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Lời giới thiệu
i. Chào mừng đến với Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas
Trải nghiệm học tập của những năm đầu đời cung cấp một nền tảng dẫn hướng quá trình tăng
trưởng của trẻ em về mọi phương diện phát triển. Trải nghiệm hẳn có tác động vào phần còn lại trong
sự tiến bộ trong giáo dục của một đứa trẻ. Những trải nghiệm chu đáo ân cần do cha mẹ và thầy cô
giáo cung cấp trong năm tiền mẫu giáo có thể tạo nên một nền tảng vững mạnh để thành công trong các
lớp học tương lai.
Các Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas căn cứ vào kiến thức hiện hành của nghiên cứu
lý thuyết và khoa học về cách thức mà trẻ em phát triển và học hỏi; chúng phản ảnh quan điểm thống
nhất đang tăng trong các tổ chức chuyên môn mầm non rằng nên đặt tầm quan trọng lớn hơn vào
quá trình học khái niệm của trẻ nhỏ, tiếp thu các kỹ năng cơ bản, và tham gia vào những trải nghiệm
học tập có ý nghĩa, thích hợp. Các hướng dẫn mô tả cách hành xử và kỹ năng mà trẻ em sẽ thể hiện
và đạt được, cũng như các chiến lược giáo dục dành cho giáo viên. Chúng cung cấp thông tin về các
thực hành giảng dạy ứng đáp, cách bố trí vật dụng của một lớp học tiền mầm non, sự phát triển
chuyên nghiệp như chìa khóa đến các chương trình tiền mẫu giáo chất lượng cao, việc tham gia của
gia đình để cho khả năng sẵn sàng đến trường của trẻ tốt hơn, chiến lược giáo dục song ngữ, quan
tâm đến trẻ em có nhu cầu đặc biệt và khuyết tật, và các phương pháp theo dõi quá trình tiến bộ của
trẻ em. Các Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas có mục đích hữu ích cho một đối tượng
rộng rãi bao gồm các khu học chánh, các chương trình Head Start, các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ,
và, chủ yếu nhất, các gia đình của trẻ. Cuối cùng, các hướng dẫn cung cấp một phương tiện để liên kết
các chương trình tiền mẫu giáo với Kiến thức và kỹ năng thiết yếu của Texas (TEKS).
Các Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas mô tả chi tiết cách hành xử dự kiến trong nhiều
lĩnh vực kỹ năng sẽ được thấy ở trẻ em từ bốn đến năm tuổi từ đầu cho đến cuối trải nghiệm tiền mẫu
giáo của các em. Các hướng dẫn mô tả một đứa trẻ bốn tuổi trung bình bước vào tiền mẫu giáo; đã
biết rõ rằng do khác biệt về tuổi và những trải nghiệm đã có trước, không phải tất cả mọi đứa trẻ sẽ
thể hiện mức độ phát triển này. Một số trẻ đang ở lúc ban đầu của quá trình liên tục học hỏi trong khi
các em khác đang tiến lên xa hơn. Cuối cùng, các mô tả kỹ năng của trẻ em ở lúc đầu chương trình
bốn tuổi không được đưa vào đối với một số phạm vi (khoa học, nghiên cứu xã hội, mỹ thuật và công
nghệ) vì không có cơ sở nghiên cứu thích hợp để cung cấp sự hướng dẫn đầy đủ. Hơn nữa, do có
nhiều trẻ em ba tuổi trong các chương trình tiền mẫu giáo, không dự kiến rằng những đứa trẻ này đạt
đến kết quả cuối năm tiền mẫu giáo trong hai năm.
Nỗ lực thông suốt của gia đình và giáo viên để dựa vào động lực học hỏi của trẻ em đóng một vai trò
quan trọng thiết yếu trong việc cung cấp cho trẻ những nền tảng phù hợp để thành công ở trường
học. Các Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas còn gợi ý những cách để cung cấp những
trải nghiệm thích hợp về phát triển cho nhu cầu học hỏi của mọi trẻ em nhằm giúp bảo đảm một niên
học tiền mẫu giáo mang lại kết quả, hiệu quả. Những gợi ý này phải được thực hiện có ghi nhớ đến
nhu cầu độc nhất của mọi trẻ em và phải dựa vào nhiều cân nhắc để hòa nhập thành công cho trẻ em
có nhu cầu đặc biệt. Đồng thời các thảo luận này sẽ cung cấp một khuôn khổ bao hàm toàn diện để sử
dụng hiệu quả bản Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas.
Bản Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas có thể và nên được sử dụng để trợ giúp việc học
tập của trẻ em là Học sinh đang học tiếng Anh (ELL), bao gồm những trẻ đang được giáo dục bằng
ngôn ngữ được nói ở nhà của mình. Theo Bộ luật Giáo dục của Tiểu bang Texas §28.005, chính sách
của tiểu bang là đảm bảo mọi học sinh nắm vững tiếng Anh, đặc biệt trong những tình huống trong đó
giáo dục song ngữ là cần thiết để đảm bảo mức độ thành thạo hợp lý của học sinh về Anh ngữ và khả
năng đạt được thành công trong học tập. Bộ luật Hành chánh của Tiểu bang Texas, Quyển 19,
Chương 89, nhấn mạnh thêm mục tiêu các chương trình giáo dục song ngữ để cho phép các em ELL
trở nên thành thạo trong việc hiểu, nói, đọc và viết Anh ngữ bằng cách phát triển kỹ năng biết đọc biết
viết và học tập bằng ngôn ngữ hàng đầu và bằng tiếng Anh. Những chương trình như thế nhấn mạnh
việc nắm vững kỹ năng Anh ngữ—cũng như toán, khoa học và nghiên cứu xã hội—như các phần
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không thể thiếu trong mục tiêu học tập cho mọi học sinh tham gia công bằng ở trường học, bất chấp
trình độ Anh ngữ.
Trẻ em nói một tiếng khác ngoài tiếng Anh ở nhà thường đến trường với trình độ song ngữ khác nhau
và ít nhât một mức độ thành thạo nào đó về hai ngôn ngữ khác nhau. Ngôn ngữ được nói ở nhà của
trẻ phải là nền tảng để tiếp thu ngôn ngữ thứ nhì, bởi vì kỹ năng nhận thức chuyển từ một ngôn ngữ
sang ngôn ngữ khác. Những đứa trẻ là học sinh ELL phải được giáo dục theo một cách thức để các
em có thể hiểu và điều này phải tương xứng với trình độ thành thạo tiếng Anh của các em. Các mặt
mạnh và kỹ năng hiện tại của trẻ phải được dùng làm điểm xuất phát cho những trải nghiệm mới và
giảng dạy thay vì trở thành một mặt hạn chế. Để tận dụng các Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu
bang Texas tốt nhất và để mở rộng việc học tập kỹ năng và khái niệm, giáo viên phải dựa vào năng
lực hiện hữu của trẻ.
Cuối cùng, các hướng dẫn này được thiết kế như một nguồn lực để giúp giáo viên ra những quyết định
thông suốt về nội dung chương trình giảng dạy và thực hiện một chương trình giảng dạy bao hàm toàn
diện. Các chương trình chất lượng cung cấp một chương trình giảng dạy thách thức nhưng thực hiện
được, tích cực đòi hỏi trẻ em phải tư duy, suy luận và giao tiếp với trẻ khác. Một chương trình giảng
dạy như thế giúp xây dựng những mối liên quan giữa các môn học chủ đề bằng cách tổ chức các khối
lượng lớn thông tin mà trẻ em phải học thành một bộ những khái niệm có ý nghĩa. Khi sử dụng bản
Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas, giáo viên có thể làm việc qua chủ đề để cung cho trẻ
em nhiều cơ hội để tiếp thu kiến thức và kỹ năng qua trải nghiệm vui chơi và khám phá.

