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MẪU GIÁO

VIẾT VÀ ĐÁNH VẦN:
HỌC TẠI NHÀ
VIẾT VÀ ĐÁNH VẦN LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG!
Nói và nghe là nền tảng để xây dựng kỹ năng viết,
đánh vần và đọc sách. Con quý vị sẽ rèn luyện các
kỹ năng này cùng các kỹ năng khác khi cháu đi mẫu
giáo. Khi tự tin dần về nói và nghe, các em sẽ bắt
đầu học viết.
Tôi có thể làm gì?
•	Cùng con đọc thường xuyên. Cùng nhau tìm hiểu
từ ngữ và sách cũng như cho con tham gia khi quý
vị viết.
•	Khi cùng nhau đọc, quý vị hãy nói chuyện về
những từ đã đọc. Ví dụ, các từ cùng vần như:
trèo và mèo, và nói chuyện về âm đầu của các từ.
•	Khuyến khích con giúp quý vị ghi chú, viết email và
danh sách mua sắm. Để giấy và bút chì ra để con
có thể thử viết với quý vị.
•	Cùng con chơi các trò chơi từ ngữ như khớp tên
con vật với hình.
• Trưng bày các mẫu tự và hình vẽ của con quý vị.
Viết cho con những lời nhắn gửi như: Cha/mẹ rất
tự hào về con!

Nếu con quý vị nói ngôn ngữ khác hoặc
phương ngữ, cháu cần có thời gian để nghe
quen những âm của tiếng Anh. Các em có
thể mất đến hai năm hoặc lâu hơn mới có thể
nghe và phát âm tất cả các âm này.

Tắt TV. Con quý vị sẽ dễ tập trung hơn khi
không có gì khác khiến cháu bị phân tâm.

•	Giúp con nhận ra tên của cháu. Bắt đầu bằng cách
bảo con lắng nghe âm đầu của tên mình.
•	Nói về những mẫu tự đầu của tên của con. Khuyến
khích con tìm các mẫu tự này ở những nơi khác.
Giúp con viết các mẫu tự trong tên của cháu.
•	Khi làm cơm ăn tối, quý vị hãy hỏi con những câu
như: Con có thể tìm thấy một cái gì đó trong nhà
bếp bắt đầu bằng những âm giống như tên của
con không?
•	Hãy dành thời gian cùng nhau tìm các mẫu tự và
từ con quý vị biết. Quý vị có thể làm điều này ở
nhà, trong xe, tại các cửa tiệm và tại các sân chơi.
•	Hãy giữ việc học tập luôn vui nhộn!

Trẻ khuyết tật thường có lợi và thích tương
tác gần gũi và được khích lệ khi các em được
nghe đọc những câu chuyện các em ưa thích
hoặc được nghe hát đồng dao mầm non. Nếu
con quý vị bị khuyết tật, nhà trường hỗ trợ
cháu khi cháu tham gia vào các sinh hoạt ở
mức độ phù hợp với khả năng của cháu. Nói
chuyện với giáo viên của con về các dụng cụ,
thiết bị thích hợp và ý tưởng để hỗ trợ quý vị
và con quý vị.

Quý vị sẽ tìm được nhiều
tờ thông tin về học tập tại nhà hơn
tại education.wa.edu.au.
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