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Để có thêm thông tin
Hãy thăm viếng chúng tôi để biết thêm thông tin về cách 

hỗ trợ việc học tập kỹ năng đọc viết của con quý vị.

www.education.sa.gov.au/parenting/greatstart

Khi nói chuyện với con của quý vị, điều 
quan trọng là quý vị sử dụng ngôn ngữ 
mà quý vị thường dùng ở nhà. Con của 
quý vị có thể học các từ Anh Ngữ sau khi 
các em hiểu ý nghĩa.

Đọc
Bắt đầu sinh hoạt đọc cho trẻ mới biết đi của quý vị bằng 
cách nằm xích lại gần nhau để đọc sách và yêu cầu con 
của quý vị kể cho quý vị tất cả về những bức tranh. Khuyến 
khích các em chú ý những điều thú vị trên mỗi trang sách. 
Đặt câu hỏi về những gì đang xảy ra và nguyên nhân tại sao 
và quý vị sẽ giúp trẻ em hiểu ý nghĩa của những bức tranh. 
Đây là một phần của sinh hoạt đọc.

Chẳng bao lâu sau con của quý vị có thể lật các trang sách 
vào đúng thời điểm trong câu chuyện, sử dụng các từ khác 
nhau và nói về những gì các em nghĩ là đang xảy ra. Điều 
quan trọng là trẻ em thích dùng thời gian đọc sách để sinh 
hoạt với cha mẹ, người chăm sóc hoặc thành viên khác 
trong gia đình và bằng cách đọc với nhau, các em sẽ phát 
triển kỹ năng đọc của mình. 

Dành thời gian đọc sách thường xuyên với trẻ mới biết 
đi của của quý vị
»  Giúp trẻ mới biết đi của quý vị bằng cách đọc các hình ảnh 

trên nhãn hiệu, trong thư quảng cáo, trong siêu thị, và các 
dấu hiệu và khi trẻ em cầm một cuốn sách và lật các trang 
sách.

»  Thưởng thức việc đọc sách với trẻ mới biết đi của quý vị, 
quý vị hãy tự mình tỏ ra hăng hái khi đọc sách. Sử dụng từ 
‘đọc’ khi quý vị nói chuyện với trẻ mới biết đi về sinh hoạt 
đọc trực tuyến, bản đồ, lập danh mục hoặc về cách thức 
các dấu hiệu giúp quý vị biết về một điều gì quan trọng.

Vietnamese / Việt Ngữ

Học toán số và đọc viết hàng ngày
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Trang mạng dành cho các gia đình có trẻ em từ sơ 

sinh đến 5 tuổi.

Kỹ Năng Đọc Viết



Trẻ Sơ Sinh
Trẻ sơ sinh của quý vị đang phát triển kiến thức từ khi chào đời. 
Trẻ sơ sinh học bằng cách khám phá thế giới của các em qua 
sinh hoạt nhìn, sờ mó và chơi. Trẻ sơ sinh của quý vị truyền thông 
qua hình thức nhìn vào mắt quý vị, sự biểu lộ qua nét mặt và âm 
thanh bập bẹ. Khi trẻ sơ sinh nghe lời nói, bài hát và những câu 
chuyện bằng ngôn ngữ quý vị dùng ở nhà thì trẻ sơ sinh đang bắt 
đầu hiểu ý nghĩa của từ ngữ. Trẻ sơ sinh hiểu từ ngữ lâu trước khi 
các em có thể nói được chúng. 

Quý vị có thể làm nhiều thứ ở nhà để khuyến khích việc 
học kỹ năng đọc viết.
» Lặp lại âm thanh của em bé như là một cuộc trò chuyện.  
» Chỉ ra các thứ khi đi bộ. 
» Hát những bài hát và giai điệu số và thưởng thức âm nhạc.
» Dành thời gian để cùng đọc truyện bằng tranh với trẻ em mỗi 

ngày. 
» Để sách trong tầm vói của trẻ em
» Chứng tỏ với trẻ sơ sinh của quý vị rằng quý vị hiểu.

» Trẻ sơ sinh – “đa”
» Quý vị – “Ba/mẹ thấy ngôi sao.”

» Gọi tên của hành động và cảm xúc ngõ hầu trẻ em của quý vị 
liên kết từ ngữ với hành động và cảm xúc đó. 

» Hãy sử dụng từ ngữ mô tả.
» Trẻ sơ sinh - “mèo”
» Quý vị – “Một con mèo mun, to.”

» Nhấn mạnh những từ ngữ mới. “Dưới cầu.”
» Tham gia một chương trình thư viện trẻ em.