Tài liệu này là các hướng dẫn của Cố vấn cho chương trình giảng dạy tiền mẫu giáo. Do không có
chương trình giảng dạy tiền mẫu giáo do tiểu bang yêu cầu, việc sử dụng các hướng dẫn này là tự
nguyện. Bộ luật Giáo dục của Tiểu bang Texas §29.153 chứa các yêu cầu pháp định về tiền mẫu giáo.
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Sử dụng Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas trong lớp học

ii. Cách mà Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas
hỗ trợ giáo dục cho Học sinh đang học tiếng Anh (ELL)

Việc học ngôn ngữ diễn ra ở mọi trẻ em bốn tuối. Nhiều trẻ em là học sinh ELL đến trường học đã sử
dụng sẵn hai ngôn ngữ ở một mức độ nhất định. Một đứa trẻ sử dụng hai ngôn ngữ có ít nhất một trình
độ thành thạo nào đó về hai ngôn ngữ khác nhau (LEER MAS, 2001).
Mục tiêu của các chương trình giáo dục song ngữ là giúp các em ELL trở nên thông thạo về nghe, nói,
đọc và viết Anh ngữ thông qua việc phát triển kỹ năng biết đọc biết viết và học tập bằng ngôn ngữ
hàng đầu và tiếng Anh. Mục tiêu của các chương trình tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ nhì (ESL) là
giúp các em ELL trở nên thông thạo về nghe, nói, đọc và viết Anh ngữ thông qua việc sử dụng tích hợp
các phương pháp ngôn ngữ thứ nhì. Cả hai chương giáo dục song ngữ và ESL phải nhấn mạnh việc
nắm vững kỹ năng Anh ngữ, cũng như toán, khoa học và nghiên cứu xã hội, như những phần không
thể thiếu trong các mục tiêu học tập cho mọi học sinh để giúp các em ELL tham gia công bằng ở
trường học (19 TAC, §89.1201).
Mỗi khu học chánh có số lượng ghi danh toàn hạt bằng 20 học sinh ELL hoặc hơn trong bất kỳ
nhóm ngôn ngữ nào ở cùng khối lớp phải cung cấp một chương trình giáo dục song ngữ bằng cách
có giáo dục hai ngôn ngữ ở tiền mẫu giáo cho đến các lớp tiểu học, sử dụng một trong bốn mô hình
chương trình song ngữ:
•
•
•
•

Song ngữ/chấm dứt sớm chuyển tiếp
Song ngữ/chấm dứt trễ chuyển tiếp
Hội nhập hai ngôn ngữ/hai chiều
Hội nhập hai ngôn ngữ/một chiều

"Các lớp tiểu học" phải bao gồm ít nhất tiền mẫu giáo cho đến lớp 5. Lớp sáu phải được đưa vào khi
gộp lại với các lớp tiểu học (19 TAC, §89.1205).
Tiểu bang Texas cung cấp các mô hình giáo dục khác nhau cho học sinh nói một ngôn ngữ không phải
tiếng Anh ở nhà mình. Các chương trình tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ nhì cung cấp việc giảng dạy
bằng tiếng Anh, trong khi các chương trình giáo dục song ngữ có dạy bằng ngôn ngữ được nói ở nhà
của trẻ và bằng tiếng Anh. Kết quả được cung cấp trong bản Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu bang
Texas được dự kiện để thực hiện và đáp ứng cho mọi trẻ em bất chấp ngôn ngữ được nói ở nhà và hoàn
cảnh giảng dạy.
Trẻ em vào lớp tiền mẫu giáo với một ngôn ngữ được nói ở nhà khác không phải tiếng Anh đang ở
trong một môi trường trong đó các em đang phát triển đồng thời hai ngôn ngữ. Việc tiếp thu một ngôn
ngữ thứ nhì (tiếng Anh) có thể xảy ra song song với sự phát triển của ngôn ngữ được nói ở nhà của trẻ.
Bởi vì kỹ năng nhận thức chuyển từ một ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác, các ngôn ngữ được nói ở nhà
của trẻ em có thể và nên là nền tảng để học tiếng Anh. Để cho các em ELL thành công dài hạn, các em
phải tiếp thu trình độ thành thạo ngôn ngữ xã hội và học tập bằng tiếng Anh: trình độ ngôn ngữ trong xã
hội được sử dụng cho quan hệ tương tác hằng ngày và trình độ ngôn ngữ để học tập cần thiết để tư
duy phê bình, hiểu và học các khái niệm mới, xử lý tài liệu học tập phức tạp, và tương tác và giao tiếp
trong môi trường học tập tiếng Anh. Trẻ em biết đọc viết bằng ngôn ngữ đầu tiên của mình sẽ áp dụng
kỹ năng đọc viết sang ngôn ngữ thứ nhì. Một giáo viên hiệu quả sử dụng ngôn ngữ được nói ở nhà và
kỹ năng đọc viết mà các em ELL có khi nhập học lớp tiền mẫu giáo để giúp học sinh mình phát triển
ngôn ngữ và khả năng đọc viết tiếng Anh (LEER MAS, 2001).
Trong tuyên bố định vị của mình “Đáp ứng với sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa ―Khuyến cáo cho
nền giáo dục mầm non hiệu quả,” Hiệp hội Quốc Gia về Giáo dục Trẻ nhỏ (NAEYC) nhấn mạnh tầm
quan trọng đối với các các giáo viên mầm non cần phải
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•
•
•

hiểu rằng, nếu không có đầu vào bao hàm toàn diện, học ngôn ngữ thứ nhì có thể khó khăn;
thừa nhận rằng mọi trẻ em có liên kết về nhận thức, ngôn ngữ và xúc cảm với tiếng nói và
văn hóa của gia đình mình; và
chấp nhận rằng trẻ em có thể giải thích kiến thức và khả năng của mình bằng nhiều cách thức.

Trẻ là học sinh ELL khác biệt ở tốc độ tiếp thu tiếng Anh của mình. Điều quan trọng là ủng hộ các nhu
cầu cảm xúc cũng như học tập của trẻ trong quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ nhì. Điều cũng quan trọng
đối với giáo viên là phải hiểu rằng một số trẻ, khi học một ngôn ngữ thứ nhì, trải qua những thời kỳ “im
lặng”; trong những lúc này, các em đang tích cực lắng nghe và thu thập thông tin về ngôn ngữ mới.
Khi trẻ đã tiếp thu đủ tiếng Anh bằng cách nghe, các em bước vào một giai đoạn sử dụng ban đầu
khi đó các em sử dụng những câu hai từ để truyền đạt những ý tưởng dài hơn. Chẳng hạn, một đứa trẻ
ở mức độ này có thể chỉ và chỉ nói “bóng,” nghĩa là, “Làm ơn cho con xin quả bóng này được không?”
Sau đó, trẻ bắt đầu việc sử dụng ngôn ngữ hiệu quả. Trong giai đoạn này của việc tiếp thu ngôn ngữ
thứ nhì, trẻ em sự dụng vốn từ vựng mới và kiến thức tăng dần của mình về ngữ pháp tiếng Anh. Các
em bắt đầu tự tin xây dựng câu và biểu thị sự hiểu biết và động lực của mình bằng nhiều cách khác
nhau. Trẻ em là học sinh ELL phải được khuyến khích thể hiện sự hiểu biết của mình bằng ngôn ngữ
được nói ở nhà của các em, trong khi giáo viên tích cực gia tăng việc sử dụng tiếng Anh của trẻ em.
Khuyến cáo về giảng dạy
Trẻ em là học sinh ELL trong một lớp tiền mẫu giáo phải được dạy theo trình độ Anh ngữ của mình và
bằng một cách mà các em có thể hiểu. Các trình độ thông thạo sơ cấp, trung cấp, cao cấp và rất cao
cấp là không đặc trưng theo lớp. Trẻ em là học sinh ELL có thể thể hiện những trình độ thông thạo
khác nhau về nghe, nói, đọc và viết. Các dấu hiệu trình độ thông thạo được phác thảo trong 19 TAC
§74.4(d) cho thấy sự tiến triển của viêc tiếp thu ngôn ngữ thứ nhì từ một trình độ thông thạo sang trình
độ kế tiếp và là một bản chỉ đường để giúp các giáo viên bộ môn dạy cho trẻ em là học sinh ELL tương
xứng với nhu cầu ngôn ngữ của các em
(http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter074/ch074a.html#74.4). Các mặt mạnh và kỹ năng hiện tại
của một đứa trẻ phải được dùng làm điểm xuất phát cho những trải nghiệm mới và giảng dạy.
Khuyến cáo
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Cung cấp một môi trường nhạy với những khác biệt văn hóa, ngôn ngữ và học tập giữa
tất cả mọi trẻ em được phục vụ.
Điều chỉnh đồng đều việc giảng dạy trong các lớp ESL, song ngữ và giáo dục chung.
Đảm bảo rằng trẻ em là học sinh ELL tham gia các chương trình bổ sung như đã cam đoan.
Trong môi trường nơi trẻ em đang học tiếng Anh, bất cứ khi nào có thể, hãy cung cấp
sách, hình in trong môi trường xung quanh, và các tài liệu in ấn khác phù hợp với hoàn
cảnh lai lịch ngôn ngữ và văn hóa của trẻ em, bên cạnh các tài liệu in ấn tiếng Anh khác.
Giảng dạy
o bằng một cách thức rõ ràng có minh họa làm mẫu (sử dụng ngôn ngữ đơn giản và
giải thích một khái niệm bằng cách phân tích ra để cho trẻ hiểu) và
o có hệ thống bằng phương pháp scaffolding (gợi ý từng bước) phù hợp (sử dụng những
câu bình thường và cung cấp thông tin đầu vào dễ hiểu ở trình độ thành thạo ngôn
ngữ của trẻ để trẻ có thể thành công hoàn thành bài làm).
Sử dụng phương pháp phân hóa được chỉ định để trợ giúp việc học hỏi của cá nhân trẻ.
Sử dụng phương pháp học tập ngẫu nhiên (quy trình tự nhiên, lặp lại, thúc đẩy khuyến khích,
mới lạ).
Chu cấp quá trình học tập mang tính tương tác và thách thức nhận thức.
Sử dụng đủ loại chiến lược giảng dạy khác nhau kết nối trường học với cuộc sống của trẻ
em.
Tận dụng các mối liên kết xuyên ngôn ngữ (chẳng hạn, sử dụng từ cùng gốc).
Tăng cường cấu trúc ngôn ngữ và tập trung vào việc mở rộng phát triển ngôn ngữ suốt cả
ngày.
Cung cấp những dấu hiệu trực quan để giúp cho việc hiểu thấu.
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•
•
•
•
•

