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Kỹ năng mà trẻ em cần có để được thành công khi vào học mẫu giáo:  

             Giao tiếp và tình cảm  

1.           Bày tỏ cảm giác thích hợp với tình huống  

2.           Biết được sự ưa thích và khả năng của riêng mình  

3.           Có thể gợi ý các giải pháp đơn giản để giải quyết xung đột  

4.           Có thể làm theo nội quy và thói quen 

Ngôn Ngữ 

5.  Nhận ra được 10 chữ cái viết hoa và 10 chữ cái viết thường  

6.  Nhận ra được tên và các chữ in khác  

7.  Có thể phát âm chữ cái đầu tiên của một chữ đơn giản  

8.  Kết hợp 6-10 chữ cái với âm vị của nó   

9.  Nhớ được những chi tiết trong câu chuyện  

10. Nói được nội dung 1 quyển sách bằng cách nhìn vào hình ảnh và bìa quyển sách  

11.  Tự viết tên của mình với hầu hết các chữ cái đều trúng  

12.  Lập kế hoạch và kể, vẽ, hoặc viết một câu chuyện  

13.  Nói những lời nói có thể hiểu được  

14.  Phản ứng một cách hợp lý trước những câu hỏi hoặc sự hướng dẫn  

15.  Nói chuyện với những người lớn quen thuộc và bạn cùng trang lứa  

16.  Vấp phải vài lỗi văn phạm trong khi đàm thoại  

Toán và Khoa Học  

1 7 .  Đếm tới số 20  

1 8 .  Biết viết từ số 1 đến 10  

1 9 .  Hiểu được phép tính cộng và trừ đơn giản  

2 0 .  Biết nói tên hình vuông, hình tròn, hình tam giác và hình chữ nhật  

2 1 .  Diễn tả được vị trí hoặc thứ tự các đồ vật (thứ nhất, bên cạnh)  

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

2 3 .  Phân loại, đếm và so sánh số lượng  

Tiếp cận việc học tập  

2 4 . Tỏ ra thích thú với những trải nghiệm mới 

2 5 .  Đưa ra hoặc đóng những vai trò trong kịch bản quen thuộc  

2 6 .  Kiên trì trong hoạt động mà mình chọn ngay cả khi vấp phải khó khăn  

2 7 .  Chia công việc thành nhiều phần và thực hiện từng bước một  

Phát triển thể chất  

28.  Cố gắng giải quyết vấn đề bằng nhiều cách, tìm sự giúp đỡ cần thiết   

29.  Thao tác các đồ vật nhỏ  

30.  Di chuyển cả thân người một cách tự tin 

30 mục tiêu sẵn sàng đến trường này là dựa trên danh sách các kỹ năng khi vào học mẫu giáo của  

Văn phòng Phát Triển Trẻ Em và Học Tập Sớm (OCDEL) của Tiểu Bang PA.  
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