
PreK 4 ME Family Links 

BÀI 2: Những người bạn 

Tổng quát về Bài 2: Bạn bè 

Trong tháng này, chúng tôi khám phá tình bạn của chúng tôi, trong đó bao gồm cách thức giải quyết mâu thuẫn, ý 

nghĩa của bạn tốt và giúp đỡ cũng như hợp tác với những người bạn ở trong lớp học—và ở nhà. Chúng tôi sẽ tập trung 

tìm hiểu cách vui chơi với các bạn cùng lớp, chia sẻ đồ dùng và xác định cách giải quyết những mâu thuẫn trong giao 

tiếp.  

Chúng tôi cũng bắt đầu học cách nhận biết các từ có vần điệu và các âm chữ cái đầu tiên của các từ qua bài hát, các 

bài thơ và sách. Trẻ em sẽ bắt đầu khám phá đồ dùng để viết và bắt đầu phát triển các kỹ năng viết sơ đẳng qua các 

Bài 2 CÁC CUỐN SÁCH NỔI BẬT 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Những tựa sách khác cho tháng này: 

Shape Capers  Tác giả: Cathryn Falwell 

 

Hooray, A Pinata Tác giả: Elisa Kleven  

 

Every Buddy Counts Tác giả: Stewart J 

Murphy 

 
 

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

 

Các bài hát, chơi chữ và chữ cái 

Chia sẻ một bài đồng dao mới mà chúng tôi đang học 

ở lớp vào tháng này, đang tập đếm! 

5 trái táo ngon 

Năm (5) trái táo mọng nằm trong tiệm, (tên đứa trẻ) 

ăn một trái, vậy là còn bốn (4) trái; 

Bốn (4) trái táo mọng đỏ tươi, (tên đứa trẻ) ăn một 

trái, vậy là còn ba (3); 

Ba (3) trái táo mọng ngon ngon, (tên đứa trẻ) ăn một 

trái, vậy là còn hai (2); 

Hai (2) trái táo mọng đẹp quá, (tên đứa trẻ) ăn một 

trái, vậy còn một (1) trái; 

Một (1) trái táo mọng ngồi một mình, (tên đứa trẻ) ăn 

một trái, vậy là còn không (0) trái! 

Nhà buôn ơi nhà buôn ơi, hãy đặt mua thêm táo—

chúng tôi thích mua táo khi đến tiệm của ngài! 

 

 

The Little Red Hen 

Makes a Pizza  

Tác giả:  Philomen 

Sturges và Amy Wal-

Matthew and Tilly 

Tác giả: Rebecca C. 

A Letter to Amy 

Tác giả: Ezra Jack 

Dandelion 

Tác giả Don Freeman 

Hình từ Pixabay 



Các tiêu chuẩn về đọc viết, nghệ 

thuật sáng tạo và  xã hội nhân 

văn 

Làm bưu thiệp 

Giúp con em quý vị làm và trang trí 

một tấm bưu thiệp để gửi cho một 

người bạn! Cắt các bức tranh từ 

tạp chí, vẽ, tô màu, hoặc vẽ màu 

nước trên một mảnh giấy trắng gập 

làm đôi. Quý vị có thể giúp con em 

quý vị viết tên của người bạn đó và 

tên của em! 

Đọc viết và các phương pháp 

học các kỹ năng chuẩn 

Chơi săn tìm “Bắt đầu từ” 

Đề nghị con em quý vị tìm các 

đồ vật trong nhà hoặc ở bên 

ngoài có âm chữ cái bắt đầu 

bằng chữ mà quý vị đưa cho 

em. Ví dụ, đề nghị con em quý 

vị tìm một vật dụng bắt đầu 

bằng âm ‘R’ (“rrrrrr”). Em có thể 

tìm thấy "rock" (một viên đá). 

Nếu em cần giúp đỡ, đưa cho 

em lựa chọn giữa "rock" (một 

viên đá).hoặc "leaf" (một chiếc 

lá). 

Các tiêu chuẩn về xã hội nhân 

văn, ngôn ngữ và đọc viết và toán 

Chuyến đi chợ 

Quý vị có tiệm tạp hóa hoặc khu chợ 

nhỏ trong khu phố không? Hãy đề 

nghị con em quý vị giúp quý vị lập 

một danh sách các đồ cần mua 

bằng cách vẽ các bức hình hoặc cắt 

ra các bức hình từ tờ quảng cáo của 

tiệm. Đi chợ cùng với con em quý vị, 

chỉ cho các em xem các vật dụng 

mới, giúp các em tìm những đồ cần 

mua trong danh sách. Sử dụng các 

từ mô tả: nặng, rắn, nhẵn mịn, nhẹ, 

để mô tả các đồ vật. Vừa tìm vừa 

đếm các đồ vật tìm thấy cùng với 

con em quý vị. 

Học thêm ở nhà với những sinh hoạt mở rộng này! 

Lưu ý dành cho phụ huynh và gia đình: Tại sao vui chơi lại quan trọng? 

Nội dung sau đây được trích từ “10 Điều mà cha mẹc, phụ huynh cần biết về vui chơi” của tác giả Tiến sĩ 

Laurel Bongiorno, (https://www.naeyc.org/our-work/families/10-things-every-parent-play) 

Vui chơi là bối cảnh học tập của trẻ em. 
Trẻ em thực hành và củng cố kiến thức học tập trong nhiều lĩnh vực trong khi vui chơi. Vui chơi giúp các em 
có một nơi và thời gian để học tập mà không thể đạt được qua việc làm bài tập. Ví dụ, khi chơi trò tiệm ăn, 
trẻ em viết và vẽ thực đơn, ấn định giá, nhận đơn hàng và viết ngân phiếu. Vui chơi mang đến nhiều cơ hội 
học tập phong phú và giúp các trẻ em thành công cũng như tự tin hơn. 

Dành thời gian để vui chơi. 
Là phụ huynh, quý vị đóng vai trò quan trọng nhất trong việc hỗ trợ con em quý vị học tập. Quý vị có thể bảo 
đảm là con em quý vị có nhiều thời gian chơi nhất ở mức có thể trong ngày để phát triển nhận thức, ngôn 
ngữ, thể chất, giao tiếp xã hội và cảm xúc 

Hướng dẫn về cách trò chuyện & đọc cùng nhau  

Gợi ý nói chuyện: 

● Con thích phần nào nhất trong câu chuyện? 

● Sự việc đầu tiên xảy ra trong câu chuyện này là gì? 

● Con nghĩ diễn biến tiếp theo sẽ là gì? 

Hình ảnh từ Pixabay 

https://www.naeyc.org/our-work/families/10-things-every-parent-play)

