
You have a very important role in  
your child’s education. In fact, your child  

has been learning since birth and  
you’ve been teaching from the very start! 

This booklet introduces the skills and habits that will help 

prepare your rising kindergartner for success in school and 

provide a strong academic foundation for the years to come. 

Read on to find out more about what your child will learn 

during kindergarten and how you can support your child’s 

learning at home. We encourage you to talk to your child 

about what he or she is learning. 

How to  
Prepare for  

a Great  
Kindergarten  
Experience!



Language Arts in Kindergarten
Learning to read and write is the basis for all learning. In kindergarten, 
students work on beginning reading and writing skills that will lead to 
success in all classes and build the foundation they will need in the 
classroom for years to come. Activities include interactive read-alouds, 
shared reading and writing experiences, small-group guided reading, 
and independent reading and writing times— all within the context of a 
balanced literacy classroom.

Students entering Kindergarten should be able to:
• Listen to and respond, on topic, to conversations and group 

discussions.

• Connect new vocabulary to prior experiences.

• Effectively communicate wants and needs.

• Use spoken language that can be understood with ease.

• Make predictions before reading, using prior knowledge, story title, 
and pictures.

• Listen to and differentiate between sounds that are the 
same or different.

• Identify and produce rhyming words. 

• Recognize and name some upper 
and lowercase letters.

• Track words from left to right, 
top to bottom, and page to 
page.

• Point to the title and author 
of a book and where to begin 
reading.

• Draw pictures to communicate 
ideas.

• Use writing tools to copy 
letters and numbers.

• Write some letters of the 
alphabet.

A child starting 
kindergarten  
typically can…
• recognize some letter 

sounds and knows many 
letters by sight.

• talk in complete sentences 
in an understandable voice.



Here are some ways you can support your child at home:

• Read, read, read with your child! Reading together regularly helps 
children learn that print contains a message. For new readers, point to 
each word to reinforce the left-to-right pattern and connect the words in 
print with words heard.

• Choose books that rhyme, repeat phrases, or have predictable 
stories. Get your child involved by guessing a rhyming word, repeating 
the recurring phrase, or making predictions about what will happen next. 
Before starting a book, look at the pictures and have your child predict 
what the story might be about. 

• As you read with your child, ask open-ended questions and respond to 
comments she is making. When reading favorite books, ask your child to 
use the pictures to retell the story.

• Use everyday conversations to build your child’s vocabulary. Expose 
your child to new words and talk about what words mean. For an 
unfamiliar word, explain it in a child-friendly way. Relating new words to 
your child’s personal experience also supports vocabulary development.

• Help your child learn the letters of the alphabet… in order and out of 
sequence. Use magnet letters or letters on cards to spell her name and 
other familiar words. Practice copying and writing letters.

• Reading is everywhere… When riding in the car or venturing out in the 
community, ask your child to identify logos, find the letters of her name in 
signs, or point out other environmental print. (There’s a sign for the zoo. 
This big green sign says the name of the street where we need to turn.) 
You will reinforce that letters make up words and words have meaning. 

• Have fun writing and drawing with your child. Ask him to draw 
pictures about books you have read together. Your child can draw the 
characters, his favorite part of the story, even an alternative ending.

• Play word games with your child. Games for rhyming families— the fat 
cat caught a rat in a hat— are especially fun and help develop the early 
letter awareness skills that children need to learn to read.

• Give your child access to lots of books! Help your child apply for 
her own library card. Regular trips to the school or public library give 
your child a wider variety of reading materials. Help your child build his 
personal library. Visit the used book store, garage sales and book swaps, 
and school book sales.

• Keep favorite books handy for waiting rooms, travel time, and any 
place you might have downtime and need a distraction.



Mathematics in Kindergarten
We want our students to grow into confident, competent problem-
solvers.  Learning Mathematics in kindergarten focuses on developing 
number sense, understanding and using numbers through mathematical 
operations, geometry, measurement and data, and algebraic thinking. 

Students entering Kindergarten should be able to:
• Recognize numerals.

• Use counting as a way to determine quantity.

• Match a set of items to a number, for instance, match a picture of 
three cats with the numeral 3. 

• Touch and count— one by one— at least 10 objects. An example 
would be counting 10 grapes like this, one grape, two grapes, three 
grapes, etc. 

• Compare objects using two or more attributes such as size, color, 
length, weight, etc.

• Sort and classify objects using one or more attributes, for instance, 
putting all the blue toys or all the toys 
with wheels together

• Understand and use appropriate 
directional language, for example, 
knowing left and right, in front 
and behind, top and bottom.

• Recognize and name 
common 2-D and 3-D 
shapes such as a circle  
and sphere.

A child starting 
kindergarten  
typically can…
• demonstrate appropriate 

school behavior, including

– when to use an “inside” 
voice

– when to wait for a turn

– how to share with a friend



Here are some ways you can support your child at home:

• Point out numbers in your child’s everyday environment… On 
billboards, license plates, store ads and signs, television, and marquees.

• Look at the calendar, and count the number of days until an upcoming 
event.

• Ask your child to count items at home during routine activities. Count 
out four forks to set the table, seven T-shirts to put in the dresser, three 
pets to feed, etc. At the store, ask your child to count items in your basket 
or select a certain number of potatoes or yogurt tubs. Traveling in the car, 
count the number of dogs you see or the blue cars along your route.

• Another grocery store math idea… Ask your child to organize items 
in the cart, grouping them in some way (maybe things in boxes, yellow 
things, or cold things) so you can place additional items in the right 
group. Try making a mistake in placing an object so your child can show 
you the “right way.”

• Make it a game to find shapes in the environment. When identifying 
shapes, talk about the number of sides or other attributes that identify 
the shape.

• Look for comparisons and use math vocabulary like higher, lower, 
more, less, greater than, less than, greatest, and fewest. 

• Repetition and patterns foster mathematical thinking. Point out visual 
patterns. They’re all around us… Think walkways, wallpaper, tiles, and 
windows. Clapping patterns can help your child discover sequences and 
predict what comes next.

• Play card and board games that involve numbers and counting. 
Chutes and Ladders, tic-tac-toe, dominoes, checkers, matching card 
games, and puzzles all reinforce math learning.

• Have at least one clock with a standard clock face in your home. 
Talk about time in conversation and point out how the hands of the clock 
move. 

• Empty a pocketful of change and have your child identify and group 
the coins. Talk about their value.

• At the laundromat or in the laundry room, ask your child to help sort 
clothes by color. Talk about measuring the soap. Use math language 
when pairing socks and folding sheets and towels in half, in quarters, etc.



Science in Kindergarten
Kindergarten Science takes a hands-on approach to learning. Through 
inquiry-based exploration, students learn about the earth, life, and physical 
sciences. Students also are introduced to scientific strategies for making 
observations, collecting and analyzing data, making measurements, and 
describing the world around them.

Students entering Kindergarten should be able to:
• Use their senses to observe, classify, and learn about their environment.

• Record observations through drawing or describing to someone. 

• Make a prediction related to scientific properties, for example, This 
puddle will freeze into ice when it gets very cold outside.

• Make simple observations related to seasons.

• Compare day and night.

• Distinguish between and be able to identify living and non-living things.

• Describe materials by physical properties— for instance, temperature, 
hardness, etc.— and states of matter (ex., liquid, solid, gas).

Here are some ways you can support your child at home:
• Welcome and encourage your child’s questions and praise her 

curiosity for the world around her.

• Encourage your child to use their senses to explore his environment.

• Ask your child to describe the world around her in various settings. 
How is the kitchen different than the park? Different than a store?

