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Làm thế nào để 
chuẩn bị cho 

một kinh nghiệm 
tuyệt vời 

trong mẫu giáo! 

Bạn có một vai trò rất quan trọng trong việc 
giáo dục con bạn. Trong thực tế, con bạn 

đã học từ khi sinh ra và 
bạn đã dạy ngay từ đầu! 

Cuốn sách nhỏ này giới thiệu các kỹ năng và thói quen đó sẽ giúp 
chuẩn bị học sinh mẫu giáo tăng của bạn để thành công trong 
trường học và cung cấp một nền tảng học thuật vững chắc cho 

những năm sắp tới. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về những gì con bạn 
sẽ được học trong trường mẫu giáo và làm thế nào bạn có thể hỗ 

trợ việc học của con quý vị ở nhà. Chúng tôi khuyến khích bạn nói 
chuyện với con về những gì bé đang học. 
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Ngôn ngữ nghệ thuật trong Mẫu giáo 

Học cách đọc và ghi là cơ sở cho tất cả học tập. Ở mẫu giáo, học sinh bắt đầu các kỹ năng đọc 
và viết sẽ dẫn đến thành công trong tất cả các lớp và xây dựng nền tảng mà họ sẽ cần trong lớp 
học trong nhiều năm tới. Các hoạt động bao gồm đọc to tương tác, chia sẻ kinh nghiệm đọc và 
viết, đọc hướng dẫn theo nhóm nhỏ, đọc và viết độc lập – tất cả trong bối cảnh của một văn lớp 
cân bằng. 

Học sinh vào mẫu giáo nên có thể: 

• Lắng nghe và trả lời, về chủ đề, đối thoại và thảo luận trong nhóm.

• Kết nối từ vựng mới với kinh nghiệm trước đó.

• Giao tiếp hiệu quả muốn và nhu cầu.

• Sử dụng ngôn ngữ nói có thể được hiểu một cách dễ dàng.

• Đưa ra dự đoán trước khi đọc, sử dụng kiến thức trước, tiêu đề câu chuyện, và hình
ảnh.

• Nghe và phân biệt giữa các âm thanh giống hoặc khác nhau.

• Xác định và sản xuất từ có cùng vần.
• Nhận và đặt tên cho một số chữ hoa và chữ

thường.
• Theo dõi các từ trái sang phải, từ trên xuống

dưới và từ trang này sang trang khác.
• Chỉ vào tiêu đề và tác giả của một cuốn sách

và nơi bắt đầu đọc.

• Vẽ hình để truyền đạt ý tưởng.
• Sử dụng các công cụ viết để sao chép chữ cái và

số.
• Viết một số chữ của bảng chữ cái.  

Một đứa trẻ khi bắt đầu mẫu 
giáo có thể... 

• Nhận biết một số âm thanh chữ
cái và biết nhiều chữ cái bằng mắt.

• Nói bằng câu hoàn chỉnh với
giọng dễ hiểu.
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Dưới đây là một vài cách bạn có thể hỗ trợ con bạn ở nhà:

• Đọc, đọc, đọc với con của bạn! Đọc cùng nhau thường xuyên giúp trẻ biết rằng bản in có chứa một
thông điệp. Đối với những người đọc mới, hãy chỉ vào từng từ để củng cố mẫu từ trái sang phải và kết nối
các từ được in với các từ được nghe.

• Chọn những cuốn sách có vần điệu, lặp lại cụm từ hoặc có những câu chuyện có thể dự đoán được.
Cho trẻ tham gia bằng cách đoán một từ có vần điệu, lặp lại cụm từ định kỳ hoặc đưa ra dự đoán về
những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trước khi bắt đầu một cuốn sách, hãy nhìn vào những bức tranh và cho trẻ
dự đoán câu chuyện có thể nói về điều gì.

• Khi bạn đọc với con, hãy hỏi những câu hỏi mở và trả lời những bình luận mà bé đang đưa ra. Khi đọc
những cuốn sách yêu thích, hãy yêu cầu con bạn sử dụng những bức tranh để kể lại câu chuyện.

