  ggiiữữ  ggììnn  vvàà  cchhăămm  ssóócc  ssứứcc  kkhhỏỏee..    

BBiiếếtt  ttựự  vvệệ  ssiinnhh  vvàà  cchhăămm  ssóócc  nnhhuu  ccầầuu  ccáá  nnhhâânn  ccơơ  bbảảnn  nnhhưư  ttựự  mmặặcc  qquuầầnn  ááoo,,  ttựự  đđii  

vvệệ  ssiinnhh..  

Đọc viết  

ĐĐọọcc  TTââpp  vvẽẽ,,  vviiếếtt  

• Tiếp tục học các bài đồng dao  

• Nghe và nói từng âm trong một từ  

• Có thể phân, ngắt các âm trong một từ đơn giản, và đọc nối các âm với nhau 

và biết các chữ cái trong một từ.  

• Liên kết âm thanh với các chữ cái, đặt tên và phát âm các chữ cái trong bảng 

chữ cái.  

• Bắt đầu đọc các từ và câu đơn giản. 

• Sử dụng từ vựng và hình thức diễn đạt bằng kinh nghiệm đọc sách của bé.  

• Thể hiện việc bé ngày càng yêu thích đọc sách. 

• Hiểu rằng thông tin có thể được trích xuất từ sách và máy tính. 

 

Mục tiêu cần đạt:  

Đọc và hiểu câu đơn giản. Sử dụng kiến thức về ngữ âm và ghép được những 

từ thông dụng, sau đó đọc to một cách chính xác. Bé cũng có thể đọc được một 

số từ khó. Thể hiện sự hiểu biết về những gì đã đọc bằng cách kể lại cho người 

khác nghe.  

 

  

• Trình bày ý nghĩa khi vẽ, viết, tô màu.  

• Bắt đầu ngắt độ trôi chảy thành từ ngữ.  

• Tiếp tục học các bài đồng dao, thơ 

• Nghe và nói âm thanh ban đầu bằng từ ngữ.  

• Có thể phân, ngắt các âm trong một từ đơn giản và đọc nối lại với nhau  

• Liên kết âm thanh với các chữ cái, đặt tên và phát âm các chữ cái trong bảng 

chữ cái. 

• Sử dụng một số chữ cái, nhận dạng rõ ràng để truyền đạt ý nghĩa, đại diện cho 

một số âm thanh chính xác và theo thứ tự. 

• Viết tên riêng và các phần khác như nhãn, đầu đề.  

 • Cố gắng viết những câu ngắn trong các ngữ cảnh có ý nghĩa. 

 

MMụụcc  ttiiêêuu  ccầầnn  đđạạtt::  

DDùùnngg  kkiiếếnn  tthhứứcc  nnggữữ  ââmm  đđểể  vviiếếtt  ccáácc  ttừừ  tthheeoo  đđúúnngg  ââmm..  VViiếếtt  mmộộtt  ssốố  ttừừ  kkhhóó..  VViiếếtt  

nnhhữữnngg  ccââuu  đđơơnn  ggiiảảnn  mmàà  bbéé  vvàà  ccáácc  bbạạnn  ccóó  tthhểể  đđọọcc..  PPhháátt  ââmm  đđúúnngg  vvàà  gghhéépp  vvầầnn  

đđúúnngg  mmộộtt  ssốố  ttừừ..  

Toán học 

CCoonn  ssốố    HHììnnhh  ddạạnngg,,  kkhhôônngg  ggiiaann  vvàà  đđoo  llưườờnngg  

• Nhận biết và chọn chính xác con số từ 1-5, và từ 1-10 của 10 vật cụ thể.  

• Đếm từ 1-10 vật theo thứ tự bất kỳ. 

• Dự đoán và ước lượng các vật và kiểm tra bằng cách đếm. 

• Sử dụng ngôn ngữ 'nhiều hơn' và 'ít hơn’ để so sánh hai nhóm đồ vật. 

• Tìm tổng số trong hai nhóm đồ vật bằng cách đếm tất cả. 

• Bắt đầu sử dụng thuật ngữ toán học để mô tả các hình dạng không gian 3 

chiều và mặt phẳng 2 chiều. 

• Chọn một hình dạng được gọi tên cụ thể. 

• Có thể mô tả vị trí tương đối như là 'phía sau' hoặc 'bên cạnh'. 

• Đặt hai hoặc ba vật theo chiều dài hoặc chiều cao. 
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• Biết nói số này lớn hơn một số đã biết.  

• Tìm thêm hoặc bớt 1 vật của nhóm có tổng là 5 và sau đó là 10.  

• Trong các hoạt động thực hành và thảo luận, sử dụng từ liên quan cộng trừ. 

• Ghi lại, sử dụng các dấu hiệu mà bé có thể diễn giải và giải thích  

• Bắt đầu biết nhận định những vấn đề toán học dựa trên sự hứng thú của bản 

thân.  

