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DỰ BỊ TIỂU HỌC

VIẾT VÀ ĐÁNH VẦN:
HỌC TẠI NHÀ
VIẾT VÀ ĐÁNH VẦN LÀ KỸ NĂNG QUAN TRỌNG!
Nói và nghe là nền tảng để xây dựng kỹ năng
viết, đánh vần và đọc sách. Ở năm Dự bị Tiểu
học (Pre-primary), con quý vị tiếp tục cuộc hành
trình học tập của mình và khi tự tin dần, cháu
bắt đầu cảm thấy quen thuộc hơn với từ ngữ
và viết.
Tôi có thể làm gì?
•	Thường xuyên cùng con đọc sách. Cùng nhau
tìm hiểu từ ngữ và sách cũng như cho con
tham gia khi quý vị viết.
•	Khi cùng nhau đọc, quý vị hãy nói về những
từ ngữ đã đọc. Ví dụ như những từ cùng vần
như: trèo và mèo, và nói về âm đầu của các
từ. Khi con đã quen thuộc, quý vị hãy nói về
âm cuối của các từ.
•	Khuyến khích con giúp quý vị ghi chú, viết
email và danh sách mua sắm. Bày giấy và bút
chì ra để cháu có thể thử cùng quý vị viết.
•	Cùng con chơi trò chơi đố chữ chẳng hạn như
tìm các từ đơn giản.
•	Trưng bày các tác phẩm mẫu tự và hình vẽ
của con. Viết cho con những lời nhắn gửi như:
Cha/mẹ rất tự hào về con!
Trẻ khuyết tật thường có lợi và thích
tương tác gần gũi và được khích lệ
khi các em được nghe đọc những câu
chuyện các em ưa thích hoặc được nghe
hát bài đồng dao mầm non. Nếu con quý
vị bị khuyết tật, nhà trường hỗ trợ cháu
khi cháu tham gia vào các sinh hoạt ở
mức độ phù hợp với khả năng của cháu.
Hãy nói chuyện với giáo viên của con
về các dụng cụ, thiết bị thích hợp và ý
tưởng để hỗ trợ quý vị và con quý vị.

Nếu con quý vị nói ngôn ngữ khác hoặc
phương ngữ, cháu cần có thời gian để
nghe quen những âm tiếng Anh. Các
em có thể mất đến hai năm hoặc lâu
hơn mới có thể nghe và phát âm tất cả
các âm này.
•	Hãy sử dụng các chữ cái mà mặt sau có từ
tính hít vào tủ lạnh hay bảng từ tính. Giúp con
ghép thành các từ.
•	Tìm các từ/chữ ở nhà, khi đi đây đi đó, khi
đang đi bộ và khi đang trên đường đi, chẳng
hạn như trên các bảng hiệu và trong các
cửa tiệm.
•	Thiết lập bảng thông báo gia đình và viết tin
nhắn cho con. Khuyến khích con viết tin nhắn
cho quý vị và người khác trong gia đình.
•	Hãy sử dụng các thư rác vào mục đích có lợi!
Hãy bảo con:
•	khoanh tròn các từ có một mẫu chữ nhất
định nào đó, ví dụ như m và một âm nhất
định, ví dụ như sh
•	gạch dưới tất cả các từ có hai mẫu tự, ba
mẫu tự, v.v.
•	đếm xem cháu có thể tìm thấy bao nhiêu từ
nào đó chẳng hạn như the – điều này giúp
cháu nhận ra những từ thông thường.
Tắt TV. Con quý vị sẽ dễ tập trung hơn
khi không có gì khác khiến cháu bị
phân tâm.

Quý vị sẽ tìm được thêm nhiều tờ
thông tin về học tập tại nhà tại
education.wa.edu.au.
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