Những điều cần biết lúc trẻ 4 tuổi
4 years Vietnamese

Học hỏi
từ sớm
Bạn có biết?

Trí tưởng tượng của con bạn đang phát triển. Chúng thích đặt ra và kể các câu chuyện lý thú.
Trẻ có thể lắng nghe các câu chuyện dài hơn và làm theo 2–3 điều hướng dẫn khác nhau.
Tuy nhiên bắt trẻ ngồi yên vẫn không phải là chuyện dễ.
Con bạn muốn tự làm nhiều việc một mình. Đây là cách thực tốp tốt cho lúc đi học.
Hầu hết các trẻ có thể cầm viết chì giữa ngón cái và các ngón còn lại, bên tay nào trẻ
thuận. Đây là cách cầm tốt nhất khi viết ở trường.
Vẽ làm cho tay trẻ mạnh hơn khi viết.
Trẻ giờ đây hiểu được sự khác biệt giữa nét vẽ bậy và các chữ cái.

Bạn có thể làm được gì từ bây giờ?

Đọc sách, báo quảng cáo, bản đồ, công thức nấu ăn và tạp chí để giúp cho trí tưởng
tượng và kiến thức phát triển.
Hát các bài hát hoặc bài thơ mới và ưa thích. Những bài này có cấu trúc và âm thanh
giống như các sách đọc lúc mới bắt đầu ở trường học.
Khi bạn chơi, dạy cho trẻ các khái niệm ban đầu (chẳng hạn như “cuối cùng”, “ở giữa”,
“trước”, “sâu”, “một vài”, “nhiều”, “ít”). Điều này sẽ giúp cho trẻ về môn toán ở trường.
Cố gắng giới hạn xem Ti-vi và video xuống còn 1-2 giờ mỗi ngày. Cùng nói với trẻ về các
chương trình biểu diễn.
Khuyến khích con bạn nhận ra, đọc, và bắt đầu viết các mẫu tự của tên trẻ. Hãy nói về tên
của các mẫu tự và các âm thanh chúng tạo ra trong các chữ.
Vẽ và đồ lại các mẫu tự và con số bằng cát, sơn bằng ngón tay và chì màu (crayon). Giải
thích cho trẻ biết bắt đầu từ chỗ nào và vẽ theo hướng nào. (Xem trang sau).

Ai có thể giúp đỡ?

Trẻ em phát triển ở các tốc độ khác nhau. Nhưng nếu bạn có bất kỳ nỗi lo nào, đừng đợi.
Hãy hỏi:
• Bạn bè và gia đình,
• Bác sĩ gia đình, y tá hoặc nhân viên công tác cộng đồng của bạn,
• Nhân viên ở trường mẫu giáo, trung tâm giữ trẻ hoặc nhân viên phụ trách sinh hoạt
nhóm (Playgroup) .
Nếu có các nhu cầu đặc biệt, bác sĩ của bạn hoặc nhân viên hỗ trợ trẻ em có thể cho bạn
biết thêm ý kiến.
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Cách viết các chữ thường và chữ hoa trong tiếng Anh
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Các chữ hoa
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(Taken from Introducing the English K–6 Syllabus to Parents and School Community Members NSW Board Of Studies 1998 p23)

