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VIẾT VÀ ĐÁNH VẦN:
HỌC TẠI NHÀ
CÁC Ý TƯỞNG VỀ VIẾT VÀ ĐÁNH VẦN
Cùng nhau đọc

Đánh vần là quan trọng

Thường xuyên cùng con đọc sách. Đọc những
câu chuyện con ưa thích nhiều lần. Chỉ ra những
từ thông thường và cùng con đánh vần.

Nói về các bảng hiệu quý vị nhìn thấy khi đi đây
đi đó. Ví dụ như chỉ ra tên đường của quý vị để
con hiểu rằng từ ngữ có mục đích.

Điều quan trọng phải nhớ là trẻ em tiến
bộ nhanh chậm khác nhau. Hãy kiên
nhẫn, nhiệt tình và hỗ trợ, và nhớ ngợi
khen khi con có cố gắng ngay cả khi
con trả lời sai. Nếu quý vị lo ngại về đà
tiến bộ của con, quý vị hãy nói chuyện
với giáo viên của cháu.

Trò chơi vần điệu
Chơi trò chơi vần điệu, chẳng hạn như: Cute,
fluffy là gì và vần với mitten?
Học viết và đánh vần là các tiến trình
tốn thời gian. Trẻ em học theo những
cách khác nhau và theo đà khác nhau.
Hãy kiên nhẫn và luôn luôn ngợi khen
khi con có cố gắng.

Cùng nhau viết
Cùng con viết danh sách mua sắm. Nói về
những gì quý vị đang làm và viết. Bảo con cũng
viết một danh sách mua sắm. Khuyến khích con
thử viết, vì khi tập viết cháu sẽ tự tin dần.
Tạo ra từ
Hãy thử sắp xếp lại các chữ cái của một từ để
tạo ra các từ khác. Bắt đầu bằng những từ dễ,
rồi chuyển sang các từ khó hơn, chẳng hạn như:
on và no; dad và add; art, rat và tar; tab, bats và
stab. Đây là gọi là đảo chữ cái.
26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng
Anh tượng trưng cho 44 âm khác nhau.
Ví dụ như một mẫu tự sẽ được phát
âm khác nhau trong apple, craft, any
và apron.

Chữ trên bánh xe
•	Chơi trò Tôi làm Thám tử (I Spy) trong xe và
trên xe buýt và xe lửa.
•	Đọc tên đường phố và bảng chỉ dẫn giao
thông, chẳng hạn như là bảng STOP (DỪNG
LẠI). Giải thích rằng từ này là dừng lại và tại
sao phải dừng lại ở đó là quan trọng. Điều này
sẽ giúp con quý vị hiểu tại sao đánh vần đúng
là rất quan trọng.
•	Chơi trò Phát hiện Từ (Word Detective). Đặt
câu hỏi với con chẳng hạn như: Từ đồng âm
với thuyền? và ngược lại với dài là gì?

Quý vị sẽ tìm được thêm nhiều tờ
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