• Ask your child to predict what will happen next when reading a story. 
(Predictions are important in developing scientific thinking.)

• Use everyday activities such as cooking or working in the garden to 
discuss changes in states of matter and properties of water.

• Take a walk in your neighborhood or the woods. Talk about plants and 
animals and the changes that occur in living things. Listen… Are those 
natural sounds or man-made? Look for signs of animal life. Collect and 
compare leaves.

• Observe the weather and how it affects your neighborhood (new 
flowers, changing leaves, ice in puddles).

• Play games that involve moving objects.

• Talk with your child about living and non-living things.



Social Studies in Kindergarten
GCPS’ Social Studies program prepares kindergarten students to understand 
their role and responsibility as citizens in our democratic society. They 
discover America’s heritage and relate the past to the present. They learn the 
similarities and differences between nations, cultures, and peoples of the world. 
Students use maps and globes, process information, and solve problems. 

Students entering Kindergarten should be able to:
• Follow rules and engage in appropriate social behavior.

• Describe his or her family structure.

• Describe similarities between self and others.

• Draw or build  representation of a home and community and describe 
it, for instance, describe the elements in a drawing of houses, the school, 
and other buildings, or talk about a building made with blocks or LEGOs.

• Describe the roles and responsibilities of a variety of occupations.

• Describes a sequence of events, differentiating between the past, 
present, and future.

Here are some ways you can support your child at home:
• Set routines and rules for everyday activities.

• Use pictures of family members to talk about 
similarities and differences between people. 

• Read fiction and non-fiction books 
that feature different occupations.

• Model good citizenship.

• Use pictures to talk with your child 
about the past, present, and 
future.

• Serve others together. Contact 
United Way (dial 2-1-1) or other 
community agencies to connect 
with a worthwhile project.

• Take part in community 
celebrations of civic holidays, 
including parades and festivals. 
Discuss your own family’s 
celebrations and customs.

A child starting 
kindergarten  
typically can…
• sit and actively listen for 10 

minutes or more at a time.

• follow multi-step directions.



Your Child’s Teacher Welcomes You as an 
Active Partner in Your Child’s Education.

Here are just a few ways to get involved:
• Use your Parent Portal account  for safe and secure online access to

key information about your child’s academic career, 24/7. Go to
www.gcpsk12.org and click on the Parents tab at the top.

• Stay informed on school and class happenings.  Read newsletters
and reports that come home. Look for regular communication from the
teacher by email, on teacher course pages, or in your child’s bookbag.
Check the school website and the district website for updates.

• Attend parent-teacher conferences  to discuss your child’s progress.

• Learn how you can help at home,  using resources posted to the
district’s Early Learning web page, other links on the Parents
tab of the GCPS website, and on the district’s Pinterest
account.

• Know the adults who work with your child daily,  including 
teachers, principal, other administrators, office staff,
counselor, clinic worker, cafeteria staff, bus driver, and others.

More Tips for a Great Kindergarten Year
• Encourage activities that involve sharing, taking turns, listening,

following directions, and taking part in conversations. Children playing
and sharing with others builds important skills that will be used
throughout the school day.

• Set expectations for appropriate school behavior.  Kindergartners love
to move and enthusiastic learners like to share what they’re learning.
However, being in school also means learning when to move and when
to share. Make sure your child understands the importance of following
classroom rules, and knows that you expect good behavior at school.

• Teach your child to handle personal needs, such as going to the
bathroom without help, washing his hands, blowing his nose, feeding
himself, tying his shoes, and buttoning and zipping his clothes. Until your
child has mastered tying shoelaces, consider athletic shoes that slip on
or have other fasteners for school days.
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¡Cómo prepararse para 
tener una gran experiencia 

en Kindergarten! 
Usted cumple un papel muy importante en la educación de su 

niño. De hecho, ¡su niño ha estado aprendiendo desde el 
nacimiento y usted desde el comienzo le ha estado 

enseñando! 

En este manual se presentan las destrezas y hábitos que le 
ayudarán a su niño a prepararse para tener éxito en la escuela y 

también provee una sólida base académica para los próximos 
años. Continúe leyendo y entérese de lo que su niño aprenderá 

durante kindergarten y como usted puede apoyar el aprendizaje en 
la casa. Le exhortamos a que hable con su niño sobre lo que está 

aprendiendo.
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Inglés/Lenguaje en Kindergarten 
Aprender a leer y escribir es la base de todo aprendizaje. En kindergarten, los alumnos trabajan en 

las destrezas necesarias para empezar a leer y escribir las cuales los llevarán al éxito en todas las 

materias y establece los cimientos que necesitarán para los siguientes años en el salón de clase. Las 

actividades incluyen la lectura interactiva y en voz alta, compartir experiencias de lectura y escritura, 

lectura dirigida y guiada por el maestro en grupos pequeños, y oportunidades para leer y escribir de 

manera independiente, todo dentro del contexto de una alfabetización balanceada dentro del salón. 

Los estudiantes que ingresan a kindergarten deben ser capaces de: 

• Escuchar las conversaciones y discusiones en grupo y responder de acuerdo al contenido.

• Asociar el vocabulario nuevo con experiencias previas.

• Comunicar eficazmente sus necesidades y deseos.
• Usar el lenguaje verbal de tal manera que se le pueda comprender con facilidad.

• Hacer predicciones antes de leer el texto, usando los conocimientos previos, el título y las
ilustraciones.

• Escuchar y diferenciar entre los sonidos que son iguales o diferentes.
• Identificar y producir palabras que riman.
• Reconocer y nombrar algunas letras mayúsculas y minúsculas.
• Seguir las palabras de izquierda a derecha, de arriba a abajo

y de una página a otra.
• Señalar el título y autor de un libro y saber en dónde

empezar a leer.
• Hacer dibujos para comunicar ideas.
• Utilizar las herramientas de escritura para copiar letras y

números.

• Escribir algunas letras del abecedario.

Generalmente un niño 
que comienza 
kindergarten puede… 
• reconocer el sonido de algunas letras

y conocer muchas letras a simple

vista.

• hablar con voz clara y en oraciones

completas.
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Estas son algunas maneras en que puede apoyar en la casa a su niño: 

• ¡Lea, lea, y lea con su niño! Leer juntos con regularidad les ayuda a los niños a aprender que lo impreso
contiene un mensaje. Para los nuevos lectores, señale cada palabra reiterando que se lee de izquierda a
derecha y relacione las palabras impresas con las palabras que escucha.

• Elija libros que riman, frases que se repiten o historias predecibles. Involucre a su niño para que
adivine una palabra que rime con otra, que repita una frase recurrente, o que prediga lo que sucederá a
continuación. Antes de empezar un libro, mire las ilustraciones y pídale a su niño que prediga sobre lo que
se tratará el cuento.

• A medida que lee con su niño haga preguntas abiertas y responda a los comentarios que le haga.
Cuando lean sus libros favoritos, pídale a su niño que use ilustraciones para volver a contar la historia.

• Use conversaciones diarias para incrementar el vocabulario de su niño. Expóngalo a palabras nuevas
y hable sobre lo que significan las palabras. Explique las palabras desconocidas de una manera en que las
entienda. Asociar palabras nuevas a las experiencias personales de su niño también apoya el desarrollo del
vocabulario.

• Ayúdele a aprender las letras del abecedario… tanto en orden como en desorden. Use letras con
imanes o letras en tarjetas didácticas para deletrear su nombre y otras palabras conocidas. Practique el
copiar y escribir las letras.

