Những điều cần biết lúc trẻ 3 tuổi
3 years Vietnamese

Học hỏi
từ sớm
Bạn có biết?

Khả năng tập trung của con bạn đang phát triển. Trẻ quan tâm đến cuộc sống thật và
những mẫu chuyện giả vờ.
Lúc được 3 tuổi con bạn trở nên tò mò về việc “tại sao” lại có các chuyện xảy ra.
Óc khôi hài của con bạn bắt đầu phát triển. Chúng học hỏi những điều (mà chúng cho là) có lý.
Con bạn nói các câu nói dài hơn lên đến 5 từ.
Đọc sách làm phát triển vốn ngữ vựng rất nhiều.
Đây là thời điểm tốt để chuẩn bị cho hai bàn tay và các ngón tay sẵn sàng cho khả năng viết
qua các việc vẽ, sơn, dán keo và cắt.
Ngôn ngữ của con bạn vẫn phát triển tốt nhất khi bạn nói ngôn ngữ chính của mình.

Bạn có thể làm được gì từ bây giờ?

Giúp con suy nghĩ sâu sắc về ý nghĩa của câu chuyện. Hỏi tại sao chuyện đó xảy ra và những
gì khác có thể xảy ra.
Hỏi các câu hỏi là cách con trẻ học hỏi nhiều hơn về thế giới của chúng. Hãy để dành thời
gian để giải thích và đưa ra các lý do cho trẻ.
Khuyến khích việc giải quyết vấn đề bằng cách cùng ngồi chơi lắp hình (puzzles) và các trò
chơi (games) với trẻ.
Khi đi ra ngoài, hãy nói với trẻ về các dấu hiệu và ký hiệu mà bạn thấy.
Hát các bài hát có điệu bộ đòi hỏi việc lắng nghe và làm theo các chỉ dẫn khác.
Phát triển các khả năng của bàn tay bằng cách chơi banh, cát, bột nhồi có màu cho trẻ chơi
(playdough), bàn chải, băng dán, chuỗi hạt, kẹp ghắp và các đồ chơi lắp ghép.
Nên cân nhắc việc dẫn con mình đi sinh hoạt nhóm (playgroup), trường mẫu giáo hoặc nhà
trẻ cho trẻ có cơ hội học hỏi, chơi và khám phá cùng các trẻ khác.

Ai có thể giúp đỡ?

Bạn bè và gia đình.
Bác sĩ gia đình của bạn.
Y tá hoặc nhân viên công tác cộng đồng.
Nhân viên ở trường mẫu giáo, trung tâm giữ trẻ hoặc nhân viên phụ
trách sinh hoạt nhóm (Playgroup) và nhân viên thư viện nhi đồng.
Trang mạng của tổ chức Early Words — www.earlywords.info
Nếu bạn có lo lắng gì về sự phát triển của con mình, xin hỏi bác sĩ của bạn, y tá cộng đồng
hoặc giáo viên ngành giáo dục trẻ nhỏ để biết thêm ý kiến.

Hãy tìm đọc những điều cần biết lúc trẻ 4 tuổi.
Early Words is a Children First project, funded by Families NSW ©

Chương trình đọc viết bước đầu và chuẩn bị đi học
Các kỹ năng sau đây sẽ giúp con bạn có được khởi đầu tốt đẹp cho chương
trình đọc viết bước đầu ở trường học
Con của bạn sẽ phát triển thêm các kỹ năng này trong vòng 2 năm tới.
Xin lưu ý đây chỉ là bảng hướng dẫn chứ không phải là danh sách liệt kê các
mục cần phải có.


Khả năng chú ý và tập trung



Nghe



Nhìn



Lắng nghe người khác nói



Hiểu các thông tin và hướng dẫn bằng lời nói



Nhận ra các từ có vần điệu



Nói (sử dụng từ, câu và nói chuyện qua lại)



Hỏi và trả lời các câu hỏi



Nói phát âm rõ



Nhận ra sự khác biệt giữa chữ viết và hình ảnh



Hiểu được các cuốn sách được dùng ra sao



Vẽ và cố gắng viết (chẳng hạn như tên của chính trẻ)



Biết các mẫu tự có tên gọi và âm thanh



Biết được sự khác biệt giữa các mẫu tự và con số



Giải quyết vấn đề, tính hiếu kỳ và suy nghĩ sâu hơn



Tự tin và sẵn sàng tinh thần để thử các điều mới



Tự lập và các kỹ năng tự giúp



Phối hợp, giữ thăng bằng và có đủ sức mạnh cho các cử động của toàn
bộ cơ thể



Sử dụng các ngón tay và bàn tay một cách chính xác

Muốn biết thêm chi tiết về mỗi một lãnh vực trên xin tìm xem cuốn DVD Early
Words 3 đến 5 tuổi, xin hỏi y tá cộng đồng, bác sĩ gia đình hoặc giáo viên
nhà trẻ.
Viếng thăm trang mạng của chúng tôi - www.earlywords.info