• Sử dụng hội thoại hàng ngày để xây dựng vốn từ vựng của con quý vị. Cho con bạn những từ mới và
nói về những từ đó có nghĩa là gì. Đối với một từ không quen thuộc, hãy giải thích nó theo cách thân thiện
với trẻ em. Liên quan đến từ mới với kinh nghiệm cá nhân của con bạn cũng hỗ trợ phát triển vốn từ vựng.

• Giúp con bạn học các chữ cái trong bảng chữ cái thứ tự và theo thứ tự. Sử dụng các chữ cái hoặc
chữ cái trên thẻ để đánh vần tên của cô ấy và các từ quen thuộc khác. Thực hành sao chép và viết thư.

• Đọc sách ở khắp mọi nơi, Khi đi xe hơi hoặc mạo hiểm trong cộng đồng, hãy yêu cầu con bạn xác định
logo, tìm các chữ cái tên của bé trong các biển báo hoặc chỉ ra các bản in môi trường khác. (Có một dấu
hiệu cho sở thú. Dấu hiệu màu xanh lá cây lớn này nói tên của đường phố nơi chúng ta cần rẽ.) Bạn sẽ
củng cố rằng các chữ cái tạo thành từ và từ có ý nghĩa.

• Hãy vui vẻ viết và vẽ với con của bạn. Yêu cầu anh ta vẽ tranh về những cuốn sách bạn đã đọc cùng
nhau. Con bạn có thể vẽ các nhân vật, phần yêu thích của mình trong câu chuyện, thậm chí là một kết
thúc thay thế.

• Chơi các trò chơi chữ với con của bạn. Trò chơi dành cho các gia đình có vần điệu, chú mèo béo bắt
được một con chuột trong chiếc mũ, đặc biệt thú vị và giúp phát triển các kỹ năng nhận thức chữ cái
sớm mà trẻ cần học đọc.

• Cho con bạn tiếp cận với rất nhiều sách! Giúp con bạn xin thẻ thư viện của riêng mình. Các chuyến đi
thường xuyên đến trường hoặc thư viện công cộng cung cấp cho con bạn nhiều loại tài liệu đọc hơn.
Giúp con bạn xây dựng thư viện cá nhân của mình. Ghé thăm cửa hàng sách đã sử dụng, bán nhà để xe
và đổi sách, và bán sách học.

• Giữ những cuốn sách yêu thích tiện dụng cho phòng chờ, thời gian đi lại và bất kỳ nơi nào bạn có thể
có thời gian chết và cần phân tâm.
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Toán học mẫu giáo 

Chúng tôi muốn học sinh của chúng tôi để phát triển thành tự tin, vấn đề giải quyết có 
thẩm quyền. Học toán ở mẫu giáo tập trung vào việc phát triển ý thức số, hiểu và sử dụng 
số thông qua các hoạt động toán học, hình học, đo lường và dữ liệu và tư duy đại số. 

Học sinh vào mẫu giáo có thể: 

• Nhận biết chữ số.

• Sử dụng tính như một cách để xác định số lượng.

• Ghép một tập hợp các mục với một số, ví dụ, khớp một hình ảnh của ba con mèo với chữ
số 3.

• Chạm và đếm từng người một trong số ít nhất 10 đối tượng. Một ví dụ sẽ đếm 10 quả nho
như thế này, một quả nho, hai quả nho, ba quả nho, v.v.

• So sánh các đối tượng sử dụng hai hoặc nhiều thuộc tính như kích thước, màu sắc, chiều
dài, trọng lượng, v.v.

• Chẳng hạn, sắp xếp và phân loại các đối tượng bằng một hoặc nhiều thuộc tính, đặt tất
cả các đồ chơi màu xanh hoặc tất cả các đồ chơi có bánh xe lại với nhau.

• Hiểu và sử dụng ngôn ngữ định hướng thích hợp, ví dụ, biết trái và phải, ở phía trước
và phía sau, trên và dưới.