• La lectura está en todas partes… cuando estén en el auto o de paseo por la comunidad, pídale a su niño
que identifique logos, encuentre en avisos las letras de su nombre o que señale en su entorno otros
elementos que contengan letras. (Hay un aviso para el zoológico. Este aviso verde y grande dice el
nombre de la calle hacia la que vamos a girar.) Usted estará reiterando que las letras forman palabras y las
palabras tienen un significado.

• Diviértase escribiendo y dibujando con su niño. Pídale que haga dibujos sobre libros que hayan leído
juntos. Puede dibujar los personajes, la parte favorita del cuento, incluso un final distinto.

• Jueguen con las palabras. Los juegos sobre palabras que riman— “the fat cat caught a rat in a hat”— son
especialmente divertidos y les ayudan a desarrollar las destrezas tempranas, sobre el conocimiento de las
letras, que los niños necesitan para aprender a leer.

• ¡Dele acceso a muchos libros! Ayúdele a que solicite su propia tarjeta de la biblioteca. Las visitas
frecuentes a la biblioteca escolar o pública le ofrecen a su niño una amplia variedad de materiales de
lectura. Ayúdele a crear su propia biblioteca. Visite la tienda de libros, ventas de garaje e intercambio de
libros y las ventas de libros en las escuelas.

• Tenga a la mano libros favoritos para aquellos lugares en que debe aguardar como las salas de espera o
durante el trayecto a un sitio y su niño necesita una distracción.
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Matemáticas en Kindergarten 
Queremos que nuestros alumnos se vuelvan seguros de sí mismos y sean capaces de resolver 

problemas. El aprendizaje de matemáticas en kindergarten se enfoca en el desarrollo del sentido 

numérico al entender y usar los números en las operaciones matemáticas, la geometría, los datos y 

medidas y el pensamiento algebraico.  

Los estudiantes que ingresan a kindergarten deben ser capaces de: 

• Reconocer dígitos.

• Contar como método para determinar la cantidad.

• Hacer la correspondencia de los objetos con el número, por ejemplo, unir el dibujo de tres gatos con el
número 3.

• Tocar y contar— uno por uno— un mínimo de 10 objetos. Un ejemplo sería contar 10 uvas así, una
uva, dos uvas, tres uvas y así sucesivamente.

• Comparar objetos usando dos o más atributos como el tamaño, el color, la longitud, el peso, etc.

• Distribuir y clasificar objetos usando uno o más atributos, por ejemplo, colocar juntos todos los juguetes
de color azul o todos los juguetes con ruedas juntos.

• Entender y usar el lenguaje direccional apropiado, por ejemplo, saber izquierda, derecha, al frente,
atrás, arriba y abajo.

• Reconocer y nombrar figuras geométricas comunes de dos y tres dimensiones como el círculo
y la esfera.

Generalmente un niño que 
comienza kindergarten 
puede… 
• demostrar un comportamiento

escolar apropiado, que incluye
– cuando hablar en voz baja
– cuando esperar turno
– como compartir con un amigo
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Estas son algunas maneras en que puede apoyar en la casa a su niño: 

• Señale los números que están en el entorno diario de su niño…en vallas publicitarias, placas de
autos, anuncios y avisos de tiendas, en televisión y letreros.

• Observe el almanaque y cuente el número de días que faltan para un próximo evento.

• Pídale a su niño que cuente objetos en la casa durante las actividades de rutina. Cuente los tenedores al
servir la mesa, siete camisetas para guardar en el armario, tres mascotas que alimentar, etc. En la tienda
pídale que cuente los objetos que tiene en su canasta o elija cierto número de papas o los tubos de yogur.
Cuando van en el auto, cuente el número de perros o autos azules que ve en el camino.

• Otra idea de matemáticas para la tienda… pídale a su niño que organice las cosas en el carro de
compras, agrupándolas de alguna manera (quizás lo que viene en cajas, las cosas amarillas o las cosas
frías) para que usted pueda colocar más objetos en el grupo correcto. Trate de equivocarse colocando un
objeto, así su niño puede mostrarle “la manera correcta”

• Puede hacer que el encontrar figuras geométricas en el entorno sea un juego. Al identificar las
figuras, hable sobre el número de lados u otros atributos que la identifican.

• Busque comparaciones y use vocabulario matemático como, por ejemplo, más alto que, más bajo
que, más, menos, mayor que, menor que, el que tiene más y el que tiene menos.

• La repetición y las secuencias fomentan el pensamiento matemático. Señale secuencias visuales,
están a nuestro alrededor… piense en los pasillos, el tapizado de la pared, baldosas y ventanas. Los
aplausos secuenciales le pueden ayudar a su niño a descubrir secuencias y predecir lo que viene
enseguida.

• Jueguen con cartas o juegos de mesa que impliquen números y contar. Los juegos como el de
Damas, Chutes and Ladders, tres en línea, Dominó, hacer parejas de naipes o cartas y los rompecabezas,
refuerzan el aprendizaje de las matemáticas.

• Tenga en su casa por lo menos un reloj análogo con manecillas. En las conversaciones hable sobre
la hora y señale como se mueven las manecillas del reloj.

• Desocupe un bolsillo con monedas y haga que su niño las identifique y agrupe. Hable sobre su valor.

• En la lavandería o en el cuarto de lavado pídale a su niño que le ayude a distribuir la ropa de acuerdo al
color. Hable sobre como mide el jabón. Use lenguaje matemático al momento de colocar las medias por
pares y al doblar las sabanas y las toallas por la mitad, en cuartos, etc.
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Ciencias en Kindergarten 
Las ciencias en Kindergarten se hacen por medio del aprendizaje interactivo. Los alumnos aprenden 

por medio de la exploración con base en preguntas científicas, el contenido relacionado con las 

ciencias de la Tierra, ciencias de la vida, y ciencias físicas. También se les presentan a los alumnos 

estrategias científicas para realizar observaciones, la manera de recolectar y analizar datos, así 

como el tomar medidas y describir el mundo que los rodea. 

Los estudiantes que ingresan a kindergarten deben ser capaces de: 

• Utilizar sus sentidos para observar, clasificar y aprender acerca de los objetos y el medio ambiente.

• Registrar las observaciones mediante dibujos o describiéndoselas a alguien.

• Hacer predicciones relacionadas con las propiedades científicas, por ejemplo, cuando afuera este
haciendo mucho frio este charco se congelará y se convertirá en hielo.

• Hacer observaciones simples relacionadas con las estaciones.

• Comparar el día con la noche.

• Distinguir y ser capaz de identificar entre los seres vivos e inertes.

• Describir los materiales por sus propiedades físicas —por ejemplo, la temperatura, su dureza, etc. —
y por los diferentes estados de la materia (Ejemplos de líquido, sólido, gaseoso).

Estas son algunas maneras en que puede apoyar en la casa a su niño: 

• Aprecie y acoja las preguntas que hace su niño y felicítelo por ser curioso del mundo que lo rodea.

• Exhorte a su niño para que use sus sentidos para explorar su entorno explore his environment.

• Pídale que describa el mundo que lo rodea en diferentes ambientes. ¿En qué se diferencia la cocina del

parque? ¿y es diferente a una tienda?

• Cuando leen un cuento, pídale que prediga lo que sucederá a continuación. (Las predicciones son
importantes para desarrollar el pensamiento científico.)

• Use las actividades diarias como el cocinar o trabajar en el jardín para hablar sobre los cambios en la
materia o las propiedades del agua.

• Camine por su barrio o por un bosque. Hable sobre las plantas, los animales y los cambios que
suceden en los seres vivos. Escuche… ¿son esos sonidos naturales o artificiales? Busquen señales de
vida animal. Recojan y comparen hojas.