Đặt kỳ vọng cao.
Sử dụng các giai đoạn phát triển ngôn ngữ để hoạch định việc giảng dạy có chú ý đến việc
phát triển ngôn ngữ nói và phát triển vốn từ vựng.
Khuyến khích các gia đình tiếp tục phát triển ngôn ngữ được nói ở nhà trong khi học tiếng
Anh. Cả hai tiếng có thể phát triển cùng lúc.
Tạo điều kiện thuận tiện cho việc phát triển ngôn ngữ chính và kỹ năng biết đọc viết sớm
ở mức độ thành thạo về nói của trẻ.
Cung cấp nhiều cơ hội cho trẻ em trả lời bằng cách dùng
o phản hồi tức thì và chỉnh sửa,
o nhịp độ thích hợp, và
o theo dõi liên tục quá trình tiến bộ.

Một đứa trẻ, hai ngôn ngữ, của tác giả Patton Tabors, cung cấp các chiến lược sau đây để tạo điều kiện
thuận tiện cho việc phát triển ngôn ngữ:
1. Cung cấp cơ hội để sử dụng và tương tác ngôn ngữ.
•

Đưa ra những hoạt động phong phú và thú vị.

•

Để những khoảng thời gian yên lặng để tạo cơ hội cho trẻ em bắt đầu nói chuyện.

•

Bố trí môi trường sao cho không phải mọi học liệu đều dễ dàng tiếp cận nhằm khuyến khích
nỗ lực của trẻ để tương tác.

2. Cung cấp việc kích thích có tập trung đối với những đặc điểm ngôn ngữ cụ thể, chẳng hạn như
những âm thanh, từ hoặc hình dạng được nhắm đến, để được sử dụng với trẻ em đặc biệt.
3. Phát triển những câu lặp lại thường xuyên để giúp trẻ liên kết sự kiện và ngôn ngữ.
4. Kích thích sự tương tác xã hội giữa trẻ em với nhau.
Các chiến lược hữu ích tiềm tàng khác bao gồm như sau:
•

Mở rộng và gia tăng thông tin đầu vào ngôn ngữ

•

Sử dụng việc lặp lại để trợ giúp cho việc thấu hiểu

•

Nói chuyện về điều xảy ngay hiện tại

•

Sử dụng việc bình luận liên tục

•

Cung cấp vở kịch theo kịch bản

•

Bổ sung cho câu trọn vẹn (phương pháp điền vào chỗ trống)

Trẻ em có khuynh hướng hoạt động ở một mức độ hơi cao hơn một chút trong kỹ năng ngôn ngữ tiếp
nhận (nghe) hơn là trong kỹ năng ngôn ngữ diễn đạt (nói). Ngôn ngữ được nói ở nhà và kỹ năng biết
đọc biết viết thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ và khả năng đọc viết tiếng Anh, vậy quá trình phát triển
ngôn ngữ tối ưu diễn ra khi các học sinh ELL có cơ hội sử ngôn ngữ thường xuyên.
Một bản đề cương giảng dạy hữu hiệu cho các em ELL nhỏ tuổi phải bao gồm các nguyên tắc sau đây:
1. Đặt kỳ vọng cao đối với việc học tập của mọi trẻ em.
2. Đảm bảo rằng trẻ cảm thấy an toàn và được bảo vệ trong môi trường của mình và trong nỗ
lực để giao tiếp với người khác.
3. Tạo cơ hội cho trẻ em tương tác với người khác bằng cách sử dụng ngôn ngữ mới của mình
qua những cách thức vui vẻ và có mục đích.
Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phat triển ngôn ngữ chính và kỹ năng biết đọc biết
viết sớm ở mức độ thành thạo nói bằng tiếng Anh của trẻ (Tabors, 2008).
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Để ủng hộ một khuôn khổ biết đọc biết viết bằng tiếng mẹ đẻ của trẻ để phát triển khái niệm và kỹ năng
biết đọc biết viết tiếng Anh, giáo viên phải giảng dạy bằng ESL và song ngữ trong các lĩnh vực sau đây:
•

Phân tích từ ngữ

•

Vốn từ vựng

•

Hiểu

•

Độ lưu loát

•

Viết

Việc sử dụng chiến lược ngôn ngữ được nói ở nhà của một đứa trẻ để dạy tiếng Anh bao gồm những
điều sau đây:
•

Nhấn mạnh vào các từ ngữ và danh hiệu được chấp nhận phổ biến

•

Kiến thức tích cực về ngôn ngữ hàng đầu (L1) trước khi dạy ngôn ngữ phụ (L2)

•

Khả năng sử dụng danh từ riêng

•

Khả năng làm rõ một điểm nhất định

•

Khả năng diễn đạt một từ ngữ hay khái niệm không có từ tương đương trong nền văn
hóa của ngôn ngữ kia

Quá trình chuyển ngôn ngữ (với tiếng Anh ESL để biết đọc viết và ngôn ngữ nói bắt đầu ở lớp tiền
mẫu giáo) đòi hỏi chúng ta tận dụng những gì trẻ đã biết và hiểu sẵn rồi trong khả năng đọc viết
bằng ngôn ngữ hàng đầu của trẻ để giúp các em tiếp thu được Anh ngữ và kỹ năng biết đọc biết
viết.

