PreK 4 ME Family Links
BÀI 1: FAMILY

Tổng quát về Bài 1: Gia đình
Nội dung học tập của chúng tôi trong tháng này tìm hiểu về các gia đình của học sinh, và mối liên hệ giữa những người
trong gia đình cũng như những gì họ làm để giúp đỡ lẫn nhau. Qua nội dung học tập, chúng tôi sẽ tìm hiểu các gia đình
cùng hiệp lực để giải quyết các vấn đề, mâu thuẫn và rắc rối như thế nào, và tìm hiểu về nhiều vai trò cũng như trách
nhiệm trong phạm vi một đơn vị gia đình. Chúng tôi cũng cố gắng thiết lập các kỹ năng nền tảng về chữ cái và âm chữ
cái. Chúng tôi gặp nhiều quan điểm của các học sinh trong lớp và cách thức giải quyết vấn đề trong cộng đồng lớp học
của chúng tôi.
Đọc tiếp để biết các sinh hoạt đang diễn ra trong lớp học mầm non của chúng tôi và áp dụng nội dung học tập này ở
nhà cùng với con em quý vị!
Bài 1 CÁC CUỐN SÁCH NỔI BẬT
Peter’s Chair
Tác giả Ezra Jack Keates

Các bài hát, chơi chữ và chữ cái
Đây là thời điểm trong ngày để chúng tôi truyền đạt nội
dung học tập cho các em học sinh qua những sinh hoạt
thú vị trong môi trường nhóm. Chúng tôi đang bắt đầu tập
đếm… với những chú ếch:

The Hello, Goodbye Window
Tác giả Norton Juster và Chris
Raschka

Time for Bed
Tác giả Mem Fox

Families
Tác giả Shelley Rotner và
Sheila M. Kelly
Hình ảnh từ Amazon.com

Những tựa sách chúng tôi đang đọc:
Cry Baby tác giả: Karen Beaumont
Sometimes I am Bambaloo
tác giả: Rachel Vail
Corduroy tác giả: Don Freeman

5 chú ếch xanh đốm tròn
5 chú ếch xanh đốm tròn, ngồi trên ống gỗ hình tròn, chú
ăn những chú côn trùng bé nhỏ.. YUM! YUM!!
Bỗng một chú nhảy vào hồ, hồ nước trong xanh mát mẻ,
vậy là chỉ còn bốn chú ếch xanh.. GLUB! GLUB!
4 chú ếch xanh đốm tròn, ngồi trên ống gỗ hình tròn, chú
ăn những chú côn trùng bé nhỏ.. YUM! YUM!!
Bỗng một chú nhảy vào hồ, hồ nước trong xanh mát mẻ,
vậy là chỉ còn 3 chú ếch xanh.. GLUB! GLUB!
3 chú ếch xanh đốm tròn, ngồi trên ống gỗ hình tròn, chú
ăn những chú côn trùng bé nhỏ.. YUM! YUM!!
Bỗng một chú nhảy vào hồ, hồ nước trong xanh mát mẻ,
vậy là chỉ còn 2 chú ếch xanh.. GLUB! GLUB!
2 chú ếch xanh đốm tròn, ngồi trên ống gỗ hình tròn, chú
ăn những chú côn trùng bé nhỏ.. YUM! YUM!!
Bỗng một chú nhảy vào hồ, hồ nước trong xanh mát mẻ,
vậy là chỉ còn 1 chú ếch xanh.. GLUB! GLUB!
1 chú ếch xanh đốm tròn, ngồi trên ống gỗ hình tròn, chú
ăn những chú côn trùng bé nhỏ.. YUM! YUM!!
Bỗng một chú nhảy vào hồ, hồ nước trong xanh mát mẻ,
vậy là chỉ còn không (o) chú ếch xanh.. GLUB! GLUB!

A Pig is Big tác giả: Douglas Florian
Shoes, Shoes, Shoes
tác giả: Ann Morris

Xem mặt bên kia để biết các sinh hoạt có thể thực hiện ở nhà

Học thêm ở nhà với những sinh hoạt mở rộng này!
Sinh hoạt này hỗ trợ các Tiêu
chuẩn về ngôn ngữ, cảm xúc
giao tiếp xã hội và môn xã hội
nhân văn của chúng tôi

Sinh hoạt này hỗ trợ các
Tiêu chuẩn về đọc viết và
nghệ thuật sáng tạo của
chúng tôi

Hình gia đình

Bắt đầu từ

Nếu quý vị có album gia đình—
hãy cùng xem cuốn album đó
cùng với con em quý vị. Nói về
những ai ở trong các bức hình,
mối liên hệ và những kỷ niệm.

Hỏi con em quý vị xem em có
thể tìm ba vật dụng ở trong
nhà bắt đầu bằng âm chữ cái
trùng với tên của em và đề
nghị các em vẽ hình các vật
dụng đó.

Hoạt động này hỗ trợ các Tiêu
chuẩn toán học của chúng tôi
Săn tìm kho báu để học toán
Chơi săn tìm kho báu để học
Toán! Cùng với con em quý vị tìm
2 hoặc 3 đồ vật giống nhau ở
trong nhà (2 chiếc viết chì, 2 nắp
chai, v.v.). Đề nghị con em quý vị
xếp các vật dụng đó thành hàng
hoặc dán chúng lên một mảnh
giấy. Đề nghị em đếm các đồ vật
đó.

Hướng dẫn về giờ kể chuyện với con em quý vị:


Tìm một nơi ấm cúng và thoải mái sao cho quý vị
không bị làm phiền



Khi quý vị đọc sách, chỉ cho con em quý vị xem từ
đó bằng cách dùng tay dò từ



Vừa đọc và định nghĩa các từ vựng mới hoặc các
từ quan trọng

Hình ảnh từ Pixabay

Vài lời gửi gia đình và người chăm sóc:
Trong tất cả các giai đoạn phát triển của trẻ nhỏ, quan trọng là quý vị cần lưu ý đến các hoạt
động học tập của em trong cả ngày. Đối với những phụ huynh đi làm, việc này thường không dễ
dàng, tuy nhiên việc giữ liên lạc với những người trông nom chăm sóc và giáo dục con em quý vị
sẽ giúp quý vị làm việc đó dễ hơn nhiều. Bảo đảm là người trông nom chăm sóc trẻ của quý vị có
thông tin cập nhật về cách thức liên lạc với quý vị. Nói chuyện với người trông nom chăm sóc trẻ
càng thường xuyên càng tốt, ngay cả hàng ngày, để biết được những gì con em quý vị đang học
và cách ứng xử của em ở trong lớp. Hỗ trợ các nội dung học tập ở chương trình mầm non hoặc
trung tâm giữ trẻ qua các hoạt động mà quý vị và con em quý vị thực hiện ở nhà. Hình thức liên
lạc với những người trông nom chăm sóc trẻ và thầy cô như thế này sẽ không chỉ giúp con em
quý vị phát triển kiến thức học tập, kỹ năng giao tiếp xã hội và cảm xúc, mà còn giúp con em quý
vị thấy gắn bó với quý vị.
Hãy nhớ rằng mỗi lần tiếp xúc với con em quý vị là một kinh nghiệm học tập và việc học tập đó
diễn ra ở nhiều nơi khác không chỉ là trường học.
Nguồn trợ giúp: https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/parenting/article/you-your-preschool-child#Needs

