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Cùng nhau đọc

Tạo ra từ

Cùng con đọc càng nhiều càng tốt. Có rất nhiều
thứ quý vị có thể đọc như báo chí, tạp chí, truyện
tranh và sách. Tất cả những thứ này đều giúp tăng
vốn từ vựng.

Xem có thể tạo ra được bao nhiêu từ ngữ từ một
từ gồm nhiều mẫu tự chỉ sử dụng các mẫu tự trong
từ ngữ đó, ví dụ như together có thể tạo ra các từ
he, get, greet, there, otter và other. Xem có bao
nhiêu từ quý vị có thể đọc xuôi hay ngược đều
giống nhau, chẳng hạn như dad, pup và madam.
Những từ này gọi là từ đọc xuôi ngược đều
giống nhau.

Cùng nhau viết
Giúp con lập danh sách khi con vui chơi, chẳng
hạn như ghi lại các cuộc hẹn và viết danh sách
mua sắm. Tạo ra dấu in ngón tay cái vào nhân vật
hoạt hình và ghi lời đối thoại trong bong bóng đối
thoại. Viết chú thích dưới hình ảnh trong cuốn
sách ảnh.

Điều quan trọng phải nhớ là trẻ em tiến bộ
ở mức độ 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 lo
ngại về đà tiến bộ của con, quý vị hãy nói
chuyện với giáo viên của cháu.

Các trò chơi đố chữ

• Hãy chơi Scrabble® và Boggle® dành cho trẻ em.
• H
 ãy thử Tôi là từ gì? Nghĩ ra một từ, ví dụ như
batman. Đặt một mẫu tự vào đúng chỗ, chẳng
hạn như_ _ t _ _ _. Bảo con đoán xem từ đó
có thể là từ gì. Nếu con đoán sai, đặt vào thêm
mẫu tự khác, chẳng hạn như _ a t _ a _. Tiếp tục
cho đến khi con đoán được trọn từ.
• H
 ãy chơi Phát hiện Từ (Word Detective). Hỏi con
những câu như: Những từ nào vần với mèo? và
Ngược lại với dài là gì?

Quý vị sẽ tìm được thêm nhiều
tờ thông tin về học tập tại nhà
tại education.wa.edu.au.
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Viết theo đề tài
Làm thiệp sinh nhật và thiệp chúc và thiệp mời dự
tiệc Bỏ tất cả những thứ làm cho việc viết hứng thú
vào một cái hộp màu đặc biệt, chẳng hạn như giấy
màu, bút lông (textas), bút chì màu, keo dán lấp
lánh và nhãn dán.

Có khả năng 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 ngợi khen
khi con có cố gắng.

Từ ngữ khi đi trên xe

Lỗi chính tả

• L
 ập câu ngắn bằng các mẫu tự trên biển số xe,
chẳng hạn như: BEO là Bob eats oranges, CPP là
cuddly puppies play.

Nói về những gì con đã viết và ý tưởng của con
sau đó nói về chính tả của con. Hãy nói với con về
những từ con viết sai chính tả. Nói về các âm con
có thể nghe được. Chỉ cho con cách đánh vần từ
này. Khuyến khích con tìm đúng chính tả trong
từ điển.

• C
 hơi trò chơi kết nối từ khi một người nói ra một
từ và người tiếp theo nói một từ khác để kết nối
với từ đó và tiếp tục như vậy, chẳng hạn như:
beach, fish, chips, seagulls, West Coast Eagles,
football, Dockers.
Đối phó với các từ rắc rối
Khuyến khích con phát âm từ đó. Bảo con chia từ
đó thành các phần nhỏ hoặc các âm tiết. Để bắt
đầu, vỗ tay khi quý vị nói ra từng âm tiết, ví dụ như
sinh nhật là sinh/nhật tức là vỗ tay hai lần và kỳ
nghỉ mát là kỳ/nghỉ/mát tức là vỗ tay ba lần.
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