Cách sử dụng bản Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas với trẻ em là ELL
Mục tiêu cho trẻ là ELL, cũng như với tất cả trẻ em ở lớp tiền mẫu giáo, là cung cấp một môi trường
phong phú về ngôn ngữ và khả năng học đọc học viết thúc đẩy việc nắm vững toàn bộ các Hướng dẫn
Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas. Kèm với hướng dẫn là kỹ thuật dạy và cách hành xử của trẻ đặc
thù cho các em ELL. Các phần được chỉ rõ bằng biểu tượng
và nhằm cung cấp thêm hướng dẫn
khi làm việc với các em ELL trong khi dạy bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng bản Hướng dẫn
Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas là dành cho tất cả trẻ em tiền mẫu giáo bất chấp ngôn ngữ được
nói ở nhà của trẻ; các chiến lược dạy bổ sung và cách hành xử của trẻ được chỉ rõ bởi
sung cho các Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas.

là phần bổ
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iii. Cách thức các Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas
Trợ giúp việc dạy cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt
Giáo dục hòa nhập từ đầu không chỉ là đặt vào một chương trình, nhưng còn tích cực tham gia
vào tương tác xã hội và sự phát triển khả năng và kỹ năng của trẻ. Trẻ em ở một phạm vi các
cấp độ phát triển, bao gồm trẻ em được xác định có nhu cầu đặc biệt, phải được hoan nghênh
như những thành viên quý giá của cộng đồng qua việc ủng hộ sự tham gia tích cực tại mọi môi
trường mầm non. (Underwood, Valeo & Wood, 2012)
Đạo luật về người Mỹ khuyết tật (ADA) và Đạo luật giáo dục người khuyết tật (IDEA) yêu cầu tất cả các
chương trình mầm non thực hiện những sắp xếp hợp lý để tiếp nhận trẻ em khuyết tật hoặc chậm phát
triển (Phân ban Mầm non của Hội đồng trẻ em đặc biệt [DEC/CEC] & Hiệp hội quốc gia các giáo viên
trẻ nhỏ [NAEYC 1993]). Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ và Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, “được
tính đến một cách ý nghĩa như một thành viên của xã hội là bước đầu tiên đến cơ hội bình đẳng, một
trong các quan niệm được coi trọng nhất của Mỹ, và là quyền của mỗi một con người.” Nghiên cứu cho
thấy rằng hòa nhập mầm non là có lợi cho trẻ có và không có khuyết tật. Việc hòa nhập ý nghĩa có thể
trợ giúp trẻ em khuyết tật trong việc đạt được tiềm năng trọn vẹn của mình và có kết quả là lợi ích xã
hội rộng lớn, bao gồm năng suất cao hơn ở tuổi trưởng thành và ít nguồn lực hơn được chi vào can
thiệp và trợ giúp công sau này trong cuộc sống (Tuyên bố chính sách về sự hòa nhập của trẻ em
khuyết tật trong các chương trình mầm non, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Bộ Giáo dục Hoa
Kỳ, 14.09.2015).
Giáo viên lớp tiền mẫu giáo ngày càng được yêu cầu dạy trẻ em có thể có khuyết tật. Việc này có thể
bao gồm trẻ em có bệnh trạng đặc biệt chẳng hạn như cơn co giật hoặc ống nuôi, suy chỉnh hình,
khiếm thị hoặc khiếm thính, chậm nói và chậm về ngôn ngữ, và/hoặc khuyết tật về phát triển chẳng hạn
như Hội chứng Down hoặc một chứng rối loạn phổ tự kỷ. Giáo viên phải tiếp cận việc hòa nhập trẻ em
có nhu cầu đặc biệt như một cơ hội tích cực để phát triển và học tập—ở bản thân mình với tư cách
giáo viên, ở trẻ em có khuyết tật, và ở những bạn cùng lứa phát triển bình thường của các em. Trong
khi giáo viên ban đầu có thể cảm thấy e ngại về cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của học sinh mình,
nghiên cứu đã cho thấy rằng việc hòa nhập trẻ em có nhu cầu đặc biệt có thể có lợi cho tất cả những ai
có liên quan, và rằng thái độ của giáo viên lớp học tạo không khí để thành công.
Ba lĩnh vực đã được nhận định là mang tính quyết định để đảm bảo một đứa trẻ có thể tham gia
nhiều ở trường và trong xã hội. Để cho trẻ em khuyết tật được hội nhập trọn vẹn và thành công
ở trường học và cuộc sống, các em cần cơ hội để thực hiện những điều sau đây:
•

•
•

Phát triển kỹ năng xã hội và cảm xúc tích cực, bao gồm hưởng được những mối quan hệ
thành công với bạn đồng lứa và người lớn, diễn đạt cảm xúc, học và tuân thủ các nguyên
tắc và kỳ vọng, và tương tác xã hội
Tiếp thu và vận dụng kiến thức và kỹ năng, bao gồm ngôn ngữ/giao tiếp sớm, tư duy và giải
quyết vấn đề, bắt chước, sử dụng ký hiệu, và khả năng đọc viết sớm
Sử dụng hành vi thích hợp đáp ứng nhu cầu của bản thân, bao gồm kỹ năng thích ứng
hoặc tự lực chẳng hạn như vệ sinh, tự ăn uống, và thực hành an toàn
(Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật mầm non; “Hiểu ba tác động tuổi thơ”
http://ectacenter.org/eco/pages/training_resources.asp#COSFTopics (cập nhật
tháng 4. 2012)