• Observe el clima y como afecta su barrio (flores nuevas, el cambio en las hojas, el hielo en los charcos).

• Jueguen con objetos que se muevens.

• Hable con su niño sobre los seres vivos e inertes.
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Estudios sociales en Kindergarten 
El programa de Estudios Sociales de GCPS prepara a los alumnos de kindergarten para que 

entiendan su papel y responsabilidad como ciudadanos en nuestra sociedad democrática. 

Descubren la herencia y el legado de América y relacionan el paso con el presente. Aprenden las 

semejanzas y diferencias entre naciones, culturas y la población en el mundo. Los alumnos usan 

mapas y globos terráqueos, procesan información y resuelven problemas.  

Los estudiantes que ingresan a kindergarten deben ser capaces de: 

• Seguir las reglas y participar en un comportamiento social apropiado.

• Describir su estructura familiar.

• Describir las semejanzas entre los demás y consigo mismo.

• Dibujar o crear representaciones de un hogar y una comunidad y describirlas, por ejemplo, describir
los elementos de un dibujo de una casa, la escuela y otros edificios, o hablar sobre una construcción
hecha a base de LEGO.

• Describir los papeles y responsabilidades de una variedad de ocupaciones.

• Describir una secuencia de eventos distinguiendo entre el pasado, el presente y el futuro.

Estas son algunas maneras en que puede apoyar en la casa a su niño: 

• Establezca reglas y rutinas para las actividades diarias.

• Use fotos de miembros de la familia para hablar sobre las
semejanzas y diferencias entre las personas.

• Lea libros de ficción y no ficción que presenten

distintas ocupaciones.

• Ejemplarice el buen civismo.

• Use ilustraciones para hablar sobre el pasado, el presente y
el futuro.

• Ofrezcan juntos un servicio a los demás. Comuníquese
con United Way (marque el 2-1-1) u otra agencia en la
comunidad para que se ponga en contacto con un proyecto
de buena voluntad.

• Participe en celebraciones comunitarias de feriados
cívicos, incluidos los desfiles y festivales. Hable sobres sus
propias costumbres y celebraciones.

Generalmente un niño que 
comienza  kindergarten  
puede… 
• Sentarse y escuchar atentamente

por un period de 10 o mas minutos.

• Seguir instrucciones de varios
pasos.
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Consejos adicionales para tener un gran año en Kindergarten 

• Promueva las actividades que involucran el compartir, tomar turnos, escuchar, seguir las instrucciones
y participar en conversaciones. Los niños que juegan y comparten con otros también desarrollan destrezas
sociales importantes que serán usadas durante el día escolar.

• Establezca las expectativas de un comportamiento apropiado para la escuela. A los niños de
kindergarten les encanta moverse y son estudiantes entusiastas a quienes les encanta compartir lo que
están aprendiendo. Sin embargo, estar en la escuela también quiere decir que deben aprender en que
momento moverse y cuando compartir. Asegúrese que su niño entienda la importancia de seguir las
normas de la clase, y de que usted espera un buen comportamiento durante el día escolar.

• Prepare a su niño para que se encargue de su cuidado personal, como ir solo al baño, lavarse las
manos, sonarse la nariz, alimentarse solo, amarrarse los zapatos, saber abotonarse y cerrar la cremallera
de su ropa. Considere comprarle zapatos deportivos de meterse o que tienen otra forma de ajustarse
hasta que su niño aprenda a amarrarse los cordones de los zapatos.

El maestro de su niño le da la bienvenida y le invita a ser un socio 
activo en la educación de su niño. 
Estas son algunas maneras de participar: 

• Use su cuenta en el Portal para Padres y tenga acceso en línea de una manera segura a la
información clave sobre la carrera académica de su niño, veinticuatro horas al día los siete días de la
semana. Visite www.gcpsk12.org y en la parte superior encuentre la sección para padres.

• Manténgase informado sobre los eventos en la escuela y en la clase. Lea los boletines y reportes que
se envían a casa. Fíjese en la información que el maestro le envía regularmente ya sea por correo
electrónico, en las páginas del curso del maestro, o en la mochila de su niño. Visite la página de Internet
de la escuela y del sistema escolar para estar al tanto de las noticias escolares.

• Asista a las reuniones con los maestros para hablar sobre el progreso de su niño.

• Aprenda como ayudar a su niño en la casa, usando los recursos publicados en la página web Early
Learning del distrito, en otros enlaces en la sección para padres del sitio web de GCPS y en la cuenta de
Pinterest del distrito.

• Conozca a los adultos que trabajan todos los días con su niño, los maestros, el director, otros
administradores, personal de la oficina, los consejeros, la trabajadora de la enfermería, el personal de la
cafetería, el conductor del autobús y otros miembros del personal escolar.

Gwinnett County Public Schools 
437 Old Peachtree Road, NW Suwanee, GA 30024 • 678-301-6000 • www.gcpsk12.org 

http://www.gcpsk12.org/
https://www.pinterest.com/Gwinnett_Schools/boards/
file://schools/groups$/Superintendent/Private/super/PUBREL/1ACTIVE/2020%20Kindergarten/2019%20Kindergarten%20to%20update/Kindergarten%20Prep%20AKS%20booklet/For%20translation/www.gcpsk12.org
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如何为  

美好的  

幼儿园体验 

做好准备 ! 

您在您孩子的教育中扮演着非常重要的角色。 

事实上，您的孩子从出生起就一直在学习， 

您从一开始就在教导孩子! 

这本小册子介绍了技能和习惯，将帮助您的幼儿园新生准备好在学

校取得成功，并为未来的岁月提供扎实的学业基础。继续往下读，

以了解更多关于您的孩子将在幼儿园学习什么，以及您能如何支持

您的孩子在家里的学习。 我们鼓励您和您的孩子谈谈他或她正在学

习的东西。
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幼儿园的语文课 

学习阅读和写作是所有学习的基础。 在幼儿园，学生致力于开始阅读和写作技能，这能让所有课程成

功，并建立他们在未来几年课堂上所需的基础。活动包括互动朗读、分享阅读和写作经验、小组指导

阅读以及独立的阅读和写作时间-所有这些都是在平衡的读写教室背景内进行的。 

进入幼儿园的学生应该能够: 

• 就主题聆听对话，和小组讨论并作出反应。

• 连接新词汇与以前的经验。

• 有效地表达想要的和需要的。

• 使用能够容易理解的口语。

• 使用先前知识、故事标题和图片，在阅读之前进行预测。

• 倾听和区分相同或不同的声音。

• 识别和创造押韵字。

• 认识并说出一些大写字母和小写字母。

• 从左到右、自上而下和逐页跟踪单词。

• 指出一本书的书名和作者，以及从哪里开始阅读。

• 画图来传递想法。

• 利用书写工具来抄写字母和数字。

• 写一些字母表的字母。

开始上幼儿园的孩子通常可以… 

• 认出一些字母的声音，并且通过视觉

认得许多字母。

• 以可理解的声音用完整的句子交谈。
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这里有一些您可以在家帮助孩子的方法: 

