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Những Bước Đơn Giản… để Thành Công  

Đọc - Viết - Hát - Chơi - Trò Chuyện 

  

Chương trình sinh hoạt đọc và viết cho các em  

Hoàn thành các sinh hoạt để nhận giải thưởng! 

Dành cho trẻ em từ sơ sinh đến mầm non 

Hoàn thành 4 trong 5 sinh hoạt cho mỗi Bước Đơn Giản, sau đó dáng một miếng sticker vào vòng tròn của 
Bước Đơn Giản đó. Khi các em có tất cả 5 miếng sticker, các em sẽ nhận được giải thưởng! 

ĐỌC: tạo niềm yêu thích đọc sách sẽ giúp các em học suốt đời! 

1.Ghé thăm thư viện và mượn sách để đọc ở nhà 

2.Tham gia giờ kể chuyện ở thư viện 

3.Làm một nơi đọc sách ấm cúng và co mình lại để đọc sách 

4. Đi bộ xung quanh hàng xóm và chỉ ra những chữ cái mà em nhìn thấy 

5.Cùng nhau đọc ở ngoài trời 

 

VIẾT: viết nguệch ngoạc, vẽ và sử dụng các cơ ngón tay sẽ giúp chuẩn bị cho các ém viết! 

1.Cùng nhau hoàn thành một trò chơi ghép hình 

2.Sử dụng bột nặn Play-Doh để làm đồ ăn chơi 

3.Ra ngoài trời vẽ các chữ cái hay những hình dạng (bằng phấn, bằng cát hoặc bằng tuyết) 

4. Vẽ một bức tranh gia đình và nói về những sự đặc biệt của mỗi người 

5.Vẽ các đường đơn giản trên giấy và cho các em cắt hoặc xé theo các đường đó 
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SING: ca hát giúp các em nghe được âm thanh của các từ và giúp xây dựng từ vựng của các em! 

1.Mở nhạc và cùng nhau nhảy múa 

2.Tạo một nhạc cụ với những vật dụng mà em tìm thấy xung quanh nhà 

3.Tự tạo ra bài hát ngớ ngẩn trong khi em thi thành công việc vặt trong nhà  

4. Cùng nhau nghe một loại nhạc mới 

5.Hát bài hát yêu thích của em; sau đó hát nó nhanh hơn và nhanh hơn và nhanh hơn 

 

CHƠI: giờ chơi giúp phát triển sáng tạo, từ vựng và kỹ năng giao thiệp của các em  

1.Xếp gạch đồ chơi hay các hộp cao thật cao. 

2.Giả vờ em là một con vật; em tạo ra âm thanh gì? 

3.Tập ném quả bóng hoặc các vật mềm khác vào hộp hoặc rổ 

4. Xây dựng một cái gì đó bằng cách sử dụng các vật phẩm mà em tìm được ở ngoài trời 

5.Tạo những sinh vật từ bột nặn play-doh và diễn xuất một câu chuyện với chúng 

 

NÓI CHUYỆN: đặt câu hỏi và trò chuyện với các em sẽ giúp chúng học từ mới! 

1.Chỉ vào thực phẩm ở siêu thị và yêu cầu các em nói đúng thực phẩm hoặc màu sắc của nó 

2.Đi dạo trong công viên và đếm bao nhiêu loài động vật và sâu bọ mà em thấy 

3.Chia sẻ với các em ba điều quý vị yêu thích ở chúng 

4. Đếm số bước khi đi bộ cùng nhau 

5.Nhờ các em giúp phân loại đồ giặt; giải thích những thứ giống nhau hoặc khác nhau 

  