 

MMụụcc  ttiiêêuu  ccầầnn  đđạạtt::  

ĐĐếếmm  ttừừ  11  đđếếnn  2200,,  ssắắpp  xxếếpp  tthheeoo  tthhứứ  ttựự  vvàà  nnóóii  đđưượợcc  ssốố  nnààoo  nnhhiiềềuu  hhơơnn  mmộộtt  hhooặặcc  íítt  

hhơơnn  mmộộtt  ssoo  vvớớii  ssốố  đđãã  cchhoo..  ĐĐếếmm  đđồồ  vvậậtt  vvàà  hhiiểểuu  ýý  nngghhĩĩaa  ccủủaa  ccoonn  ssốố,,  ccộộnngg  hhooặặcc  

ttrrừừ  ccáácc  ssốố  ccóó  hhaaii  cchhữữ  ssốố  ttrroonngg  pphhạạmm  vvii  2200,,  đđếếmm  ttớớii  vvàà  đđếếmm  nnggưượợcc  llạạii..  GGiiảảii  ccáácc  

pphhéépp  ttooáánn  nnhhưư  ggấấpp  đđôôii,,  ggiiảảmm  mmộộtt  nnửửaa  hhaayy  cchhiiaa  bbớớtt  đđii.. 

  

• Đặt một hàng gồm hai vật theo trọng lượng hoặc thể tích. 

• Sử dụng các đối tượng quen thuộc và các hình dạng phổ biến để tạo ra hoặc 

tái tạo các mẫu và xây dựng mô hình. 

• Sử dụng ngôn ngữ hàng ngày liên quan đến thời gian. 

• Sử dụng ngôn ngữ hàng ngày liên quan đến tiền tệ. 

• Thứ tự và trình tự các sự kiện quen thuộc. 

• Đo thời gian ngắn bằng những cách đơn giản 

MMụụcc  ttiiêêuu  ccầầnn  đđạạtt::  

SSửử  ddụụnngg  nnggôônn  nnggữữ  hhàànngg  nnggààyy  đđểể  nnóóii  vvềề  kkíícchh  tthhưướớcc,,  ttrrọọnngg  llưượợnngg,,  kkhhảả  nnăănngg,,  vvịị  

ttrríí,,  tthhờờii  ggiiaann,,  kkhhooảảnngg  ccáácchh  vvàà  ttiiềềnn  ttệệ  đđểể  ssoo  ssáánnhh  ssốố  llưượợnngg  vvớớii  đđồồ  vvậậtt  vvàà  ttrrảả  llờờii  

kkếếtt  qquuảả..NNhhậậnn  bbiiếếtt,,  ttạạoo  vvàà  mmôô  ttảả  ccáácc  mmẫẫuu  hhììnnhh..  KKhháámm  pphháá  đđặặcc  đđiiểểmm  ccủủaa  ccáácc  đđồồ  

vvậậtt  tthhôônngg  ddụụnngg,,  ccáácc  hhììnnhh  ddạạnngg  vvàà  ddùùnngg  nnggôônn  nnggữữ  ttooáánn  hhọọcc  đđểể  mmôô  ttảả..   

  

Hiểu biết về Thế 

giới xung quanh 

CCoonn  nnggưườờii  vvàà  ccộộnngg  đđồồnngg  TThhếế  ggiiớớii  xxuunngg  qquuaannhh    KKỹỹ  tthhuuậậtt    

• Yêu thích tham gia những phong tục văn hóa 

truyền thống của gia đình và sinh hoạt hàng ngày.  

 

Mục tiêu cần đạt: 

KKểể  llạạii  nnhhữữnngg  ssựự  kkiiệệnn  ttrroonngg  qquuáá  kkhhứứ  vvàà  hhiiệệnn  ttạạii  

ttrroonngg  ccuuộộcc  ssốốnngg  ccủủaa  bbéé  vvàà  ccuuộộcc  ssốốnngg  ccủủaa  ccáácc  tthhàànnhh  

vviiêênn  ttrroonngg  ggiiaa  đđììnnhh..  BBiiếếtt  rrằằnngg  nnhhữữnngg  bbạạnn  kkhháácc  

kkhhôônngg  pphhảảii  llúúcc  nnààoo  ccũũnngg  ccóó  ccùùnngg  ssởở  tthhíícchh,,  vvàà  lluuôônn  

rrấấtt  nnhhạạyy  ccảảmm..  HHiiểểuu  đđưượợcc  đđiiểểmm  ggiiốốnngg  nnhhaauu  vvàà  đđiiểểmm  

kkhháácc  bbiiệệtt  ggiiữữaa  mmììnnhh  vvàà  nnhhữữnngg  nnggưườờii  kkhháácc  ttrroonngg  ggiiaa  

đđììnnhh,,  ccộộnngg  đđồồnngg  vvàà  nnhhữữnngg  ttrruuyyềềnn  tthhốốnngg  kkhháácc..  