• 和您的孩子一起阅读，阅读，阅读! 经常一起阅读有助于孩子们了解印刷的文字包含一条信息。 对于新读

者，指向每个单字，以加强从左到右的模式，并将印刷的文字与听到的单字连接起来。

• 选择押韵、重复片语或有可预测故事的书。 让您的孩子参与其中，猜一个押韵字，重复反复出现的片语，或

预测下一步会发生什么。 在开始一本书之前，看看图片，让您的孩子预测故事可能是关于什么的。

• 当您和您的孩子一起阅读时，问一些开放式的问题，并响应她正在发表的评论。 当阅读最喜欢的书时，让您

的孩子用图片复述故事。

• 使用日常对话来建立您孩子的词汇量。 让您的孩子接触新单词，谈谈单词的意思。 对于一个不熟悉的词，

用一种孩子能理解的方式来解释它。 将新单词与孩子的个人经历联系起来也能支持词汇的发展。

• 帮助您的孩子学习字母表...按照字母顺序和不按照字母顺序。使用磁铁字母或卡片上的字母拼写她的名字和

其他熟悉的单词。 练习抄写和书写字母。

• 随处可阅读...当乘坐车辆或在社区冒险时，让您的孩子识别标识，在标识中找到她名字的字母，或者指出其

他的环境图片。 (有个动物园的标志。 这块绿色的大牌子上写着我们必须转弯的街道的名字)。 您会加深字

母构成单词和单词是有意义的印象。

• 与您的孩子一起开心的写作和绘画。 让他画你们一起读过的书的图片。 您的孩子可以画人物，他最喜欢的

故事部分，甚至是另一个结局。

• 与您的孩子玩文字游戏。 押韵字族的游戏-肥猫在帽子里抓到老鼠（the fat cat caught a rat in a hat ）- 特

别有趣，并有助于发展早期字母意识技能，这是儿童阅读所需要学习的。

• 让您的孩子接触很多书！ 帮助您的孩子申请她自己的借书证。 定期去学校或公共图书馆可提供您的孩子更

多的阅读材料。 帮助您的孩子建立自己的个人图书馆。 参观二手书店、车库销售和图书交换，以及学校图

书销售。

• 把最喜欢的书放在手边，好在候诊室、旅行时、和任何您可能有休息时间和需要解闷的地方阅读。
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幼儿园的数学 

我们希望我们的学生成长为自信、有能力的问题解决者。 幼儿园数学学习的重点是通过数学运算、几

何、测量和数据以及代数思维来发展数字感、理解和使用数字。  

进入幼儿园的学生应该能够: 

• 认识数字。

• 用计数作为确定数量的方法。

• 将一组物品与一个数字匹配，例如，将三只猫的图片与数字3匹配。

• 触摸和计数 – 一个一个的  –  至少10个物体。例如，这样数10个葡萄：一个葡萄，两个葡萄，三个葡萄

等。

• 使用两个或多个属性，如大小、颜色、长度、重量等，对物体进行比较。

• 使用一个或多个属性对物体进行分类，例如将所有蓝色玩具或所有带有轮子的玩具放在一起。

• 理解和使用适当的方向语言，例如，了解左右、前后、顶部和底部。

• 认识和说出常见的二维和三维形状，如圆形和球体。

开始上幼儿园的孩子通常可以… 

• 表现出适当的学校行为，包括

–何时使用“内部”声音

–何时等待轮流的机会

–如何和朋友分享
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这里有一些您可以在家帮助孩子的方法: 

• 指出您孩子日常环境中的数字...在广告牌、车牌、商店广告和标志、电视和遮篷上。

• 查看日历，并计算直到即将到来的活动的天数。

• 要您的孩子在日常活动中清点家里的物品。 数出四把叉子来摆桌子，七件T恤放进衣橱，三只宠物喂食等。

在商店里，要您的孩子数您篮子里的物品，或者选择一定数量的马铃薯或盒装酸奶。 在车上旅行时，数一数

您看到的狗的数量或沿着您的路线行驶的蓝色汽车。

• 另一个杂货店数学想法...要您的孩子整理购物车中的物品，以某种方式分类（可能是盒子里的东西，黄色的

东西，或者冷的东西），这样您就可以在正确的类别中放置额外的物品。 试着错误地放置一个物品，这样

您的孩子就可以向您展示“正确的方式”。

• 把在环境中找出形状变成游戏。 在识别形状时，谈论确认形状的边数或其他属性。

• 寻找比较并使用数学词汇，如更高、更低、更多、更少、大于、小于、最大，和最少。

• 重复和模式促进数学思维。 指出视觉模式。 他们都在我们周围...想想走道，壁纸，瓷砖和窗户。 拍手模式

可以帮助您的孩子发现顺序并预测接下来会发生什么。

• 玩和数字及计数有关的纸牌和棋盘游戏，滑道梯子棋（Chutes and Ladders）、井字游戏（tic-tac-toe）、

骨牌游戏（dominoes）、跳棋、匹配的纸牌游戏，和拼图都加强了数学学习。

• 在您的家里至少要有一个带有标准钟面的时钟。 在谈话中谈论时间，指出时钟的指针是如何移动的。

• 倒空一口袋的零钱，让您的孩子分辨和分类硬币。 谈谈他们的价值。

• 在洗衣店或洗衣房，请您的孩子帮忙按颜色分类衣服。 谈谈计量肥皂/洗衣精的事。 在把袜子配对和把床单

和毛巾对折、折成四分之一等时使用数学语言。
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幼儿园的科学 

幼儿园科学采取实际操作的方法来学习。 通过以询问为基础的探索，学生了解地球、生命和物理科

学。 还向学生介绍了进行观测、收集和分析数据、测量和描述周围世界的科学策略。 

进入幼儿园的学生应该能够:

• 用他们的感官对他们的环境进行观察、分类、和了解。

• 通过绘画和对他人的描述来记录观察结果。

• 作出与科学特性有关的预测，例如，当外面非常冷时，这个水坑会结冰。

• 比较白天和晚上。

• 区分并能够辨别生物和非生物。

• 用物理特性– 例如，温度、硬度等 – 和物质状态（例如液体、固体、气体等）来描述材料。

这里有一些您可以在家帮助孩子的方法: 

• 欢迎和鼓励您孩子发问，并称赞她对周围世界的好奇心。

• 鼓励您的孩子用他的感官探索他的环境。

• 让您的孩子在不同的环境中描述她周围的世界。 厨房和公园有什么不同？ 和商店不一样？ 

• 在阅读一个故事时，让您的孩子预测下一步会发生什么。 (预测对发展科学思维很重要)。

• 利用日常活动，例如烹饪或在花园工作，讨论物质状态变化和水的特性。

• 在您的邻近地区或树林里散步。 谈论植物和动物以及发生在生物中的变化。 听...那些自然的还是人为的声

音？ 寻找动物生命的迹象。 收集和比较叶子。

• 观察天气和它对邻近地区的影响（新的花朵 、变化的树叶、水坑里的冰)。

• 玩含有移动物体的游戏。

• 和您的孩子谈谈生物和非生物。
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幼儿园的社会科学 

GCPS的社会科学项目为幼儿园学生能够了解他们作为民主社会公民的作用和责任做好准备。 他们发现

美国的遗产，并将过去与现在联系起来。 他们学习各国、文化和人民之间的异同。 学生使用地图和地

球仪、处理信息，和解决问题。  

进入幼儿园的学生应该能够: 

• 遵守规则并从事适当的社会行为。

• 描述他或她的家庭结构。

• 描述自己和别人的相似之处。

• 绘制或构建家庭和社区的图像或塑像，并描述它，例如，描述图像中的房屋、学校和其他建筑物的元素，或

谈论用积木或乐高（LEGOs）制作的建筑物。

• 描述各种职业的作用和责任。

• 描述一系列的事件，区分过去、现在和未来。

这里有一些您可以在家帮助孩子的方法: 

