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VIẾT VÀ ĐÁNH VẦN:
HỌC TẠI NHÀ
VIẾT VÀ ĐÁNH VẦN LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG!
Nói và nghe là nền tảng để xây dựng kỹ năng viết,
đánh vần và đọc sách. Ở Lớp 1 và 2, con quý vị sẽ
cảm thấy quen thuộc hơn với từ ngữ và đánh vần.
Khi tự tin dần, cháu sẽ bắt đầu kết hợp viết trong
sinh hoạt thường ngày.
Tôi có thể làm gì?

• C
 ùng nhau tìm hiểu từ ngữ và sách. Thường
xuyên cùng con đọc sách và khuyến khích con
đọc cho quý vị nghe mỗi ngày.
• Khuyến khích con năng tập viết.
Tắt TV. Con quý vị sẽ dễ tập trung hơn khi
không có gì khác khiến cháu bị phân tâm.

Nếu con quý vị nói ngôn ngữ khác hoặc
phương ngữ, cháu cần có thời gian để
nghe quen những âm của ngôn ngữ 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.

• T
 ìm các từ ở nhà và khi quý vị đi đây đi đó, khi
quý vị thả bộ và khi quý vị đang trên đường đi
chẳng hạn như trên các bảng hiệu và trong các
cửa tiệm.
• T
 hiết 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.
• M
 ỗi ngày cùng con viết các tin nhắn khác nhau
chẳng hạn như phiếu đặt mua thức ăn trưa
của con và viết tin nhắn cho người khác trong
gia đình.

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

• N
 gồi với con và lập danh sách các từ ngữ con
ưa thích. Thường xuyên cùng con đọc những
danh sách này. Dán các danh sách này ở nơi
con dễ nhìn thấy.
• B
 ảo con cứ mạnh dạn đánh vần từ ngữ trước
khi cho con biết câu trả lời đúng.
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• H
 ãy sử dụng các thư rác vào mục đích có lợi!
Hãy bảo con:
• k hoanh tròn các từ có một mẫu chữ nhất định
nào đó, ví dụ như m và một âm nhất định, ví
dụ như sh
• g
 ạch dưới tất cả các từ có hai mẫu tự, ba
mẫu tự, v.v.
• đ
 ếm 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.

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.
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