
PreK 4 ME Family Links 

BÀI 6: những vật tăng trưởng và phát triển 

Tổng quátvề Bài 6: Những vật tăng trưởng và phát triển 

Mùa xuân đã về và đây là thời gian rất thú vị trong lớp học của chúng tôi! Chúng tôi sử dụng các kỹ năng 

khoa học để tìm hiểu về cây cối và động vật phát triển như thế nào. Từ hạt thành cây, chúng tôi đang 

khám phá các khu vườn trên toàn thế giới. Trong bài học này, chúng tôi sẽ nhìn lại sự phát triển của cá 

nhân mỗi người trong năm nay—kết nối các kỹ năng và ý tưởng của chúng tôi từ năm học. Chúng tôi cũng 

đang học các kỹ năng tạo vần điệu và đếm, và chuẩn bị sẵn sàng để các học sinh chuyển tiếp sang Mẫu 

giáo! 

Bài 6 CÁC CUỐN SÁCH NỔI BẬT 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Những tựa sách khác chúng tôi đang 
đọc: 

Make Way for Ducklings 

Tác giả Robert McCloskey 

Animals Born Alive and Well 

Tác giả Ruth Heller 

 

 
 
 

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

Các bài hát, chơi chữ và chữ cái 

Đọc bài thơ này cùng với con em quý vị. Hỏi 

xem các em có thể tìm các từ khác có vần 

điệu với các từ trong bài thơ hay không! 

NHỮNG BÔNG HOA MAO LƯƠNG VÀNG 

VÀ HOA CÚC 

Những bông hoa mao lương vàng và hoa cúc 

Ôi, những bông hoa tuyệt đẹp!  

Hoa mọc vào mùa xuân,  

Cùng với những cơn mưa xuân.  

Chồi và lá bắt đầu mọc,  

Vạn vật đổi thay.  

Những bông hoa mao lương vàng và hoa cúc 

Mùa xuân về khắp mọi nơi!  

 

The Ugly Vegetables  

Tác giả Grace Lin 

Community Soup 

Tác giả Alma Fullerton 

Chickens Aren’t the Only Ones 

Tác giả Ruth Heller 

Zinnia’s Flower Garden 

Tác giả: Monica Welling-

Hình ảnh từ Amazon.com 

Hình ảnh từ Pixabay 

Hình ảnh từ Pixabay 



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

Vài lời gửi gia đình và người chăm sóc: 

Một năm học nữa sắp kết thúc, chúng tôi rất mong đợi mùa hè và sự kiện chuyển tiếp 

sang cấp mẫu giáo của con em quý vị. Sau đây là một số hướng dẫn để giúp con em quý 

vị (và quý vị!): 

 Tới trường đó ngay khi có thể được vào mùa hè năm nay. Nếu trường của quý vị có các ngày đón phụ 

huynh tới tham quan, hãy cố gắng hết sức để thu xếp cho con em quý vị tham gia. Nếu chương trình 

mẫu giáo của con em quý vị có thời khóa biểu các hoạt động sinh hoạt hàng ngày để xem trước, hãy 

cùng xem thời khóa biểu đó với em. Chụp hình ngôi trường, lớp học và giáo viên mới, nếu có thể được  

 Chia sẻ với con em quý vị về cảm xúc của quý vị khi quý vị đi mẫu giáo thời còn nhỏ—và những gì giúp 

quý vị cảm thấy thoải mái hơn và kết quả là như thế nào (nếu quý vị có thể nhớ được những kỉ niệm 

đó!) 

 Đọc sách cho con em quý vị về chủ đề lớp mẫu giáo.  

Toán, các phương pháp học 

kỹ năng theo tiêu chuẩn 

Đếm quanh nhà 

Đây là một hoạt động đơn giản 

và thú vị không cần phải sử 

dụng bất kỳ nguyên vật liệu nào! 

Chọn các đồ vật trong nhà (cửa 

ra vào, cửa sổ, thảm, v.v.) và đề 

nghị con em quý vị đếm các vật 

đó! Quý vị có thể trò chuyện về 

những đồ vật nào có nhiều hơn 

và những đồ vật nào có số 

lượng ít hơn. 

Đọc viết, phát triển thể chất, 

toán 

Đôi khi tôi rất nhỏ 

Đây là bài thơ mà chúng tôi đã 

sử dụng trong lớp học cho bài 

học này: 

Đôi khi, em nhỏ xíu (nằm 

xuống và cuộn nhỏ người lại) 

Đôi khi em thật cao(Đứng dậy 

và rướn lên cao) 

Thấp nhỏ (Crouch) 

Cao (Đứng thẳng và rướn cao) 

Đọc viết, ngôn ngữ, giao tiếp 

xã hội và cảm xúc, và các 

phương pháp học kỹ năng 

theo tiêu chuẩn 

Bắt đầu săn tìm 

Viết 5 chữ cái trên một mảnh 

giấy. Hỏi con em quý vị xem có 

biết các âm chữ cái đó hay 

không. Sau đó, hãy xem em có 

thể tìm các vật dụng bắt đầu 

bằng các âm chữ cái đó ở trong 

nhà hay không. Quý vị có thể 

cần phải nhắc em về các âm 

thanh đó! 

Hình ảnh từ Pixabay 