Các giáo viện hòa nhập hiệu quả trẻ em có nhu cầu đặc biệt vào lớp học của mình thừa nhận và
hoan nghênh sự đa dạng trong lớp học dưới nhiều hình thức, bao gồm sắc tộc, nền văn hóa ở
nhà, ngôn ngữ và ngoại hình. Họ có khả năng trau dồi một thái độ tích cực, luôn cởi mở để học
hỏi những kỹ năng mới, và cộng tác với gia đình và các thành viên khác trong nhóm để đáp ứng
nhu cầu của từng đứa trẻ một.
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Lên kế hoạch và chuẩn bị
Giáo viên phải có một phương pháp tiếp cận nhóm để hòa nhập thành công một đứa trẻ có nhu cầu
đặc biệt trong lớp học. Việc này bao gồm, đầu tiên và trước tiên, trao đổi thông tin cởi mở và liên tục
với gia đình của trẻ. Là những người chăm sóc chính của trẻ, gia đình có kiến thức quý giá về trẻ—
những gì bé làm được, cách mà bé giao tiếp, bé có thể cần trợ giúp gì, và những chiến lược và cách
thích nghi nào đã hữu hiệu. Gia đình còn có niềm tin, mục tiêu và mong muốn liên quan đến trải
nghiệm ở trường học của trẻ. Những điều này nên được chia sẻ cởi mở để gia đình và trường học
thống nhất trong việc giúp trẻ học tập nhằm đạt các mục tiêu này. Các nhà chuyên môn về giáo dục
đặc biệt và y tế tương cận còn là những thành viên quý giá của nhóm cộng tác. Giáo dục viên đặc biệt,
nhà âm ngữ trị liệu, bác sĩ vật lý cơ năng trị liệu, chuyên gia định hướng và di chuyển (đối với trẻ em
bị khiếm thị), và chuyên gia hành vi có thể là phần một nhóm cho của bất kỳ trẻ đặc biệt nào theo nhu
cầu của trẻ cần đến. Các chuyên gia này cung cấp rất nhiều thông tin thực tế và kiến thức chuyên môn
có thể giúp giáo viên lớp học. Giáo viên tài giỏi sẽ tận dụng sự trợ giúp của họ trong việc lên kế hoạch
quá trình hòa nhập thành công của trẻ và giải quyết vấn đề khi phát sinh những thách thức. Trao đổi
thông tin liên tục giữa gia đình và mọi thành viên nhóm khác mang tính quyết định cho kết quả thành
công. Điều này có thể được hoàn thành qua những cuộc họp đều đặn, cuộc gọi điện thoại, email và một
cuốn sổ liên lạc đi đi về về theo đứa trẻ.
Trẻ em được nhận dạng là có khuyết tật nhập vào lớp tiền mẫu giáo với một chương trình giáo dục cá
nhân (IEP) phác thảo các mục tiêu ngắn và dài hạn, nêu rõ các dịch vụ trị liệu và khuyến cáo những
thích nghi và chiến lược giảng dạy. Giáo viên lớp học hiệu quả sẽ chủ động trong khi đọc các tài liệu
này, tham gia vào các cuộc họp nhóm để cập nhật và sửa đổi chúng, và hỏi câu hỏi và yêu cầu trợ
giúp về các phương diện kế hoạch mà mình không hiểu hoặc không chắc về cách thức hiện. Khi giáo
viên đã dành ra thời gian để tự giáo dục mình về khuyết tật hoặc bệnh trạng của đứa trẻ, nhu cầu, các
mặt mạnh, các mục tiêu, các dịch vụ hỗ trợ và quan điểm của gia đình, giáo viên có thể cảm thấy đã
sẵn sàng và tự tin để tiến tới trong việc giải quyết nhu cầu của trẻ trong môi trường lớp học.
Vai trò của giáo viên là trợ giúp trẻ có nhu cầu đặc biệt bằng những cách thức tạo điều kiện thuận lợi
cho sự tham gia tích cực của trẻ vào mọi mặt của cuộc sống lớp học.
Mọi trẻ em cần cảm thấy rằng mình được hoan nghênh và hòa nhập như những thành viên trọn vẹn
của lớp học mình. Cảm thấy được chấp nhận trọn vẹn và được quý trọng là đặc biệt quan trọng đối với
trẻ có khuyết tật hay chậm trễ, bởi vì sự khác biệt của các em có thể dễ nhận thấy hơn. Có mặt trong
phòng hoặc quan sát các bạn cùng lứa với mình có thể không đủ— trẻ em có nhu cầu đặc biệt phải
tham gia nhiều nhất có thể với các bạn cùng lứa, giáo viên, và học liệu lớp học trong suốt ngày ở
trường. Nghiên cứu cho thấy rằng nhiều trẻ em khuyết tật có thể không tham gia tích cực trừ khi các
em được khuyến khích và được giúp qua việc sử dụng những đồ vật thích nghi hoặc điều chỉnh phù
hợp. Các em có thể không biết phải làm gì với đồ chơi hoặc học liệu. Các em có thể quen quan sát
nhiều hơn là tham gia. Các em có thể có khiếm khuyết vận động hay ngôn ngữ khiến cho các em khó
khởi xướng hay duy trì sự tham gia và tương tác với các trẻ khác. Điều quan trọng đối với giáo viên là
quan sát phong cách của từng đứa trẻ, để ý các yếu tố có vẻ cản trở sự tham gia tích cực, và làm việc
với gia đình của trẻ và các thành viên nhóm khác để nghĩ ra những chiến lược để giải quyết các vấn
đề này. Các ví dụ về những chiến lược như thế này có bao gồm điều chỉnh học liệu (ví dụ thêm một
tay cầm hay vật liệu có kết cầu cảm nhận rõ vào một đồ vật để khiến cho việc cầm nắm được dễ dàng
hơn), thay đổi trong môi trường (ví dụ tạo ra nhiều không gian hơn trong trung tâm đóng kịch cho một
đứa trẻ có khung tập đi để di chuyển xung quanh), cung cấp chỉ dẫn và giải thích rõ ràng về cách sử
dụng học liệu, tận dụng các thiết bị công nghệ trợ giúp của trẻ (ví dụ một máy tính tạo ra giọng nói),
hoặc giúp các bạn cùng lứa phát triển bình thường giao tiếp và hòa nhập trẻ có nhu cầu đặc biệt.
Giáo viên hữu hiệu giúp các bạn cùng lứa phát triển bình thường thiết lập sự thoải mái và xây dựng tình
bạn với bạn cùng lớp khuyết tật.
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Trẻ em ở độ tuổi tiền mẫu giáo rất tò mò và quan tâm đến bạn cùng lứa, bao gồm những bạn có
những điểm khác biệt rõ rệt. Trong một môi trường an toàn, khuyến khích thông cảm, các em sẽ cảm
thấy thoải mái để hỏi câu hỏi và bày tỏ mối quan tâm và lo lắng về bạn cùng lớp. Tuy nhiên, những bạn
cùng lứa phát triển bình thường có thể không biết cách tiếp cận hoặc trả lời cho một đứa trẻ khuyết tật.
Các em có thể chấp nhận sự hiện diện của đứa trẻ nhưng không khởi xướng lời mời chơi chung nếu
không có sự trợ giúp và ủng hộ của giáo viên. Với thông tin và sự hướng dẫn thích hợp, giáo viên có
thể giúp trẻ em phát triển bình thường hiểu, chấp nhận, hoan nghênh và hòa nhập mỗi đứa trẻ vào
cộng đồng lớp học.
Giáo viên hữu hiệu tạo điểm trung dung giữa việc cung cấp thông tin và không làm nổi bật quá mức
những điểm khác biệt và khuyết tật.
Giáo viên có thể giải thích bằng từ ngữ đơn giản tại sao một đứa trẻ có cách hành xử hoặc di chuyển
hoặc giao tiếp một cách khác lạ: “Charlie sử dụng khung tập đi để giúp bạn giữ thăng bằng khi bạn
bước đi.” “Miranda đeo máy trợ thính để giúp làm cho âm thanh to hơn.” “Steven vẫn đang tập nói. Bạn
ấy làm dấu hiệu này để nói có.” Giáo viên còn nhấn mạnh những mối quan tâm chung, những điểm
tương đồng và những mặt mạnh của một đứa trẻ khuyết tật. Chẳng hạn giáo viên có thể nói những
tuyên bố như sau: “Abby ơi, bạn Fernando cũng thích ô-tô lắm. Hay là các em có thể cùng xây dựng
một garage cho ô-tô của các em.” “Này, cô vừa mới để ý rằng Rafael và Sammy hôm nay đi giày giống
nhau! Cả hai em thích những giày đặc biệt sáng lên khi ta bước đi.” “Tonya ơi, em có biết rằng bạn
Yolanda thật sự giỏi chơi ghép hình không? Ta hãy xem bạn ấy có giúp được em tìm ra mảnh còn
thiếu hay không.” Giáo viên còn phải tìm cơ hội để đặt trẻ khuyết tật vài một vai trò lãnh đạo hoặc giúp
đỡ, sao cho đứa trẻ này không bị các bạn cùng lứa xem như chỉ là người nhận sự giúp đỡ.
Mỗi đứa trẻ phải có một cách để giao tiếp. Nếu bạn làm việc với một đứa trẻ không dùng lời nói, hãy
hỏi nhóm, đặc biệt là nhà trị liệu âm ngữ và phụ huynh, trẻ làm cho nhu cầu của mình được đáp ứng
như thế nào, hãy đặt câu hỏi và có nhận xét. Nếu đứa trẻ sử dụng hình, ảnh chụp hay những thiết bị
liên lạc khác, trẻ phải luôn luôn được tiếp cận các thiết bị ấy. Giáo viên có thể cần tạo điều kiện thuận
lợi cho các tương tác giữa trẻ em có khó khăn về giao tiếp. Khi một đứa trẻ không thể diễn đạt ý mình
bằng lời nói với các trẻ khác, trợ giúp của người lớn cần thiết nhiều hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho
giao tiếp hoặc nỗ lực giao tiếp. Giáo viên còn phải luôn nhìn nhận rằng trẻ em bị khó khăn để giao tiếp
có thể bị bực mình khi các em này không thể nói ra những gì các em cần hoặc muốn. Những cảm xúc
này có thể dẫn đến việc tỏ ra khó chịu hoặc những hành vi hung hăng. Khi giáo viên hiểu những hành
vi kém thích nghi này như kết quả của tâm trạng thất vọng và kỹ năng giao tiếp hạn chế, thì giáo viên
có thể tập trung vào việc dạy cho trẻ này những cách thức dễ chấp nhận hơn để giao tiếp và có thể các trẻ
khác trong lớp giao tiếp hiệu quả hơn với đứa trẻ này.
Trẻ em có nhu cầu đặc biệt có được mong đợi là sẽ đáp ứng Kết quả lớp tiền mẫu giáo tiểu bang
Texas không?
Câu trả lời cho câu hỏi này là “Tùy.” Có thể hy vọng một số trẻ nỗ lực để có cùng kết quả trình độ giống
như các bạn cùng lứa phát triển bình thường của mình. Một số khác có thể có khả năng đáp ứng các
chuẩn này bằng những thích ứng trong học liệu hoặc chiến lược dạy dỗ. Còn có một số trẻ có khiếm
khuyết nhận thức hoặc ngôn ngữ đủ đáng kể để cho các mục tiêu này phải được chỉnh sửa để có thể
đạt được trong thực tế. Điều quan trọng, tuy nhiên, là không được giả định rằng một đứa trẻ không thể
thỏa mãn các kết quả trong mỗi lĩnh vực mà chưa tiến hành một sự đánh giá cẩn thận về khả năng và
nhu cầu của cá nhân trẻ. Nếu đứa trẻ đã có một IEP hiện hữu, thì chương trình có thể được sử dụng
khi Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas được xem lại cẩn thận để xác định phần nào là có
thể đối với trẻ để nỗ lực mà không cần điều chỉnh hoặc thích ứng, phần nào là có thể đạt được có chút ít
thích ứng, và phần nào sẽ đòi hỏi điều chỉnh. Các quyết định này cần sự cân nhắc kỹ lưỡng bởi nhóm,
bao gồm gia đình của trẻ và các chuyên gia khác. Những quyết định xuất phát từ quy trình này phải được
dẫn chứng bằng tài liệu viết để cho mọi thành viên trong nhóm hiểu rõ về cách mà nhu cầu của trẻ sẽ
được đáp ứng, loại thích ứng và điều chỉnh gì sẽ được thực hiện trong các lĩnh vực khác nhau, và cách
mà các mục tiêu giáo dục của trẻ sẽ thống nhất với Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas.
Giáo viên giỏi quan sát mọi đứa trẻ để tìm dấu hiệu cho thấy nhu cầu về đánh giá phát triển hoặc y tế.
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Một giáo viên lớp học có thể là người đầu tiên nhận thấy những hành vi bất thường hoặc sự chậm trễ
có thể có nơi một đứa trẻ chưa được nhận dạng là có khuyết tật hay nhu cầu đặc biệt. Do nhận dạng
và can thiệp sớm là hiệu quả nhất, giáo viên có trách nhiệm chia sẻ những quan sát và lo lắng của mình
cho gia đình của đứa trẻ và khuyến khích họ tìm sự đánh giá phù hợp. Giáo viên phải bắt đầu bằng cách
quan sát và ghi nhận những hành vi có vẻ bất thường hoặc đáng lo ngại. Giáo viên phải mô tả các quan
sát này về mặt hành vi hơn là gợi ý một chẩn đoán. Chẳng hạn, giáo viên có thể nói, “Tôi có để ý thấy
rằng Alaina thường không chú ý và không trả lời khi tôi gọi tên của bé. Bé còn tránh giao tiếp qua ánh
mắt với tôi và với những đứa trẻ khác,” hơn là “Tôi nghĩ Alaina bị tự kỷ.” Khi đó giáo viên nên xếp lịch
một thời điểm để ngồi cùng với gia đình hoặc (những) người giám hộ của bé và chia sẻ những quan sát
và lo lắng này. Giáo viên phải cung cấp cho gia đình thông tin về cách tìm ra một nhà cung cấp dịch vụ
thích hợp, chẳng hạn như thông qua khu học chánh địa phương, nếu gia đình quyết định đeo đuổi
một cuộc đánh giá.
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iv. Môi trường học tập:
bố trí đồ dùng, hoạt động và các mối quan hệ xã hội
Có sự nhất trí mạnh trong lĩnh vực phát triển tuổi thơ rằng điều quan trọng là xem xét sự phụ
thuộc lẫn nhau của ảnh hưởng giữa trẻ em và môi trường của các em—những người các em
tương tác cùng và đặc điểm của các hoạt động và không gian xung quanh mình mà các em chia sẻ
với người khác.
Môi trường tiền mẫu giáo chất lượng cao bao gồm các đặc tính tích cực của những tương tác giữa
người lớn và trẻ nhỏ như độ nhạy cảm, sự kích thích, sự tự điều hòa, sự sẵn sàng đáp ứng đối với
nhu cầu của trẻ và các tín hiệu, ảnh hưởng tích cực và tương tác bằng lời nói và xã hội thường
xuyên. Các nhân tố quan trọng đối với khả năng sẵn sàng đến trường của một đứa trẻ còn bao gồm
lượng thời gian mà bé được nghe đọc, tương tác dạy dỗ nhóm nhỏ và một đối một, tiếp xúc với hình
in chức năng và hình in trong môi trường xung quanh, được nghe bài giảng lên kế hoạch chu đáo, và
những trải nghiệm vui chơi khuyến khích khả năng đọc viết, toán và khoa học. Ngoài ra, các nhân tố
quan trọng khác được mô tả như là then chốt cho một môi trường học tập hiệu quả bao gồm cách bố
trí đồ dùng và sự phong phú của lớp học và môi trường chăm sóc ở nhà của trẻ.