• 为日常活动设定常规和规则。

• 用家庭成员的照片谈一谈人与人之间的异同。

• 阅读描写不同职业特色的小说和非小说书籍。

• 以良好公民为榜样。

• 用照片和您的孩子谈一谈过去、现在、未来。

• 一起为他人服务。 联系联合方式（United Way）（拨2-1-1）

或其他社区机构，以连接一个有价值的项目。

• 参加社区公民日庆祝活动，包括游行和庆祝会。 讨论您自己

的家庭庆祝活动和习俗。

开始上幼儿园的孩子通常可以… 

• 每次坐着并积极倾听10分钟或更久。

• 听从多步骤指示。
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更多美好幼儿园一年的小窍门 

• 鼓励涉及分享、轮流、倾听、听从指示和参与对话的活动。 孩子们与他人玩耍和分享会培养重要的技能，

这些技能将在整个上课日使用。

• 为适当的学校行为设定期望。 幼儿园的孩子喜欢走动，热情的学习者喜欢分享他们正在学习的东西。 然

而，在学校也意味着学习何时走动和何时分享。 确保您的孩子理解遵守课堂规则的重要性，并知道您期望

在学校有良好的行为。

• 教您的孩子处理个人需求，比如上厕所不需要帮助、洗手，擤鼻子、自己进食、系鞋带，为自己的衣服扣

扣子和拉拉链。 您的孩子能熟练地系鞋带后，考虑在上课日穿不系带或有其他扣件的运动鞋。

您孩子的老师欢迎您 

在孩子的教育中担任积极的伙伴 

这里仅仅是几种参与的方法: 

• 使用您的家长门户网站帐户，每周7天，每天24小时安全地在线获得有关您孩子的学业成绩的关键信息。 请

到www.gcpsk12.org，然后点击上端的“家长”选项。

• 随时了解学校和班级的情况。 阅读送回家的通讯和报告。 通过电子邮件、教师课程页面或孩子的书包寻找

老师的定期交流。 查阅学校网站和学区网站以获得最新信息。

• 参加家长会讨论您孩子的进展。

• 了解如何在家中提供帮助，使用张贴在学区早期学习网页上的资源，GCPS网站家长选项的其他链接，以及

学区Pinterest帐户上的其他链接。

• 认识每天与孩子一起工作的成年人，包括教师、校长、其他行政人员、办公室工作人员、辅导员、诊所工

作人员、自助餐厅工作人员、校车司机和其他人。

Gwinnett County Public Schools 

437 Old Peachtree Road, NW Suwanee, GA 30024 • 678-301-6000 • www.gcpsk12.org 

file://///schools/groups$/Superintendent/Private/super/PUBREL/1ACTIVE/2020%20Kindergarten/2019%20Kindergarten%20to%20update/Kindergarten%20Prep%20AKS%20booklet/For%20translation/www.gcpsk12.org
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킨더가든을 준비하세요! 

부모님께서는 자녀의 교육에 있어서 매우 중요한 역할을 담당 하고 

계십니다. 자녀의 학습은 출생과 함께 시작되었고 부모님께서는      

그 때부터 자녀를 가르쳐오셨습니다! 

본 유인물은 자녀의 킨더가든 진학 준비를 돕기 위해 성공적인 학교 생활에 

필요한 기술과 습관들을 소개하고 미래를 위한 튼튼한 학문적 기반을 

제공합니다. 본 유인물을 통해 킨더가든에서 자녀가 무엇을 배우게될 지와 

가정에서 부모님께서 어떻게 자녀의 학습을 도와주실 수 있는지  

아실 수 있습니다.  

자녀가 무엇을 배우고 있는지에 대해 자녀와 대화를 나눠보시기 바랍니다. 
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킨더가든(Kindergarten)에서의 Language Arts(영어) 교육과정 

읽기와 쓰기를 배우는 것은 모든 학습의 기초입니다. 킨더가든에서 학생들은 모든 수업에서의 성공적인 

학습을 가져오고 상급 학년에서의 성공적인 학습의 기초를 쌓도록 기초적인 읽기와 쓰기를 배웁니다. 다음 

활동이 수업에 포함되며 모든 활동은 균형잡힌 문해력 수업에서 이루어집니다. : 대화형 낭독, 함께 읽고 쓰는 

시간, 소그룹에서 교사가 인도하는 읽기 시간, 학생 스스로가 혼자 읽고 쓰는 시간.  

킨더가든(Kindergarten)을 시작하는 학생은 다음을 할 수 있어야 합니다: 

• 주제에 대한 대화와 그룹 토의 중 듣고 응답하기.

• 새로운 어휘를 이전의 경험과 연결시키기.

• 원하는 것과 필요한 것을 원할하게 표현하기.

• 쉽게 이해할 수 있게 말 하기.

• 책을 읽기 전 사전 지식, 이야기 제목, 그림을 사용해 예측하기.

• 동일하거나 다른 소리를 듣고 구별하기.

• 운율이 있는 단어를 알아보고 만들기.

• 일부 대문자와 소문자를 인식하고 말하기.

• 단어들을 왼쪽에서 오른쪽으로, 위에서 아래로, 페이지에서 그 다음 페이지를 따라 읽기.

• 책의 제목과 작가가 누구인지를 가리키고 어디서부터 읽기

시작하는지 알기.

• 자신의 아이디어를 전달하기 위해 그림 그리기.

• 글자와 숫자를 보고 따라 쓰도록 작문 도구 사용하기.

• 알파벳의 일부 글자를 쓰기

. 

킨더가든에 입학하는 아동은 보통 
다음을 할 수 있습니다… 

• 일부 알파벳 글자가 내는 소리를

인식하고 많은 글자들을 봐서 알 수 있다.

• 이해할만한 목소리로 완전한 문장으로

말한다.
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가정에서 다음과 같이 자녀를 도와주실 수 있습니다: 

• 자녀와 함께 책을 읽고, 읽고 또 읽으십시오! 자녀와 규칙적으로 함께 책을 읽으면 자녀가 활자가 메세지를

담고 있다는 것을 배우게 됩니다. 책 읽는 것을 배우는 자녀라면 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는 방향성과 활자상

단어와 단어의 소리를 연결할 수 있도록 각 단어를 손가락으로 가리키며 읽으시기 바랍니다.

• 운이 맞거나, 구절이 반복되거나 예측가능한 이야기의 책들을 선택하십시오. 자녀가 운율이 있는 단어를

추측해보거나, 되풀이되는 구절을 반복하거나, 다음에 무슨 일이 일어날지 예측하도록 하여 책에 몰입하도록

하십시오.책을 읽기 전에 먼저 그림을 보고 자녀가 책 내용을 예측해보도록 하십시오.

• 함께 책을 읽으면서 자녀에게 개방형 질문을 하고 자녀의 의견에 반응하시기 바랍니다. 좋아하는 책을 읽을

때는 자녀가 그림을 사용해 스토리를 다시 말해보도록 하십시오.

• 매일의 대화를 통해 자녀의 어휘력을 키우십시오.  자녀에게 새로운 단어를 접하게 하고 단어의 의미를

알려주십시오. 익숙하지 않은 단어가 나오면 어린이 친화적인 방식으로 설명하시기 바랍니다. 새로운 단어를

자녀의 개인적인 경험과 연결하면 어휘력 향상에 도움이 됩니다.

• 자녀가 알파벳 글자들을 순서대로 그리고 순서와 상관없이 배우도록 도와주십시오… 자석글자나 카드에

적힌 글자 등을 사용해 자기 이름과 익숙한 단어들의 철자를 쓰도록 해주십시오. 보고 따라쓰기와 글자

쓰기를 연습하도록 해주십시오.

