
PreK 4 ME Family Links 

BÀI 5: Bóng hình và  

phản chiếu 

Tổng quát về Bài 5: Bóng hình và phản chiếu 

Trong lớp học, chúng tôi đang khám phá cách ánh sáng phản chiếu người và động vật. Chúng tôi đang thí 

nghiệm với ánh sáng và tạo ra hình bóng, và tìm hiểu phản xạ được tạo ra như thế nào. Chúng tôi đang 

học các khái niệm khoa học này ở bên ngoài trời, và xây dựng nền tảng kiến thức cho Bài 6. Chúng tôi tiếp 

tục học các chữ cái và âm chữ cái, và phát triển vốn từ vựng trong thời gian cùng học trong lớp để phát 

triển kiến thức hiểu biết cũng như kỹ năng giao tiếp hiệu quả! 

Bài 5 CÁC CUỐN SÁCH NỔI BẬT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tựa sách khác chúng tôi 

đang đọc: 

Play With Me tác giả: Marie Hall Ets 

Kitten’s First Full Moon  

tác giả: Kevin Henkes 

 

Guess Who’s Shadow 

tác giả: Stephen R. Swinburne 

 

Clap Your Hands 
tác giả: Lorinda Bryan Cauley 

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

Các bài hát, chơi chữ và chữ cái 

Các bài hát có vần điệu và chơi chữ là các công cụ 

thú vị và quan trọng mà chúng tôi sử dụng trong lớp 

để dạy về các khái niệm chữ số. Đây là ví dụ về một 

trong những kiến thức mà chúng tôi đã học và quý 

vị có thể chia sẻ cùng với con em quý vị. Đề nghị 

con em quý vị chỉ cho quý vị cách chúng tôi thực 

hiện sinh hoạt này ở trường! 

Năm chú cá nhỏ 

Năm chú cá nhỏ bơi trong hồ,  

Chú thứ nhất nói, "Hồ thật tuyệt”  

Chú thứ hai nói, "Hồ rất sâu.”  

Chú thứ ba nói, "Tôi muốn đi ngủ.”  

Chú thứ tư nói, "Nào, hãy cùng lặn sâu nhé.”  

Chú thứ năm nói, "Tôi nhìn thấy một con tàu.”  

Thuyền câu cá đi tới;  

Dây câu vèo vèo!   

Cuốn năm chú cá nhỏ đi!  

 

 

Raccoon on His Own 

Tác giả Jim Arnosky 

The Puddle Pail 

Tác giả Elisa Kleven 

Night Job 

Tác giả Karen Hesse 

 

Moonbear’s Shadow 

Tác giả: Frank Asch 

 
Hình ảnh từ Amazon.com 

Hình ảnh từ Pixabay 



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

Vài lời gửi gia đình và người chăm sóc: 

Con em quý vị đang tiến nhanh chuẩn bị sẵn sàng cho mẫu giáo và điều đó có nghĩa là các em sẽ 

độc lập nhiều hơn. Quý vị có thể hỗ trợ con em quý vị ở nhà:  

 giao cho con em quý vị những việc đơn giản trong nhà, như cất quần áo và đồ chơi hoặc dọn 

bàn sau bữa ăn..  

 Đề nghị con em quý vị tự mặc quần áo cho ngày hôm đó, giúp các em nếu cần. 

 Đề nghị con em quý vị tự chuẩn bị ba lô đi học. 

Toán, giao tiếp xã hội và cảm 

xúc, các phương pháp học 

kỹ năng theo tiêu chuẩn 

Đếm đồng xu 

Tập hợp 10 đồ vật nhỏ, như 

đồng xu, hoặc những đồ vật 

khác trong nhà quý vị. Xếp 5 đồ 

vật theo hàng và hỏi con em 

quý vị có bao nhiêu đồ vật. Sau 

khi con em quý vị đếm các đồ 

vật, hãy di chuyển các đồ vật đó 

thành hình vòng tròn và hỏi em 

có bao nhiêu đồ vật. Quý vị có 

thể thêm các đồ vật khác để tập 

đếm khi con em quý vị sẵn 

sàng. 

Nghệ thuật sáng tạo, khoa 

học, các phương pháp học 

kỹ năng theo tiêu chuẩn  

Nghệ thuật hình bóng 

Đặt một đồ vật ra nắng trên một 

bề mặt bằng phẳng (hoặc dưới 

ánh đèn bàn hoặc đèn pin) sao 

cho hình bóng phản chiếu lên 

một tờ giấy. Đề nghị con em 

quý vị tô dò theo hình bóng của 

đồ vật đó. Khi làm xong, em có 

thể tô màu bức hình, hoặc bổ 

sung thêm chi tiết để thành bức 

tranh vẽ 

Đọc viết, xã hội nhân văn, 

khoa học, các tiêu chuẩn 

phát triển thể chat 

Sách Hình bóng 

Tìm một cuốn vở nhỏ, hoặc 

kẹp vài trang giấy với nhau. Đi 

quanh nhà, sân vườn, công 

viên, hoặc bất kỳ nơi nào thuận 

tiện. Đề nghị con em quý vị vẽ 

các bóng hình mà em nhìn 

thấy trong khi đi dạo. Quý vị có 

thể giúp em đặt tên cho các 

bức tranh và viết cuốn sách 

bóng hình riêng của quý vị 

Hình ảnh từ Pixabay 