• Nhận biết và gọi tên các hình dạng 2-D và 3-D
phổ biến như hình tròn và hình cầu.

Một đứa trẻ khi bắt đầu mẫu 
giáo có thể... 

• thể hiện hành vi phù hợp của
trường, bao gồm
   --khi nào nên sử dụng giọng 
      nói  bên trong 
   --khi nào nên đợi đến lượt 
   --cách chia sẻ với bạn bè 



Kindergarten Preparation Booklet _ Vietnamese Current March 2021 

Dưới đây là một vài cách bạn có thể hỗ trợ con bạn ở nhà: 
• Chỉ ra những con số trong môi trường hàng ngày của bạn …. Trên bảng 

quảng cáo, biển số xe, lưu trữ quảng cáo và bảng hiệu, truyền hình và vùng 
chọn. 

• Nhìn vào lịch, và đếm số ngày cho đến khi một sự kiện sắp tới.

• Yêu cầu con bạn đếm các vật phẩm ở nhà trong các hoạt động thường
ngày. Tính ra bốn dĩa để đặt bàn, bảy áo phông để đặt trong tủ, ba thú cưng để
cho ăn, v.v ... Tại cửa hàng, yêu cầu con bạn đếm các vật phẩm trong giỏ của
bạn hoặc chọn một số củ khoai tây hoặc bồn sữa chua nhất định. Đi du lịch
trong xe, đếm số lượng chó bạn nhìn thấy hoặc những chiếc xe màu xanh dọc
theo tuyến đường của bạn.

• Một ý tưởng toán học của cửa hàng tạp hóa khác … Yêu cầu con bạn sắp xếp các vật
phẩm vào giỏ hàng, nhóm chúng theo một cách nào đó (có thể là những thứ trong hộp, đồ
màu vàng hoặc đồ lạnh) để bạn có thể đặt các vật phẩm bổ sung vào đúng nhóm. Hãy thử
phạm sai lầm trong việc đặt một đồ vật để con bạn có thể chỉ cho bạn cách đúng.

• Làm cho nó một trò chơi để tìm hình dạng trong môi trường. Khi xác định hình dạng,
hãy nói về số cạnh hoặc các thuộc tính khác xác định hình dạng.

• Tìm kiếm sự so sánh và sử dụng từ vựng toán học như cao hơn, thấp hơn, nhiều hơn, ít
hơn, lớn hơn, ít hơn, lớn nhất và ít nhất.

• Sự lặp lại và mô hình thúc đẩy tư duy toán học. Chỉ ra các mẫu hình ảnh. Tất cả các
mẫu hình ảnh ở khắp nơi xung quanh chúng ta, lối đi, hình nền, gạch và cửa sổ. Các mô
hình đập có thể giúp con bạn khám phá các chuỗi và dự đoán những gì tiếp theo.

• Chơi thẻ và hội đồng quản trị trò chơi có liên quan đến con số và đếm. Khay và
Thang, tic-tac-toe, domino, cờ, trò chơi thẻ phù hợp, và câu đố tất cả học tốt môn toán.

• Có ít nhất một đồng hồ với mặt đồng hồ tiêu chuẩn trong nhà của bạn. Nói về thời
gian trong cuộc trò chuyện và chỉ ra cách các kim đồng hồ di chuyển.

• Dọn một túi tiền xu và cho con bạn xác định và nhóm các đồng tiền. Nói về giá trị của
các đồng tiền.

• Tại tiệm giặt hoặc trong phòng giặt, hãy yêu cầu con bạn giúp phân loại quần áo theo
màu. Nói về việc đo xà phòng. Sử dụng ngôn ngữ toán học khi ghép tất và gấp tờ và khăn
thành một nửa, trong các phần tư, v.v.
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Khoa học mẫu giáo 

Khoa học mẫu giáo có một cách tiếp cận thực tiễn để học tập. Thông qua khám phá 
dựa trên yêu cầu, học sinh tìm hiểu về trái đất, cuộc sống và khoa học vật lý. Học 
sinh cũng được giới thiệu các chiến lược khoa học để thực hiện các quan sát, thu 
thập và phân tích dữ liệu, thực hiện các phép đo và mô tả thế giới xung quanh 
chúng. 