• 읽을 것은 어디에나 있습니다….. 차를 타고 다닐 때나 지역을 돌아다닐 때 자녀에게 로고를 알아보거나, 

사인에서 자기 이름에 있는 글자를 찾아보거나, 환경에서 볼 수 있는 다를 활자들을 가리키도록 하십시오. 

(예: 저기에 동물원 사인이 있네. 이 큰 초록색 사인은 우리가 회전해야 하는 길 이름을 알려줘.)  자녀에게 

글자는 단어를 구성하고 단어에는 의미가 있다는 것을 알려줄 수 있습니다. 

• 자녀와 글을 쓰고 그림을 그리며 즐거운 시간을 보내세요. 자녀에게 함께 읽은 책에 대해 그림을 그리라고

하세요. 등장인물, 이야기에서 자기가 제일 좋아하는 부분을 그리거나 결말을 다르게 만들 수도 있습니다.

• 자녀와 낱말놀이를 함께 하세요. 같은 운율의 단어들로 이루어진 게임 — the fat cat caught a rat in a hat—

는 특히 재미도 있고 아이들이 책읽기를 배우는데 필요한 초기 글자 인식 실력을 발달시켜 줍니다.

• 자녀가 많은 책들을 접하도록 해주세요! 자녀가 자신의 도서관 카드를 신청하도록 해주세요. 규칙적으로

학교나 지역 공립도서관을 방문하면 자녀가 더 방대한 독서 자료들을 접할 수 있습니다.  자녀가 자신만의

도서관을 만들어가도록 도와주세요. 중고 책방, 중고물품 세일, 도서 교환, 학교에서의 도서 판매 등을

이용할 수 있습니다.

• 좋아하는 책을 가깝게 두어 대기실에서 기다릴 때나 여행시 그리고 한가한 시간에 읽도록 하십시오.
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킨더가든에서의 수학 교육과정 

귀넷 카운티 공립학교에서는 학생들이 자신감 있고 능숙한 문제 해결자로 자라나길 바랍니다. 

킨더가든에서의 수학 교육과정은 숫자감각의 개발, 수학적 연산을 통한 숫자의 이해와 사용, 도형, 

측정과 데이터, 그리고 대수적 사고 등에 집중합니다.    

킨더가든(Kindergarten)을 시작하는 학생은 다음을 할 수 있어야 합니다: 

• 숫자 인식 하기.

• 수량을 알기 위해 셈을 사용 하기.

• 한 세트의 사물을 숫자와 맞추기. 즉, 고양이 3마리 그림을 숫자 3과 맞춤.

•   손을 대며 하나씩 세어 적어도 10 개의 사물 세기.  예: 포도 한 알, 포도 두 알, 포도 세알…. .. 포도 열알.   

• 크기, 색, 길이, 무게 등과 같은 두 개 이상의 속성을 사용해 사물을 비교하기.

• 한 개 이상의 속성을 이용해  사물을 구분하고 분류하기. 즉, 모든 파랑색 장난감 또는 모든 바퀴 달린

장난감을 함께 둠.

• 적절한 방향을 나타내는 언어를 이해하고 사용하기. 예: 왼쪽과 오른쪽, 앞과 뒤, 위와 아래

• 원과 구 같은 평범한  2-D와 3-D 모양을 인식하고 말하기.
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다음과 같이 가정에서 자녀의 학습을 도와주실 수 있습니다: 

• 자녀가 매일 접하는 환경에서 보는 숫자들을 알려주세요… 광고 게시판, 자동차 번호판, 가게 광고와 사인,

텔레비젼, 차양 등에 있는 숫자.

• 달력을 보고 다가오는 행사까지 몇 일이 남았나 세어보세요.

• 4개의 포크를 세어 테이블에 놓고, 7개의 티셔츠를 서랍에 넣고, 3마리의 애완동물의 밥을 주는 등  자녀가
가정에서 일상 생활중에 숫자를 세도록 하십시오.  가게에서 자녀가 장바구니의 물건 숫자를 세거나 어떤

숫자만큼 감자나 요거트를 집도록 하십시오. 차로 여행 중에 차창 밖에 보이는 개들의 숫자나 가는 길에

보이는 파란색 자동차 들의 숫자를  세어 보세요.

• 시장에서 장 볼 때 … 자녀에게 카트에 있는 물품들을 정리하고 어떤 식으로(박스에 든 것, 노란색, 차가운 것

등) 분류하도록 해서 부모님께서 맞는 그룹에다 장 보는 물품들을 놓도록 하세요. 일부러 물품을 엉뚱한

그룹에 두려는 것처럼 해서 자녀가  어디가  “맞는 곳”인지 맞추도록 하세요.

• 주변에서 모양을 발견하는 게임을 하세요. 모양을 찾을 때 면의 숫자나 기타 그 모양을 파악하는 다른

특징들에 대해 말해보세요.

• 비교를 하고 더 높은, 더 낮은, 더 많은, 더 적은, - 보다 많은, - 보다 적은, 가장 많은, 가장 적은 등과 같은

수학 용어들을 사용하세요.

• 반복과 패턴은 수학적 사고를 키웁니다. 시각적 패턴을 알려주세요. 우리 주변에 있는 보도, 벽지, 타일, 창문

등을 활용하세요. 박수치기 패턴은  자녀가 순서를 발견하고 무엇이 다음에 올지 예측하게 해줍니다.

• 숫자와 셈이 포함된 카드 게임과 보드 게임을 하십시오. Chutes and Ladders, tic-tac-toe, 도미노, 체커, 카드

맞추기 게임, 퍼즐 등은 모두 수학 학습을 강화해줍니다.

• 가정에 적어도 하나의 보통의 문자판이 있는 시계를 갖고 계십시오.  대화중에 시간에 대해 말하고 어떻게

시계 바늘이 움직이는지 알려주십시오.

• 주머니에 있는 동전을 모두 꺼내 자녀가 동전들을 알아보고 분류하도록 하십시오. 동전의 값에 대해

예기해보세요.

• 빨래방이나 세탁실에서 자녀가 색깔별로 옷들을 분류하도록 하세요. 비누양의 측정에 대해 이야기 하세요.

양말의 짝을 맞추고 침대 시트와 수건을 접을 때 반으로, 4분의 1로 등의 수학 용어를 사용하세요.
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킨더가든에서의 과학 교육과정 

킨더가든에서의 과학 학습은 직접 해보는 접근 방식을 택합니다. 탐구에 기반을 둔 수업을 통해 지구, 

생명, 자연과학에 대해 배웁니다. 또한 관찰, 데이터 수집과 분석, 측정, 자신을 둘러싼 세계의 설명을 

위한 과학적 전략을 배우게 될 것입니다. 

킨더가든(Kindergarten)을 시작하는 학생은 다음을 할 수 있어야 합니다: 

• 감각을 이용해 환경을 관찰하고 분류하고 환경에 대해 배우기.

• 그림 또는 타인에의 묘사를 통해 관찰을 기록하기.

• 과학적 특성과 관련해 예측하기. 예: 밖에 날씨가 매우 추워지면 이 웅덩이가 얼거야.

• 계절과 관련된 간단한 관찰하기.

• 밤과 낮 비교하기.

• 생물과 미생물 구분하고 알아보기.

• 물질을 물리적 특성(즉, 온도, 강도 등)과  물질의 상태(예를 들어 액체, 고체, 기체)에 따라 설명하기.

가정에서 자녀를 다음과 같이 도우실 수 있습니다: 

• 자녀의 질문을 기꺼이 받아주시고 격려하며 자녀의 주변 세계에 대한 호기심을 칭찬하십시오.

• 자녀가 자신의 감각을 사용해 환경을 탐구할 수 있도록 격려하십시오.