Cách bố trí hình thể cho các không gian: Thúc đẩy kết quả lớp mầm non tích cực
Việc quản lý lớp học hiệu quả có thể chuẩn bị thuận lợi cho những khả năng thú vị đối với việc học
tập của trẻ. Việc này bao gồm sự chú ý đến cách tổ chức không gian và đồ đạc, những thói quen
hằng ngày dự đoán được và tương tác đáp ứng nhanh giữa giáo viên và trẻ em. Trong khi các nhân tố
này được mô tả như riêng biệt, sự liên kết với nhau của chúng mang tính quyết định để khuyến khích
quá trình dạy và học hiệu quả.
Một giáo viên thành công hiểu rằng cách bố trí và quản lý lớp học mầm non có những ảnh hưởng trực
tiếp vào loại hành vi mà trẻ em thể hiện khi các em sống và học chung với nhau. Sự khác biệt giữa sự
hỗn loạn và một không khí ngăn nắp gọn gàng thuận lợi cho việc học tập phụ thuộc phần lớn vào cách
mà giáo viên chuẩn bị môi trường. Việc chuẩn bị này gồm những gì xảy ra trước khi trường học bắt
đầu, khi trẻ em đến và ra về, khi xảy ra những đợt chuyển tiếp thời khóa biểu, khi trẻ em tương tác
thoải mái với thiết bị và học liệu, và khi phát sinh xung đột.
Vào đầu mỗi năm học trước khi trẻ em bước vào lớp học, một giáo viên thành công phải xếp đặt môi
trường đàng hoàng. Cách bố trí phòng học vật chất được chuẩn bị chu đáo với nhiều hình in trong môi
trường xung quanh tác động đến sự phát triển ngôn ngữ và những mối quan hệ tương tác giữa trẻ
em. Trẻ em thích các không gian nhỏ, ấm cúng với đồ vật và sách dễ lấy được. Có thể có nói chuyện
nhiều hơn và ít sự cố hơn với cách bố trí này hơn là bất kỳ cách khác.
Các thành phần của một môi trường như thế bao gồm như sau đây:
•
•
•
•
•

Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của trẻ em
Chu cấp cho nhu cầu sinh lý của trẻ em để hoạt động, kích thích giác quan, trải nghiệm
ngoài trời, nghỉ ngơi và nuôi dưỡng
Cung cấp một sự cân bằng giữa nghỉ ngơi và di chuyển hoạt động suốt ngày
Cung cấp học liệu tương ứng với văn hóa và hoàn cảnh riêng của trẻ em
Bảo vệ sự an toàn tâm lý của trẻ em (chẳng hạn trẻ em cảm thấy an toàn, thanh thản và
thoải mái hơn là thờ ơ, sợ sệt, lo lắng hay căng thẳng)

Bố trí không gian hình thể
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Giáo viên nên xem xét một số nhân tố và thành phần của không gian hình thể khi bố trí lớp học. Sự
nhất trí mạnh về các nhân tố này được nêu bật trong bản báo cáo năm 2000 Hăng hái học hỏi: Giáo
dục các em chưa đến tuổi đến trường của ta.
•

