
 

Kindergarten Language Arts- Unit 1 - Vietnamese 

 

Mẫu giáo 
Ngữ văn 

Kiến thức và khả năng học tập (AKS)/Mục tiêu: Trẻ nên biết và áp dụng ngữ âm ở 

cấp lớp và kỹ năng phân tích từ ngữ để giải mã từ 

● Ngữ âm - học đọc bằng cách liên hệ âm thanh với các chữ cái 

● Giải mã - sử dụng mối quan hệ chữ cái-âm thanh để phát âm các từ viết 
 

Điều này có nghĩa là… 

Trẻ có thể nhận ra các chữ cái của bảng 
chữ cái. 

Trẻ có thể xác định các chữ cái và âm 

thanh của bảng chữ cái. 

Điều này sẽ là… 

Hành động 1: Trẻ có thể chọn ra một chữ cái 

đúng trong một số lựa chọn. 

Hành động 2: Trẻ có thể nói tên của một chữ cái 

nhất định và phát âm chữ cái đó. 

 

Tên hoạt động: Biểu đồ ABC TRÌNH ĐỘ: Thành thạo 

Tài liệu cần thiết: 

• Biểu đồ ABC (xem đính kèm) 

• Vạch dấu: Thí dụ: bút chì, thước kẻ hoặc bút chì màu. (không bắt buộc) 

• Các thẻ nhớ gồm các chữ cái riêng lẻ hoặc các chữ cái từ tính (hoạt động bổ sung) 

 
Hướng dẫn: 

1. Bắt đầu bằng chữ A, chỉ vào chữ A hoa và nói “A”. 

2. Chỉ vào chữ thường “a” và nói “a”. 

3. Chỉ vào bức tranh và gọi tên bức tranh -    “apple”. 

4. Chỉ vào chữ A hoa và nói “A”. 

5. Chỉ vào chữ “a” thường và nói “a”. 

6. Chỉ vào hình ảnh - acorn - và nói “acorn”. 

7. Chỉ vào chữ B hoa và nói “B”. 

8. Chỉ vào chữ “b” thường và nói “b”. 

9. Chỉ vào bức tranh - bear- và nói “bear”. 

10. Lặp lại cho từng chữ cái và hình ảnh. 

*Các nguyên âm (a, e, i, o, u) sẽ có hai hình ảnh. Các phụ âm sẽ có một hình ảnh. 
 



 

 

 

Ngữ văn Mẫu giáo 
 
 

Nếu hoạt động quá khó, hãy thử: 

• Hát bài hát bảng chữ cái (xem Mã QR bên dưới). 

• Tìm kiếm và đặt tên cho các chữ cái trong những từ quý vị thấy xung quanh 

trong cộng đồng. (tên cửa hàng, bảng biểu đường phố, nhãn thực phẩm, thực 

đơn, v.v.) 

 

Nếu hoạt động quá dễ, hãy thử: 

• Hãy giơ một nhóm gồm 3 chữ cái khác nhau (trên thẻ nhớ, giấy, chữ cái từ tính). 

Hãy yêu cầu con em quý vị xác định một chữ cái và âm thanh cụ thể. 

• Hãy giơ các chữ cái trong tên của con em quý vị, được trộn lẫn với nhau. 

Nhận dạng các chữ cái và âm thanh. Sắp xếp lại để đánh vần tên con. 

 

Nếu hoạt động phù hợp rồi, hãy thử: 

• Thực hiện hoạt động trên biểu đồ ABC bằng cách chọn các chữ cái không theo thứ tự bảng 
chữ cái. 

• Ghi âm lại lúc con em quý vị đọc bảng chữ cái để chia sẻ với giáo viên của con. 