• 자녀에게 다양한 환경에서 자신을 둘러싼 세계를 설명하도록 하십시오. (예: 부엌이 공원과 어떻게 다르지?

가게와는 어떻게 다르지?)

• 이야기를 읽을 때 다음에 일어날 일을 예측해보도록 하세요.(예측은 과학적 사고 발달에 중요합니다.)

• 요리나 정원 일과 같은 일상적인 활동을 통해 물질의 상태 변화와 물의 성질 변화에 대해 말해보세요.

• 이웃이나 숲을 산책하세요. 식물과 동물, 생명체에서 일어나는 변화에 대해 말해보세요. 들어보세요…

들리는 소리가 자연적인 소리인가요 아니면 인공적인 소리인가요?  동물 생태의 흔적을 찾아보세요.

나뭇잎을 모으고 비교해 보세요.

• 날씨를 관찰하고 날씨가 이웃에(새로운 꽃, 나뭇잎의 변화, 웅덩이의 얼음) 미치는 영향을  관찰하세요.

• 움직이는 물체를 가지고 하는 게임을 하세요.

• 자녀와 생물과 무생물에 대해 대화를 나누세요.
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킨더가든(Kindergarten) 학생의 교육 과정: 사회 

귀넷 카운티 공립학교의 사회 프로그램은 킨더가든 학생들이 민주 사회의 시민으로서의 자신의 역할과 책임을 

이해하도록 준비시킵니다. 미국의 유산을 배우고 과거를 현재와 연결시키며 세계의 국가, 문화, 그리고 사람 

사이의 유사성과 차이점에 대해 배웁니다. 학생들은 지도와 지구본, 정보 처리, 문제 해결 등을 사용 합니다.  

킨더가든(Kindergarten)을 시작하는 학생은 다음을 할 수 있어야 합니다: 

• 규칙을 준수하고 적절한 사회적 행동 취하기.

• 자신의 가족 구성에 대해 이야기하기.

• 자신과 타인 사이의 유사성에 대해 이야기하기.

• 가정 및 지역 사회를 묘사하는 그림을 그리거나 건설하고 그에 관해 설명하기. 예를 들어, 그림의 집, 학교및 다른

빌딩의 요소들을 설명하거나 블럭이나 레고로 만든 빌딩에 대해 이야기 하기.

• 다양한 직종의 역할과 책임에 대해 이야기하기.

• 일어난 일을 순서대로 말하고 과거, 현재, 미래를 구별하기

가정에서 자녀를 다음과 같이 도우실 수 있습니다: 

• 일상 활동의 일과와 규칙 만들기.

• 가족사진을 이용해 사람들 간의 공통점과 차이점에 대해 말하기.

• 다른 직업들을 보여주는 픽션과 논픽션 책 읽기.

• 좋은 시민의식의 본을 보이기.

• 사진을 이용해 자녀와 과거, 현재, 미래에 대해 이야기 하기.

• 다른 사람을 위한 봉사를 함께 하기.  보람있는 프로젝트와

연결되도록  United Way(2-1-1 번으로)나 기타   지역사회 기관에

연락하세요.

• 퍼레이드와 페스티발 등 지역사회의  명절  행사등 축하 행사에

참여하고   가족의 축하 행사와 풍습에 대해 말하기.                              

킨더가든에 입학하는 아동은 보통 

다음을 할 수 있습니다… 

• 앉아서 한 번에 10분이상
집중해서 듣기.

• 다단계 지시에 따르기.
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자녀가 멋진 킨더가든을 보내기 위한 팁 

● 나누기, 교대로 하기, 듣기, 지시에 따르기, 대화에 참여하기 등이 포함된  활동을 장려하십시오.  다른 아이와

놀고 나누는 아이는 학교 생활 전반에 걸쳐 사용될 중요한 기술을 습득하게 됩니다.

• 적절한 학교내 행동 가짐에 대해 알려주십시오.  킨더가든 학생들은 움직이기를 좋아하며 열의에 찬 학습자들은

배운 것을 나누고 싶어합니다. 하지만 학교에서의 생활은 언제 움직이고 언제 나누는지를 배우는 것을 뜻하기도

합니다. 자녀에게 교실 규칙을 준수할 것과 자녀가 학교에서 잘 행동하기를 기대하신다는 것을 알려주십시오.

• 자녀가 다음과 같은 개인적인 필요를 해결할 수 있도록 가르쳐주십시오: 도움없이 화장실 이용하기, 손 씻기, 코

풀기, 혼자 먹기, 신발끈 묶기, 단추 또는 지퍼 잠그기.  자녀가 신발 끈 묶는 법을 숙달할 때까지는 학교에 올 때

찍찍이 또는 슬립온 운동화를 신도록 해주십시오.

자녀의 교사는 부모님을 자녀의 교육 파트너로서 환영합니다.

부모님께서는 다음과 같이 자녀의 교육에 참여하실 수 있습니다: 

• 연중무휴로 자녀의 학업에 관한 주요 정보에 안전하게 온라인으로 접속하시려면 학부모 포털 계좌를
사용하십시오. www.gcpsk12.org로 가셔서  상단에 위치한 학부모 탭을 클릭하십시오.

• 학교및 학급에서  일어나는 일들에 대해 알고 계십시오. 집으로 오는 소식지와 보고서를 읽으십시오. 자녀의

책가방에 담임 선생님이 보내는 통신문이 있는지, 교사에게 이메일이 왔는지, 온라인상 교사의 코스 페이지에

새로운 내용이 있는지를 수시로 확인하십시오. 학교 또는 카운티 교육구 웹사이트에 업데이트된 내용이 있는지

확인하십시오.

• 자녀의 학습 경과에 대해 상의하시려면 학부모-교사 면담에 참석하십시오.

• 카운티 교육구의  조기 교육(Early Learning) 웹 페이지와 학부모텝 하의 다른 링크들, 교육구의 Pinterest 계좌에

게시된 자료들을 통해 집에서 자녀를 도와주실 수 있는 방법을 배워보십시오.

• 교사, 교장, 교감, 사무 직원, 카운슬러, 양호 선생님, 식당 직원, 버스 운전기사 등 자녀와 매일 접촉하는 성인에
대해 알고 계십시오

Gwinnett County Public Schools 
437 Old Peachtree Road, NW Suwanee, GA 30024 • 678-301-6000 • www.gcpsk12.org 

https://www.pinterest.com/Gwinnett_Schools/boards/
file://schools/groups$/Superintendent/Private/super/PUBREL/1ACTIVE/2020%20Kindergarten/2019%20Kindergarten%20to%20update/Kindergarten%20Prep%20AKS%20booklet/For%20translation/www.gcpsk12.org
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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 
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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.

Gwinnett County Public Schools 
437 Old Peachtree Road, NW Suwanee, GA 30024 • 678-301-6000 • www.gcpsk12.org 

file://schools/groups$/Superintendent/Private/super/PUBREL/1ACTIVE/2020%20Kindergarten/2019%20Kindergarten%20to%20update/Kindergarten%20Prep%20AKS%20booklet/For%20translation/www.gcpsk12.org

	2021 Kindergarten Prep Booklet English [Unlocked by www.freemypdf.com]
	2021 Kindergarten Prep Booklet Spanish [Unlocked by www.freemypdf.com]
	2021 Kindergarten Prep Booklet  Chinese [Unlocked by www.freemypdf.com]
	2021 Kindergarten Prep Booklet Korean [Unlocked by www.freemypdf.com]
	2021 Kindergarten Prep Booklet Vietnamese [Unlocked by www.freemypdf.com]



