
Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Lớp Mẫu Giáo:
NHỮNG GÌ PHỤ HUYNH CÓ THỂ LÀM

Ngôn Ngữ Nói và Từ Vựng
· Nói chuyện với con về những lề thói hằng ngày và kinh nghiệm.

· Đọc sách với con và nói về truyện hay thông tin.

· Nói con đặt những câu hỏi.

· Trả lời những câu hỏi của con.

· Khuyến khích con nói thành câu.

· Khuyến khích con chơi và nói chuyện với các trẻ em khác.

· Nói về những đồ vật trông thấy, ngửi thấy, và sờ thấy như thế nào.

· Tạo cơ hội cho con có dịp làm và xem những gì mới lạ. Đi bộ trong hàng xóm;  
thăm vườn thú, thư viện, và các nơi khác quan tâm đến. 

· Tạo cơ hội cho con vẽ, nhảy múa, nghe nhạc, và đặt nhạc. Nói chuyện về những điều này.

· Cung cấp cơ hội cho con quý vị để có kinh nghiệm thực tập. THÍ DỤ: sờ các đồ vật, vuốt thú vật, quan sát 
các loại sâu bọ, giúp nấu ăn, và nếm thức ăn, quan sát xe hơi và xe lớn chuyển động. 

· Hỏi con quý vị tuân theo các chỉ dẫn đơn giản; khuyến khích con quý vị làm nhiều điều một cách độc lập, 
như mặc quần áo, đặt đồ trên bàn ăn, hay chuẩn bị một món ăn vặt.

Khái Niệm Về Sách In
Khi quý vị đọc với con:

· Chỉ vào và đọc tựa sách ngoài bìa sách.

· Nói về hình ngoài bìa sách.

· Chỉ nơi truyện bắt đầu và sau đó nơi truyện kết thúc.

· Để con quý vị giúp quý vị lật trang sách.

· Khi quý vị bắt đầu đọc một trang sách mới, chỉ cho con nơi những  
từ của câu truyện tiếp tục.

· Theo dõi các từ bằng cách chuyển ngón tay dưới các từ.

· Khuyến khích con chuyển ngón tay dưới các từ khi quý vị đọc.

Nhận thức về Âm
· Hát những bản nhạc có vần với con.

· Đọc và thuật lại những bài thơ vần với con. Khi quý vị đọc, ngưng lại trước chữ có vần và khuyến khích 
con điền vào chỗ trống. THÍ DỤ: Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great _____

· Khi đi xung quanh nhà, chỉ vào các đồ vật và nói tên của các đồ vật này. THÍ DỤ: ball -trái banh. Rồi hỏi con 
nói các từ mà có cùng vần. THÍ DỤ: tall, call, fall, wall.

· Nói ba chữ như cat, dog và sat và hỏi em xem chữ nào có cùng vần.

· Nói những cụm từ làm xoắn lưỡi cùng với con. THÍ DỤ: Peter piper picked a peck of pickled peppers.

· Giúp con quý vị đặt ra và nói những câu buồn cười với nhiều chữ bắt đầu với cùng một âm. THÍ DỤ: Betty 
bought a big, blue balloon.



Nhận Diện Chữ
· Hát Bài Nhạc Với Những Chữ Cái Với Con.

· Với con quý vị ngồi bên cạnh, viết các chữ cái của tên con quý vị trên tờ 
giấy và đọc từng chữ cái khi viết xuống.

· Giúp con quý vị dùng chữ để đánh vần và viết tên em. Lúc đầu, con quý 
vị có thể chỉ dùng vài chữ. THÍ DỤ: Jenny có thể viết chữ JNY.

· Cùng với con quý vị, làm một bảng tên cho phòng con quý vị.

· Chỉ và nói từng chữ cái trong các bảng hiệu, bích chương, hộp đựng 
như hộp cereal, thực đơn, bích chương, và tạp chí.

· Đọc sách ABC với con quý vị.

· Cho con quý vị một trang lấy trong tạp chí. Khoanh tròn một chữ cái trên 
trang và nói con khoanh tròn những chữ cái giống như vậy.

Nhận Diện Từ 
· Đọc sách với con quý vị và chỉ ra các từ thường dùng.  

THÍ DỤ: the, I, go, a, and, see, like, me, you.

· Đặt các nam châm hình chữ cái trên tủ lạnh. Khuyến khích con đặt ra những từ giản dị.  
THÍ DỤ: cat, dog, mom, dad.

Âm Vị Học
· Nhìn những hình hay đồ vật. Hỏi con quý vị âm đầu tiên của hình hay đồ vật. Nói em tìm một hình khác 

hay đồ vật mà bắt đầu với cùng âm này. 

· Khi quý vị đọc truyện hay bài thơ với vần, nói em lắng nghe và nói những từ bắt đầu với cùng âm. Rồi nói 
em nghĩ đến và nói một từ khác bắt đầu với cùng âm.

· Chơi những trò chơi với những chữ cái.  THÍ DỤ: Tôi tìm những đồ vật bắt đầu với chữ M.

· Viết các chữ cái trên các mảnh giấy và để vào túi bằng giấy. Nói em lấy ra một miếng giấy từ bao và nói 
tên của chữ cái viết trên tờ giấy và phát âm chữ này. Rồi bảo em nói một từ bắt đầu với cùng âm này.

· Cắt hình từ tạp chí hay vẽ hình để giúp em làm lấy sách ABC của em.

· Để con quý vị chơi vui bằng cách viết các chữ cái, tên em, và truyện. Để em chia sẽ những gì em viết. 
Khen ngợi sự cố gắng viết của em.  
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