•

•

•
•

•

•

•

Kiểu mẫu đi lại: Cách bố trí bàn ghế và trung tâm chơi phải căn cứ theo những khu vực
nào trẻ thường sử dụng nhất và những trung tâm hay khu vực chơi nào theo logic phải
được đặt gần cửa vào, gần bồn rửa, gần bàn giáo viên, v.v.
Đồ vật đặt ở tầm với của trẻ: Những thứ mà trẻ em sử dụng phải được đặt nơi các em
có thể với tới chúng được. Khi trẻ em có thể tiếp cận học liệu mà không phải hỏi giáo viên
để lấy chúng, các em trở nên tự lập hơn và các hoạt động diễn ra nhanh hơn và suôn sẻ
hơn.
Lưu trữ có tổ chức: Ngạn ngữ xưa “Chỗ nào vật ấy và vật nào chỗ ấy” áp dụng nghiêm
ngặt trong lớp học mầm non nếu giáo viên ước mong tránh sự hỗn loạn, lộn xộn và một
phòng học bừa bãi. Trẻ em cần sự an toàn mà việc tổ chức tạo ra. Mọi học liệu phải có
nhãn để trợ giúp cho việc tổ chức và tăng cường kỹ năng biết đọc biết viết. Khi trẻ em giúp
tổ chức thế giới của mình, các em học tập kỹ năng phân loại và một cảm giác thỏa mãn
được tự lập và tự túc.
Thiết bị và đồ dùng phù hợp: Các trung tâm phải có một số thiết bị cơ bản và đủ loại
học liệu luôn thay đổi để kích thích trí tò mò của trẻ em.
Những khu vực được vạch ra rỏ ràng: Mỗi khu vực phải có ranh giới thấp và xác định
rõ ràng. Ranh giới thấp cho phép giáo viên có tầm nhìn thông suốt về trẻ em suốt thời gian
và tạo cảm giác mở, tương tác cho phòng học.
Xếp đặt có tổ chức các trung tâm: Giáo viên nên tách các khu vực ồn ào khỏi các khu
vực yên lặng và đặt các trung tâm nối với nhau, chẳng hạn như các khu vực mặc đồ và
nhà bếp, gần nhau để khuyến khích sự tương tác sáng tạo.
Các khu vực nhóm nhỏ và tự học tập: Chia tách các khu vực học tập là quan trọng để tạo
điều kiện thuận lợi cho các buổi sinh hoạt thực hành tự quản nhưng có giáo viên hướng dẫn
về đủ loại chủ đề và trình độ kỹ năng. Trong các nhóm nhỏ, một đứa trẻ có được lợi ích bổ
sung về tương tác với các trẻ khác trên cơ sở cá nhân và luân phiên.
Các khu vực nhóm lớn: Các lớp học mẫu giáo cần một khu vực mở đủ rộng để dàn xếp
mọi trẻ em cùng lúc cho những buổi tương tác cả nhóm. Những điều cân nhắc cụ thể cho
không gian này bao gồm xét xem trẻ có thể ngồi thoải mái hoặc thực hiện các động tác
cơ bắp rộng mà không cảm thấy chật chội hay không và làm cho khu vực không có
những gì gây phân tâm để trẻ em có thể tập trung vào hoạt động nhóm lớn.

Bàn ghế lớp học phải theo kích thước trẻ em và nhãn và đồ vật phải được đặt có chiến lược nơi trẻ có
thể đọc chúng. Lớp học phải sạch sẽ, được bảo dưỡng tốt, thú vị và hấp dẫn. Lớp học phải có màu sắc
và được chiếu sáng tốt và được trang trí chủ yếu với những mẫu về tác phẩm của trẻ em và giáo viên
được trình bày ở tầm nhìn của trẻ và, khi nào có thể, được bổ sung với những tranh lớn, hình và sách
đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, mô tả người thật có những tài năng khác nhau.

Sử dụng không gian hình thể để thúc đẩy ngôn ngữ và khả năng biết đọc biết viết
Tạo một cộng đồng lớp học khuyến khích sự phát triển ngôn ngữ và khả năng đọc viết của trẻ em đòi
hỏi rằng vật dụng cho ngôn ngữ và khả năng đọc viết, chẳng hạn như sách, dụng cụ để viết và tài liệu
được in phải nằm trong khắp lớp học. Môi trường và học liệu để dạy phải tương xứng với nhu cầu của
trẻ em, với văn hóa và ngôn ngữ dạy. Các phương pháp kỹ thuật chung cho lớp học tiền mẫu giáo, chẳng
hạn như các phần chủ đề và các buổi sinh hoạt diễn kịch, có thể khuyến khích sự phát triển khả năng đọc
viết khi được tích hợp qua các buổi sinh hoạt lớp. Một môi trường ngôn ngữ nói chất lượng cao và phong
phú về tài liệu chú trọng vào một vài phát hiện căn cứ theo nghiên cứu then chốt.
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Các nghiên cứu cho thấy rằng cung cấp cho dù là môi trường cơ bản phong phú về chữ in đòi hỏi tối
thiểu năm quyển sách cho mỗi đứa trẻ trong lớp học. Tiếp cận nhiều chữ in cung cấp cơ hội và công
cụ để trẻ em nhìn thấy và sử dụng ngôn ngữ viết vì đủ loại mục đích. Thứ nhì, đối với việc tăng cường
thực hành kỹ năng ngôn ngữ và khả năng đọc viết, các khu vực học tập trẻ tự quản phải có nhiều học
liệu liên kết với tài liệu thích hợp. Trong các lớp học có trẻ em đang học tiếng Anh, các tranh hình in
trong môi trường xung quanh phải bao gồm hình in ấn quen thuộc được tìm thấy tại các nơi, đồ vật và
tư liệu mà trẻ gặp hằng ngày. Phần in ấn trong lớp học thường là nguồn sớm nhất để nhận thức về
chữ in đối với học viên nhỏ tuổi. Các nhãn với từ ngữ và hình ảnh có khắp nơi trong lớp học để trẻ em
liên tục liên kết ngôn ngữ viết với những vật mà chúng biểu thị.

Tổ chức và độ thường xuyên của các hoạt động: khuyến khích học tập hiệu quả
Việc quản lý lớp học, hay cách mà buổi sinh hoạt được tiến hành cả ngày, liên kết chặt chẽ với bố trí
hình thể trong việc đạt được một môi trường thành công. Trẻ em cần môi trường có tổ chức và một
chuỗi việc thường lệ theo thứ tự tạo nên toàn bộ cấu trúc trong đó việc học tập diễn ra. Nên chủ định
sắp xếp đủ loại cơ hội để trẻ em có được những trải nghiệm ý nghĩa.
Việc quản lý lớp học quan trọng đối với mục đích thiết lập những việc thường lệ. Các thành phần có
thể bao gồm mã hóa bằng màu, kế hoạch hằng ngày và quy tắc lớp học được trình bày với những
mong đợi rõ ràng, việc sử dụng kiên định các quy tắc ấy và phản hồi thường xuyên. Trẻ em cảm thấy
an toàn hơn khi có cấu trúc, cho nên một ngày học được lên kế hoạch chu đáo kèm với sự trợ giúp
mang tính quyết định đối với hành vi, sự thoải mái hạnh phúc của trẻ, thái độ dễ tiếp thu khi học tập.
Việc sử dụng biểu đồ có thể giúp việc quản lý lớp học. Biểu đồ giúp sắp đặt việc làm thường ngày,
giúp trẻ em sử dụng chữ in một cách có nghĩa, và cung cấp những mẫu chữ in khắp lớp học. Các
biểu đồ quản lý kết hợp hình hoặc biểu tượng giúp tạo một ấn tượng thị giác với trẻ em. Sau đây là
vài ví dụ.
•
•

•

•

•

Biểu đồ quy tắc: Hãy sử dụng chiến lược để đảm bảo rằng trẻ em hiểu những điều được
trông mong về quy tắc lớp học, hoạt động, và hướng dẫn.
Biểu đồ giúp việc: Các mặt của việc làm thường ngày có thể khuyến khích năng lực xã hội
qua việc tạo cơ hội cho trẻ em giúp đỡ bằng công việc. Hãy khích lệ trẻ em đọc biểu đồ
bằng cách liệt kê nhiều việc làm nhất có thể và thường xuyên thay đổi các công việc. Trẻ
em phải được tham gia vào việc xác định công việc và xem giáo viên làm ra biểu đồ.
Biểu đồ chuyên cần: Một cách thức khác để dạy sự tự lập và trách nhiệm trong khi giải
phóng giáo viên để có nhiều buổi sinh hoạt trọng yếu hơn là có một biểu đồ chuyên cần
trong thời gian nhóm lớn; bạn giúp về chuyên cần có thể đếm và ghi lại số bạn có mặt và
vắng mặt.
Biểu đồ thời khóa biểu hằng ngày: Tuy thường là một thực hành trực giác, việc sử
dụng một biểu đồ thời khóa biểu hằng ngày, tạo cho trẻ một bản đồ nhìn thấy được về
công việc làm thường ngày của mình sẽ là gì vào một ngày nào đó, được ủng hộ bởi
nghiên cứu. Giáo viên có thể giải thích biểu đồ, chỉ rõ các từ và biểu tượng hay hình
tương ứng của hoạt động, để trẻ có thể liên kết hoạt động này với từ được in ra.
Biểu đồ hoạch định khu vực học tập: Các biểu đồ này có từ ngữ và hình để minh họa
cho mục đích của mỗi khu vực học tập. Các biểu đồ cung cấp cho trẻ một cơ hội để lựa
chọn và tích cực tham gia vào quá trình học tập của chính mình. Mỗi biểu đồ hoạch định
có thể bao gồm tên của khu vực học tập, một biểu tượng để biểu thị nó, và một con số cho
trẻ biết bao nhiêu bạn có thể sử dụng khu vực này cùng một lúc.