•Quan sát, tìm hiểu kỹ lưỡng những điểm tương 

đồng, khác biệt, mẫu mã và sự thay đổi.  

 

Mục tiêu cần đạt: 

HHiiểểuu  đđưượợcc  đđiiểểmm  ggiiốốnngg  vvàà  kkhháácc  nnhhaauu  ggiiữữaa  ccáácc  đđịịaa  

đđiiểểmm,,  đđồồ  vvậậtt,,  vvậậtt  lliiệệuu  vvàà  ssiinnhh  vvậậtt..  NNóóii  vvềề  đđặặcc  đđiiểểmm  

ccủủaa  mmôôii  ttrrưườờnngg  mmììnnhh  đđaanngg  ssiinnhh  ssốốnngg  vvàà  ssựự  tthhaayy  đđổổii..  

QQuuaann  ssáátt  đđộộnngg  vvậậtt  vvàà  ccââyy  ccốốii,,  ggiiảảii  tthhíícchh  ssựự  tthhaayy  đđổổii  

đđốốii  vvớớii  nnhhữữnngg  ccoonn  vvậậtt,,  ccââyy  ccốốii  nnààyy..  

•Hoàn thành một chương trình đơn giản trên máy 

tính. 

• Sử dụng phần cứng CNTT để tương tác với phần 

mềm máy tính phù hợp với lứa tuổi. 

 

Mục tiêu cần đạt: 

Nhận biết những công nghệ ứng dụng ở nhà và 

trường học. Chọn lựa và sử dụng thiết bị công nghệ 

phù hợp với mục đính. 

Nghệ thuật và thiết 

kế 

    KKhháámm  pphháá  vvàà  ssửử  ddụụnngg  nngguuyyêênn  vvậậtt  lliiệệuu    SSửử  ddụụnngg  ttrríí  ttưưởởnngg  ttưượợnngg    

• Bắt đầu xây dựng một tiết mục ca nhạc và điệu múa. 

• Khám phá các âm thanh khác nhau của nhạc cụ. 

• Khám phá những phản ứng xảy ra khi trộn lẫn màu sắc. 

• Làm thí nghiệm để tạo các kết cấu khác nhau. 

• Hiểu rằng các phương tiện truyền thông khác nhau có thể được kết hợp để tạo 

ra những hiệu ứng mới. 

• Sử dụng vật liệu để đạt được hiệu quả theo kế hoạch đề ra. 

• Có ý thức lập kế hoạch, biết sử dụng nhiều nguồn nguyên liệu. 

• Sử dụng các công cụ và kỹ thuật đơn giản một cách phù hợp và hợp lý. 

• Lựa chọn nguồn thích hợp và thay đổi cách làm khi cần thiết. 

•.Lựa chọn các công cụ và kỹ thuật cần thiết để định hình, lắp ráp vào các vật 

liệu mà bé đang sử dụng. 

Mục tiêu cần đạt: 

  HHáátt,,  ttạạoo  rraa  ââmm  tthhaannhh  vvàà  nnhhảảyy  mmúúaa,,  tthhửử  nngghhiiệệmm  vvàà  tthhaayy  đđổổii  bbằằnngg  nnhhữữnngg  ccáácchh  

kkhháácc  nnhhaauu..  KKhháámm  pphháá  vvàà  ssửử  ddụụnngg  ccáácc  vvậậtt  lliiệệuu,,  ddụụnngg  ccụụ  vvàà  ccôônngg  nngghhệệ  mmộộtt  ccáácchh  

aann  ttooàànn  đđểể  pphhaa  mmààuu,,  tthhiiếếtt  kkếế,,  llắắpp  gghhéépp  vvàà  xxââyy  ddựựnngg..  

• Sáng tạo, trình bày các sự kiện, con người và đồ vật theo cách đơn giản  

• Kết hợp với động tác và cử chỉ và minh họa để diễn tả cảm xúc, ý tưởng và 

bằng kinh nghiệm bản thân. 

• Lựa chọn màu sắc có mục đích.  

• Giới thiệu cốt truyện hoặc nhân vật trong khi chơi  

• Chơi chung với những bạn đang chơi trong cùng một chủ đề.  

• Cùng chơi trong nhóm để phát triển và kể chuyện theo hành động 

  

Mục tiêu cần đạt: 

Vận dụng những gì đã học về truyền thông và vật liệu để sử dụng đúng cách và 

đúng mục đích. Thể hiện ý tưởng, suy nghĩ và cảm xúc qua các tác phẩm thiết 

kế, công nghệ, nghệ thuật, âm nhạc, nhày/múa, đóng kịch và kể chuyện. 

 


