
PreK 4 ME Family Links 

BÀI 4: Thế giới màu sắc 

Tổng quát về Bài 4: Thế giới màu sắc 

Trong lớp học, chúng tôi sẽ bắt đầu khám phá các màu sắc trong thế giới của chúng ta. Chúng tôi sẽ học về 

các chức năng của màu sắc trong cuộc sống của chúng ta và trong thiên nhiên. Các em sẽ thí nghiệm với 

hòa lẫn màu, trong đó gồm cả pha màu và tô màu và chúng tôi sẽ bổ sung các từ mới vào vốn từ vựng. 

Trong hoạt động vui chơi thực hành, các trẻ em sẽ giặt và sấy khô đồ trong phòng giặt của chúng tôi. Chúng 

tôi tiếp tục củng cố các kỹ năng tính toán qua các trò chơi toán học liên quan đến đếm tiến và đếm lùi, chọn 

cho hợp nhau và sắp xếp theo thứ tự ... và học cách chơi lần lượt cũng như chia sẻ. 

Bài 4 CÁC CUỐN SÁCH NỔI BẬT 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Những tựa sách khác cho tháng này  

gồm có… 

Is It red? Is It Yelllow? Is It Blue? 

tác giả Tana Hoban 
 

Perfect Square  tác giả Michael Hall 
 

Sugaring tác giả Jesse Haas 
 

Backyard Birds  tác giả Robert Bateman 

 

 
 
 

 

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

 

Các bài hát, chơi chữ và chữ cái 

Các em trong lớp rất thích các hành động 

trong bài đồng dao này! Đọc bài đồng dao 

này cùng với con em quý vị và đề nghị em 

dạy quý vị vừa nói vừa thực hiện những 

động tác đó 

ĐỨNG LÊN  

Đứng lên, Quay một vòng.  

Vỗ tay đếm đến bốn; Đừng ngồi xuống. 

Vỗ tay thêm một lần nữa; Cúi gập người. 

Giậm chân; Dừng lại ngay bây giờ.  

Vẫy tay; Khuỵu hai đầu gối.  

Ngồi xuống, và nhìn vào tôi. 

 

Max’s Dragon Shirt 

Tác giả: Rosemary 
Wells 

Dog’s Colorful Day 

Tác giả: Emma Dodd 

The Color of Us 

Tác giả: Karen Katz 

 

Hình tải xuống từ amazon.com 

The Lion and the Little Red 

Bird tác giả Elisa Kleven 

Hình ảnh từ Pixabay 



Khoa học, các phương pháp học 

tập, nghệ thuật sáng tạo, kỹ năng 

vận động thô và tinh 

Cuộc dạo chơi khám phá màu sắc 

Sử dụng trang kèm theo, đưa con quý 

vị tham gia một Cuộc dạo chơi khám 

phá màu sắc. Quý vị có thể ra ngoài 

trời, ở trong nhà, tới thư viện hay một 

cửa tiệm—bất kỳ nơi nào quý vị dạo 

chơi!  

Đề nghị con em quý vị vẽ các bức 

tranh, minh họa các ô có những đồ 

vật mà các em nhìn thấy và hợp với 

chiếc sáp chì màu trong mỗi ô. 

Trò chuyện về các màu sắc, các đồ 

vật và các đồ vật khác khớp với các 

màu sắc đó! 

Khoa học, sức khỏe, hỹ năng 

vận động tinh, các phương 

pháp học tập 

Ăn cầu vồng 

Đây là một cách thú vị để khám 

phá màu sắc trong thời gian ăn 

nhẹ! Dùng các loại đồ ăn nhẹ 

trong nhà quý vị, hoặc lên kế 

hoạch một chuyến đi tới tiệm tạp 

hóa để tìm các món đồ mới. Chọn 

3 hoặc 4 loại thực phẩm có các 

màu sắc khác nhau và đề nghị 

con em quý vị cùng giúp chế biến 

các thực phẩm đó với quý vị. Các 

loại ớt chuông nhiều màu sắc, 

táo, bánh quy lạc, phô mai—nhiều 

loại thực phẩm có nhiều màu sắc 

khác nhau! 

Toán, cảm xúc xã hội, các 

phương pháp học tập, ngôn ngữ 

và xã hội nhân văn 

Ngày giặt đồ 

Hôm nay là ngày giặt đồ! Hãy đề 

nghị con quý vị giúp quý vị phân loại 

đồ giặt theo màu sắc. Quý vị có thể 

đề nghị em phân loại theo nhiều cách 

khác nhau, trong đó bao gồm: 

 Quần áo màu sắc nhạt và đậm 

 Màu đen trắng và đỏ 

 Chọn vớ theo đôi 

Trò chuyện về các màu sắc, các màu 

khác nhau mà quý vị nhìn thấy, kết 

cấu của chất liệu vải. 

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

Vài lời gửi phụ huynh và gia đình: Bí quyết là ở chỗ trước sau như một 

Trẻ em phát triển nhờ sự trước sau như một: trong thời khóa biểu sinh hoạt hàng ngày, trong 
việc kỷ luật các em và ngay cả trong các lựa chọn thực phẩm! 

Quý vị càng giữ nề nếp sinh hoạt đều đặn thì con em quý vị càng vui vẻ và hạnh phúc. Khi các 
em biết rõ nề nếp sinh hoạt, các em sẽ sống bình yên. Nếu có sự thay đổi về nề nếp sinh hoạt, 
hãy cố gắng nói với con em quý vị trước về điều đó để giúp các em chuẩn bị tinh thần. 

Điều này đặc biệt quan trọng đối với các yêu cầu về hành vi và kỷ luật. Trẻ em nên biết chính 
xác những gì các em được phép và không được phép làm. Các em cũng cần biết hậu quả nếu 
các em không tuân theo các nguyên tắc. 

 Thông tin trích từ http://www.the-preschool-professor.com/10-parenting-tips.html 

Hình ảnh từ Pixabay 



  

  

  

Tham gia một CHUYẾN DẠO CHƠI KHÁM PHÁ MÀU SẮC 
Đi dạo ở bên ngoài nhà và quan sát tất cả những sự vật xung quanh. Tìm những 

sự vật trong chuyến đi dạo thể hiện mỗi màu sắc. Vẽ một bức tranh của mỗi đồ vật 

mà quý vị nhìn thấy 

trong ô chọn khớp màu sắc. 

 


