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Đọc
cùng con quý vị 
trước khi các cháu 
bắt đầu đi học. 
Đây là một trong 
những cách tốt 
nhất quý vị có thể 
giúp trẻ nhỏ học 
đọc và giúp trang 
bị cho trẻ để thành 
công trong học tập.

Trò chuyện
cùng con quý vị và 
đặt câu hỏi.Trẻ em 
học về ngôn ngữ 
bằng cách nghe
và có cơ hội để trò 
chuyện. Nhắc lại 
những từ mới để 
củng cố những 
đường não sử dụng 
cho ngôn ngữ.

Hát
Hát chậm lời nhạc 
để trẻ có thể nghe
những âm thanh 
khác nhau của
ngôn từ. Hát những 
vần điệu cho trẻ nhỏ 
để trẻ nghe những 
âm thanh khác nhau 
và cho trẻ vỗ tay theo
nhịp điệu. Trẻ có thể 
nghe các âm tiết khi 
vỗ tay.

Viết
Viết giúp trẻ hiểu 
rằng chữ cái và từ
đại diện cho âm 
thanh và chữ in có
ý nghĩa. Để bút chì 
màu, bút chì và
giấy trên bàn nơi trẻ 
có thể tìm đến để  
viết và vẽ nhiều lần.

Chơi
là một cách trẻ học
về thế giới. Chơi 
cũng giúp trẻ em thể 
hiện bản thân và
diễn đạt suy nghĩ 
bằng ngôn từ. 
Khuyến khích việc 
chơi với con rối,
hộp, khối, bóng hoặc 
thú nhồi bông.



Trẻ em học hiệu quả nhất khi được tham gia và vui chơi với một người lớn 
quan tâm đến trẻ. Đây là một vài lời khuyên hữu ích giúp quý vị bắt đầu.

Đặt câu hỏi
Trò chuyện cùng con quý vị trong khi đọc hoặc chơi.
• Thu hút trẻ tham gia vào câu chuyện hay hoạt   
 động. 
• Đặt cho trẻ những câu hỏi mà có câu trả lời dài   
 hơn là có hoặc không. 
• Chờ đợi và lắng nghe câu trả lời. 
• Khen ngợi câu trả lời, lặp lại và trò chuyện thêm về  
 câu trả lời. 
 

Trò chuyện về hình ảnh và những
từ mới
• Chỉ vào hình ảnh và gọi tên các sự vật cho con 
 quý vị. 
• Giúp con quý vị kết nối những hình ảnh và từ ngữ   
 với cuộc sống của bé. 
• Đôi khi hỏi con quý vị nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp   
 theo. 

Cùng đọc một cuốn sách nhiều
hơn một lần
• Luôn nói “có” khi con quý vị yêu cầu đọc đi đọc lại  
 cùng một câu chuyện. 
• Việc nhắc lại củng cố những kết nối não mà trẻ sẽ  
 cần cho việc học tập. 
• Mỗi lần đọc, trẻ sẽ tìm thấy những điều mới trong   
 câu chuyện. 
• Làm cho câu chuyện thú vị và khuyến khích con   
 quý vị tham gia.
 

Hát và gieo vần với sách
• Hát và đọc những câu chuyện với những vần điệu  
 và bài hát cho trẻ nhỏ quen thuộc. 
• Để con quý vị thử kết thúc bài hát. 
• Hát một bài hát nhiều lần với con quý vị.
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