Học sinh vào mẫu giáo có thể: 

• Sử dụng các giác quan để quan sát, phân loại và tìm hiểu về môi trường.
• Ghi lại các quan sát thông qua bản vẽ hoặc mô tả cho ai đó.
• Đưa ra một dự đoán liên quan đến các đặc tính khoa học, ví dụ, vũng nước

này sẽ đóng băng khi trời lạnh.
• Thực hiện các quan sát đơn giản liên quan đến mùa.
• So sánh ngày và đêm.
• Phân biệt giữa và có thể xác định những thứ sống và không sống.
• Mô tả vật liệu bằng các tính chất vật lý – ví dụ, nhiệt độ, độ cứng, v.v ... và

các trạng thái của vật chất (ví dụ bao gồm chất lỏng, chất rắn, khí).

Dưới đây là một vài cách bạn có thể hỗ trợ con bạn ở nhà: 

• Chào mừng và khuyến khích các câu hỏi và khen ngợi sự tò mò của cô ấy đối với thế
giới.

• Khuyến khích con bạn sử dụng các giác quan để khám phá môi trường của mình.
• Yêu cầu con bạn mô tả thế giới xung quanh trong nhiều bối cảnh khác nhau. Nhà bếp

khác với công viên như thế nào? Khác với một cửa hàng?
• Yêu cầu con bạn dự đoán những gì sẽ xảy ra tiếp theo khi đọc một câu chuyện. (Dự

đoán rất quan trọng trong việc phát triển tư duy khoa học.)
• Sử dụng các hoạt động hàng ngày như nấu ăn hoặc làm việc trong vườn để thảo luận về

những thay đổi về trạng thái của vật chất và tính chất của nước.
• Đi dạo trong khu phố của bạn hoặc trong rừng. Nói về thực vật và động vật và những

thay đổi xảy ra trong các sinh vật sống. Lắng nghe Là những âm thanh tự nhiên hoặc
nhân tạo? Tìm kiếm dấu hiệu của cuộc sống động vật. Thu thập và so sánh lá.

• Quan sát thời tiết và ảnh hưởng của nó đến khu phố của bạn (hoa mới, thay lá, băng
trong vũng nước).

• Chơi các trò chơi liên quan đến các đối tượng chuyển động.
• Nói chuyện với con bạn về những thứ sống và không sống.
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Khoa học Xã hội trong Mẫu giáo 

Chương trình Khoa học Xã hội của GCPS Chuẩn bị cho học sinh mẫu giáo hiểu được vai trò và 
trách nhiệm với tư cách là công dân trong xã hội dân chủ của chúng ta. Học sinh khám phá di 
sản của Mỹ và liên hệ quá khứ đến hiện tại. Họ tìm hiểu những điểm tương đồng và khác biệt 
giữa các quốc gia, nền văn hóa và các dân tộc trên thế giới. Học sinh sử dụng bản đồ và quả địa 
cầu, xử lý thông tin và giải quyết vấn đề. 

Học sinh vào mẫu giáo có thể: 

• Thực hiện theo các quy tắc và tham gia vào hành vi xã hội thích hợp.
• Mô tả cấu trúc gia đình của anh ấy hoặc cô ấy.
• Mô tả sự tương đồng giữa bản thân và người khác.
• Vẽ hoặc xây dựng đại diện của một ngôi nhà và cộng đồng và mô tả nó, ví dụ, mô tả

các yếu tố trong bản vẽ của ngôi nhà, trường học và các tòa nhà khác, hoặc nói về một
tòa nhà được làm bằng các khối hoặc LEGO.

