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Con Quý Vị Có Sẵn Sàng Để 

Vào Mẫu Giáo Hay Không? 

Mỗi ngày hãy làm 10 

điều này! 

Giúp Con Bạn Được Thành 

Công Tại Trường 
 

“Sẵn sàng” có nghĩa là biết nhiều hơn đếm số và đọc các 

mẫu tự.   

 

 Con của bạn có biết là mỗi chữ cái đều tạo ra âm 

thanh của nó hay không? 

 

 Con của bạn có biết là chữ được tạo thành từ âm 

thanh của những chữ cái hay không? 

 

 Cháu có thể đếm tới 10, nhưng cháu có hiểu ý nghĩa 

của từ “hơn” và “kém” hay không?  

 

 

Hãy trò chuyện với con bạn mỗi khi bạn 

có cơ hội! 
 

 

1. Hãy cho cháu thấy là bạn cũng đang 

học tập. Hãy cho cháu thấy là ngày hôm 

nay bạn đã học gì.  

2. Động viên cháu hãy làm thử một vài 

điều mới lạ và giúp cho cháu được 

thành công.  

3. Trước giờ đi ngủ, hãy đọc 1 câu chuyện 

và thảo luận về câu chuyện ấy. Phần 

nào trong chuyện mà cháu thích nhất ? 

Tại sao? 

4. Đi vòng quanh, đọc những dấu hiệu, chỉ 

vào những chữ cái và âm thanh của 

những chữ đó. 

5. Cho cháu phân loại và sắp xếp các vật 

dụng quanh nhà như là nĩa, thìa, hoặc 

đồ giặt. 

6. Trên xe buýt hoặc tại cửa hàng, mỗi 

ngày đếm một vật mới. Tìm con số và 

nói về ý nghĩa của chúng. 

7. Lắng nghe những gì cháu nghĩ, biết, 

hoặc muốn biết. 

8. Hạn chế thời gian xem màn hình và 

khuyến khích cháu tạo ra các trò chơi 

của riêng mình. 

9. Nói với cháu bạn nhận thấy cháu giỏi 

và đưa ra những thử thách dựa trên 

những điểm mạnh của cháu.  

10. Cho thấy bạn thương yêu, gần gũi, và 

nói ba điểm tích cực cho mỗi tiêu cực.  
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Con Tôi Học Hành Như Thế Nào?  

Xã Hội và Tình Cảm  Chưa Đôi Khi Thường Xuyên 

1. Bày tỏ cảm giác thích hợp với tình huống.     

2. Biết sở thích và khả năng của mình.     

3. Có thể gợi ra những giải pháp đơn giản.    

4. Có thể làm theo quy tắc và thói quen      

Ngôn Ngữ    

5. Nhận ra được từ 8-12 chữ cái (chữ hoa & chữ thường)    

6. Nhận ra được tên và các chữ in khác     

7. Phát ra âm đầu tiên của những chữ ngắn     

8. Ráp được từ 6-10 chữ cái với âm thanh của nó     

9. Nhớ những chi tiết trong câu chuyện      

10. Sử dụng bìa sách và hình ảnh để thảo luận về quyển sách     

11. Viết tên của mình mà hầu hết các chữ cái đều đúng     

12. Làm dàn bài, kể, vẽ hoặc viết 1 câu chuyện      

13. Nói những câu dễ hiểu     

14. Phản ứng trước những lời hướng dẫn hoặc câu hỏi một cách  

thích hợp  

   

15. Nói chuyện với những người lớn hoặc bạn bè quen thuộc      

16.Sử dụng tiếng Anh giỏi trong cuộc đối thoại      

Toán    

17. Đếm đến số 20    

18. Biết đọc số từ 1 đến 10    

19. Hiểu được toán cộng và trừ đơn giản     

20. Nói tên các hình vuông, hình tròn, hình tam giác, và hình chữ 

nhật  

   

21.  Diễn tả thứ tự của đồ vật  (đầu tiên, bên cạnh)    

22. So sánh 2 món đồ (lớn hơn, cao hơn, nặng hơn)    

23. Phân loại, đếm, và so sánh số lượng     

Tiếp Cận Với Việc Học Tập    

24. Tỏ ra thích thú với những trải nghiệm mới     

25. Diễn trò và/hoặc đóng vai trong những câu chuyện quen thuộc     

26. Gắn bó với các hoạt động đã chọn ngay cả khi gặp khó khăn     

27. Chia công việc ra thành nhiều bước và thực hiện từng bước một    

28. Cố gắng giải quyết vấn đề bằng những cách khác nhau, tìm sự 

giúp đỡ. 

   

Thể Chất    

29. Cầm nắm những  món đồ nhỏ     

30. Di chuyển cả thân mình với sự tự tin     

 

Những kỹ năng mà giáo viên mẫu giáo thường tìm kiếm: 

30 kỹ năng này dựa trên Dự Án Nhập Học Mẫu Giáo OCDEL của Văn Phòng Phát Triển Trẻ Em và Học Tập của PA. 

Công việc của chúng tôi được tài trợ bởi Quỹ Robert Wood Johnson. 

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với DVAEYC: kindergartenready@dvaeyc.org, 215-893-013, hoặc 

www.dvaeyc.org.   

http://www.dvaeyc.org/

