Vietnamese

MẪU GIÁO

VIẾT VÀ ĐÁNH VẦN:
HỌC TẠI NHÀ
CÁC Ý TƯỞNG VỀ VIẾT VÀ ĐÁNH VẦN
Nghe

Cùng nhau viết

Khuyến khích con lắng nghe và nói chuyện. Trẻ em
nào biết đánh vần giỏi thường là người nói giỏi.

Cùng con viết các từ. Giúp con đồ các mẫu tự bằng
ngón tay trong khi quý vị nói thành tiếng mỗi mẫu tự.

Đọc chung

Đánh vần là quan trọng

Cùng con đọc sách mẫu tự, sách truyện và thiệp
mừng sinh nhật. Cùng con đọc và hát các bài đồng
dao thiếu nhi nhiều lần. Chỉ cho con những từ dễ
khớp với các hình như mèo trèo. Giúp con nhận
ra các từ cùng vần bằng cách bảo con lắng nghe
quý vị nói chúng.

Cùng với con ghi tên lên mọi đồ vật của con ví dụ
như giúp con viết tên của con lên sách và đồ chơi
của con. Điều này cho thấy rằng đánh vần có
ý nghĩa.

Học viết và đánh vần là các tiến trình tốn
thời gian. Trẻ em học theo những cách
khác nhau và ở mức độ khác nhau.
Hãy kiên nhẫn và luôn luôn ngợi khen khi
con có cố gắng – Dùng các ngón tay bé xíu
điều khiển cây bút chì hoặc bút chì màu là
một bước tiến quan trọng.

Ảnh trong kiếng/gương
Cho con nhìn vào kiếng/gương để cháu có thể nhìn
thấy miệng mình chuyển động. Điều này thường
có thể có ích nếu con bị lẫn lộn các âm như âm f và
th.
Trò chơi vần điệu
Chơi trò chơi chữ với những từ vô nghĩa như
puppy schmuppy. Chơi trò chơi vần điệu khi quý
vị nói to các từ ngữ
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