• Mô tả vai trò và trách nhiệm của một loạt các ngành nghề.
• Mô tả một chuỗi các sự kiện, phân biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Dưới đây là một vài cách bạn có thể hỗ trợ con bạn ở nhà: 

• Đặt thói quen và quy tắc cho các hoạt động hàng ngày.
• Sử dụng hình ảnh của các thành viên trong gia đình để nói về sự tương đồng và khác

biệt giữa mọi người.
• Đọc sách hư cấu và phi hư cấu có các nghề

nghiệp khác nhau.
• Mô hình công dân tốt.
• Sử dụng hình ảnh để nói chuyện với con về quá

khứ, hiện tại và tương lai.
• Phục vụ người khác cùng nhau. Liên lạc với

United Way (quay số 2-1-1) hoặc các cơ quan
cộng đồng khác để kết nối với một dự án đáng
giá.

• Tham gia vào các lễ kỷ niệm cộng đồng của
các ngày lễ dân sự, bao gồm các cuộc diễu hành
và lễ hội. Thảo luận về lễ kỷ niệm và phong tục
của gia đình bạn.

Một đứa trẻ khi bắt đầu mẫu 
giáo có thể... 

• ngồi và tích cực lắng nghe
trong 10 phút hoặc lâu hơn tại
một thời điểm.

• theo hướng dẫn nhiều bước.
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Thêm lời khuyên cho một năm mẫu giáo tuyệt vời 

• Khuyến khích các hoạt động liên quan đến chia sẻ, thay phiên, lắng nghe, làm theo chỉ
dẫn và tham gia vào các cuộc trò chuyện. Trẻ em chơi và chia sẻ với người khác xây
dựng các kỹ năng quan trọng sẽ được sử dụng trong suốt ngày học.

• Đặt kỳ vọng cho hành vi phù hợp của trường. Trẻ mẫu giáo thích di chuyển và những
người học nhiệt tình thích chia sẻ những gì họ học. Tuy nhiên, ở trong trường cũng có
nghĩa là học khi nào nên di chuyển và khi nào nên chia sẻ. Hãy chắc chắn rằng con bạn
hiểu tầm quan trọng của việc tuân theo các quy tắc trong lớp và biết rằng bạn mong đợi
hành vi tốt ở trường.

• Dạy con bạn xử lý các nhu cầu cá nhân, chẳng hạn như đi vệ sinh mà không cần giúp
đỡ, rửa tay, xì mũi, tự ăn, buộc giày, cài nút và khóa kéo. Cho đến khi con bạn thành thạo
việc buộc dây giày, hãy xem xét giày thể thao bị trượt hoặc có dây buộc khác cho ngày đi
học.

Giáo viên dạy của con bạn cần bạn trở thành một đối tác tích cực trong việc 
giáo dục con của bạn. 
Đây chỉ là một vài cách để tham gia: 

• Sử dụng tài khoản Cổng thông tin dành cho phụ huynh để truy cập trực tuyến an toàn
và bảo mật vào thông tin chính về sự nghiệp học tập của con bạn, 24/7. Truy cập
www.gcpsk12.org và nhấp vào tab Cha mẹ ở trên cùng.

• Vẫn thông báo về các sự kiện trường học và lớp học. Đọc các bản tin và báo cáo mà
trường gửi về nhà. Tìm kiếm thông tin liên lạc thường xuyên từ giáo viên qua email, trên
các trang của khóa học giáo viên hoặc trong túi sách của con bạn. Kiểm tra trang web của
trường và trang web của quận để cập nhật.

• Tham dự hội nghị phụ huynh-giáo viên để thảo luận về tiến bộ của con bạn.

• Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể giúp ở nhà, sử dụng tài nguyên được đưa lên trang
web học tập sớm của huyện, liên kết khác trên tab Phụ huynh của các trang web GCPS,
và trên tài khoản Pinterest của huyện.

• Biết những người lớn làm việc với con bạn hàng ngày, bao gồm giáo viên,
hiệu trưởng, quản trị viên khác, nhân viên văn phòng, nhân viên tư vấn, nhân
viên phòng khám, nhân viên quán ăn, tài xế xe buýt và những người khác.
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