Thêm nhiều ý tưởng sinh  
hoạt GreatStart
 » The paper’s here
 » But why?
 » Making marks
 » What does that say?
 » How many are in there?
 » Make your own books

Thêm nhiều ý tưởng sinh  
hoạt GreatStart
 » Movin’, Grovin’ with rhymes
 » Reading together
 » Is it bin night?
 » Setting the table 
 » Climbing up, up, up to the sky
 » Storytelling stones

Thêm nhiều ý tưởng sinh  
hoạt GreatStart
 » Dressing your baby
 » Splish splash I’m having  
a bath

 » Getting ready for bed
 » Feeding baby
 » It’s windy out there!
 » Baby obstacle course

Trẻ Mới Biết Đi (2 đến 3 tuổi)
Não của trẻ mới biết đi của quý vị đang phát triển và làm cho các 
em rất tò mò. Hãy giúp trẻ mới biết đi của quý vị nhận thấy những gì 
xung quanh các em và quý vị sẽ hỗ trợ cho sự suy nghĩ của các em. 
Trẻ mới biết đi của quý vị sẽ bắt đầu chia sẻ ý nghĩ của các em và có 
thể bắt đầu cố gắng tự diễn đạt qua sinh hoạt vẽ, tạo tác phẩm nghệ 
thuật, thiết kế xây dựng hoặc thưởng thức trò chơi giả vờ. Bày tỏ sự 
quan tâm đến những gì trẻ mới biết đi của quý vị đang suy nghĩ sẽ 
giúp các em xây dựng sự tự tin trong sinh hoạt giao tiếp.

Quý vị có thể làm nhiều thứ tại nhà để khuyến khích việc học 
kỹ năng đọc viết.
» Hãy dành thời gian để cùng nhau nói chuyện. 
» Hãy hát những bài ca (‘Ring a Ring of Roses’’Vòng một Vòng Hoa 

Hồng’, ‘Incy, Wincy Spider’ ‘Con Nhện Leo Lên Tuột Xuống’) 
» Hãy sử dụng câu hỏi khuyến khích các câu trả lời gồm nhiều từ 

ngữ hơn chứ không phải chỉ là có hoặc không mà thôi. “Con có thể 
nhìn thấy gì?” Hãy cho trẻ mới biết đi của quý vị thời gian suy nghĩ 
về điều để nói.

» Hãy thưởng thức trò chơi chữ như, “See you later alligator.” “Gặp lại 
sau cá sấu cưng.” 

» Hãy cùng nhau đọc sách mỗi ngày. Hãy tìm manh mối trong 
những hình ảnh về những gì có thể xảy ra tiếp theo. 

» Hãy dựng chuyện về đồ chơi của các em trong thời gian tắm / đi 
ngủ.

» Hãy giới hạn thời lượng dùng iPad hoặc xem TV của trẻ mới biết đi 
của quý vị, trẻ em học tốt nhất qua sinh hoạt vui chơi.

» Hãy lưu ý đến âm thanh bên ngoài – tiếng chim hót, âm thanh từ 
máy bay, lá, nước, gió.

» Hãy lưu ý các ‘dấu hiệu’ như ‘S’ tượng trưng cho dấu hiệu ngừng lại 
(stop sign).

Trẻ mẫu giáo (3 đến 5 tuổi)
Con của quý vị đang dùng những gì các em đã học được với quý 
vị khi chúng chơi với những người khác. Các em có thể biểu lộ suy 
nghĩ của mình bằng cách nói chuyện, thực hiện tác phẩm nghệ 
thuật, xây dựng, nhảy múa và chơi trò chơi giả vờ. Các em có thể 
tìm hiểu ý nghĩa từ các từ ngữ, sách, nhạc, dấu hiệu, múa, một số 
văn tự hoặc con số và sử dụng kỹ thuật. Bày tỏ sự quan tâm đến 
những gì con của quý vị đang nói sẽ giúp các em muốn giao tiếp 
nhiều hơn!

Quý vị có thể làm nhiều thứ tại nhà để khuyến khích việc 
học kỹ năng đọc viết

» Hãy đi ăn ngoài trời và góp nhặt các thứ, lưu ý đến phong cảnh, 
mùi và âm thanh

» Hãy nói chuyện về những ký ức… “Hãy nhớ lúc…”

» Hãy lắng nghe khi con của quý vị nói với quý vị về những gì 
các em đang làm. Sự dùng trí tưởng tượng của các em thì quan 
trọng hơn là điều trông có vẻ hiện thực.

» Hãy cùng nhau thưởng thức trò chơi giả vờ. Con của quý vị có 
thể giả vờ làm mẹ hoặc bố.

» Hãy đọc nhiều lần những cuốn sách được ưa chuộng nhất để 
con của quý vị có thể đọc thuộc lòng.

» Hãy giúp con quý vị để ý đến số lượng, kích thước, vị trí, khoảng 
cách, hình dạng và các biểu tượng xung quanh các em như 
trong bản đồ, dấu hiệu, hình dạng thức ăn ...

» Hãy chọn những sinh hoạt trong iPad có tính chất khuyến khích 
sự sáng tạo.

Kỹ năng đọc viết là khả năng hiểu hoặc hình thành ý nghĩa từ  
các sự kiện, các đồ vật, cử chỉ của con người, hình ảnh, nghệ thuật, phim, lời nói, âm thanh, chữ viết, âm nhạc hoặc múa.

https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/word-play/papers-here
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/word-play/why
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/word-play/making-marks
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/word-play/what-does-say
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/working-it-out/how-many-do-you-think-are-there
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/word-play/make-your-own-books
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/word-play/movin-and-groovin-rhymes
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/word-play/reading-together
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/getting-ready/it-bin-night
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/working-it-out/setting-table
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/being-active/climbing-sky
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/word-play/storytelling-stones
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/getting-ready/dressing-your-baby
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/getting-ready/splish-splash-im-having-bath
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/getting-ready/splish-splash-im-having-bath
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/getting-ready/getting-ready-bed
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/food/feeding-baby
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/growing/its-windy-out-there
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/being-active/baby-obstacle-course