Giáo viên đóng một vai trò quyết định trong việc giúp trẻ học các công việc thường ngày của lớp học
thông qua việc làm mẫu, suy nghĩ thành tiếng và chia sẻ trách nhiệm. Những việc trợ giúp này phải
tiếp tục trong nhiều tuần, giáo viên thủ vai trí nhớ của trẻ về những gì mà lẽ ra các em phải làm, khen
ngợi những cố gắng ban đầu, và khuyến khích trẻ dần dần làm chủ nhiều hơn những việc làm thường
lệ. Thời gian ban đầu đặt vào nỗ lực này có kết quả là trẻ
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tự lập hơn nhiều khi năm học trôi qua, cho phép giáo viên dành ra thời gian để dạy và tương tác với
trẻ. Cùng với sự gia tăng dần dần này trong những gì trẻ em được yêu cầu làm một cách tự lập, giáo
viên có thể thiết lập môi trường để thành công bằng cách làm những việc như thế này như mở một
trung tâm một lúc vào đầu năm, vẫn tiếp tục giải thích học liệu mới khi chúng được đặt vào các trung
tâm, và sử dụng nhãn để giúp rõ ràng trẻ em biết những món đồ nay thuộc về nơi nào.

Hoạch định hoạt động của lớp học: tạo cơ hội để tương tác cũng như
tự khám phá bản thân
Các quyết định về chương trình dạy và quá trình tương tác của người lớn với trẻ em phải được cá thể
hóa nhất có thể. Giáo viên phải chăm chú với cách thức và nhịp độ học tập của cá nhân mỗi đứa trẻ để
cho việc học tập có thể được trợ giúp trọn vẹn. Đồng thời, sự tương tác hữu ích, sự hiểu nhau và hợp
tác với trẻ em khác và người lớn là những kỹ năng cốt yếu để trẻ em phát triển ở lứa tuổi này. Trợ giúp
trẻ em trong quá trình học cách thích nghi và hoạt động thành công trong môi trường lớp học là một
thành phần then chốt của giáo dục mầm non. Luôn nhớ đến các nguyên tắc của việc dạy cá nhân và
chỉ dạy với người lớn và bạn đồng lứa, các chương trình tiền mẫu giáo phải bao gồm cơ hội cho cả
sinh hoạt cá nhân và nhóm để cho phép việc khám phá độc lập và vui chơi cũng như hòa nhập xã hội.
Dạy nhóm lớn: Giáo viên có thể thường xuyên phải tập hợp cả lớp lại với nhau để cung cấp thông tin,
trợ giúp hợp tác và lắng nghe các ý tưởng. Đến cuối năm, những buổi nhóm lớn phải xảy ra hai đến
ba lần một ngày và kéo dài 15‒20 phút.
Trong thời gian này, giáo viên chủ định xây dựng một cộng đồng lớp học thông qua các sinh hoạt sau
đây:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tham gia vào đủ loại trò chơi vòng tròn
Đọc một thông điệp buổi sáng
Đọc qua thời khóa biểu trong ngày
Tiến hành một buổi đọc lớn tiếng
Cho phép trẻ em chia sẻ thông tin
Cho trẻ tham gia một hoạt động nhận thức ngôn ngữ hoặc âm vị
Thông báo một “Bạn đặc biệt trong tuần” hoặc một ngày sinh nhật
Dẫn dắt trẻ trong một hoạt động âm nhạc, chẳng hạn như một bài hát
Giới thiệu một chủ đề giảng dạy

Dạy nhóm nhỏ: Các buổi sinh hoạt học tập nhóm nhỏ có giáo viên cung cấp sự chỉ dạy chủ định về
những khái niệm mới có thể là một trong các cách thức hiệu quả nhất để thúc đẩy việc học tập của trẻ
nhỏ. Nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em học các khái niệm toán, đọc viết và ngôn ngữ tốt nhất khi giáo
viên ủng hộ sự chú ý và sự tăng trưởng của các em trong việc tiếp thu kiến thức mới trong những
nhóm nhỏ (không quá sáu trẻ). Các buổi sinh hoạt này hiệu quả nếu giáo viên làm cho trẻ chú tâm vào
những buổi sinh hoạt có mục tiêu trong những khoảng thời gian ngắn (10‒15 phút). Các buổi sinh hoạt,
cho dù là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc học những kỹ năng nhận thức cụ thể (chẳng hạn như
toán hoặc tập đọc tập viết) hay xã hội, cần phải hấp dẫn, khi trẻ đảm nhận một vai trò tích cực có sử
dụng học cụ, sách và hình trái lại với phiếu bài tập hay thẻ học.
Các khu vực học tập cá nhân: Trẻ em còn học tập hiệu quả hơn khi làm việc trong những khu vực
riêng biệt, tách rời. Đó không phải là những chỗ để ra sinh hoạt giờ ra chơi sau buổi dạy “quan trọng”.
Trong những khu vực học tập nhóm nhỏ, trẻ em gắn chặt bài dạy trực tiếp với việc khám phá và trải
nghiệm thực hành có hướng dẫn. Với một chút sáng tạo, thậm chí những môi trường chăm sóc tại nhà
cũng có thể gồm có các trung tâm học tập hiệu quả. Mỗi khu vực học tập phải có như sau:
•

Hoạt động vui vẻ, vui chơi và có mục đích
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•
•
•

Mối liên kết với khả năng đọc viết
Vật liệu để viết
Một cơ hội để trò chuyện bằng lời nói với một người lớn hoặc một đứa trẻ khác

Các chương trình thích hợp về phát triển tạo cơ hội cho trẻ mở rộng và làm sâu hơn kiến thức hành vi
của mình. Chúng cung cấp đủ loại trải nghiệm trực tiếp và giúp trẻ tiếp thu kiến thức biểu tượng bằng
cách thể hiện trải nghiệm của mình qua đủ loại phương tiện, như vẽ, hội họa, diễn kịch và những mô tả
bằng lời nói và viết. Hơn nữa, trong khi các thời khóa biểu học tập nhóm nhỏ gồm có nhiều thời gian cho
việc học tập trẻ tự quản, giáo viên cũng tích cực như trẻ trong việc hướng dẫn học tập và trợ giúp khám
phá. Trên thực tế, giáo viên tạo ra và khuyến khích những tương tác thiết yếu khiến cho vui chơi
chuyển thành học tập. Nghiên cứu gợi ý rằng bảy loại trung tâm sau đây là hữu hiệu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trung tâm diễn kịch và học hỏi
Trung tâm người viết
Trung tâm thư viện và nghe
Trung tâm xây dựng
Trung tâm toán và khoa học
Trung tâm sáng tạo
Trung tâm ABC

Các khu vực này phải hội nhập đủ loại khái niệm học tập khác nhau và phải kết hợp toán, khoa học,
nhận thức âm vị, đọc lớn tiếng, động lực để đọc, kiến thức về chữ, diễn đạt qua viết, nhận thức về chữ
in và sách, và phát triển ngôn ngữ. Những khu vực được trữ đầy đủ với sách và các học liệu giáo dục
khác sẽ giúp thúc đẩy việc tích hợp các khái niệm học hành này. Điều quan trọng là trẻ em có được trải
nghiệm với sách giúp các em hiểu thế giới nơi mình sống cũng như sách phản ảnh văn hóa của riêng
mình. Bất cứ khi nào có thể, các lớp học phải gồm có sách thích hợp về văn hoá và ngôn ngữ tại các
trung tâm học tập.
Dữ kiện từ tài liệu khoa học hành vi từ lâu đã lưu ý đến nhu cầu tạo ra những môi trường an toàn, bảo
đảm, khuyến khích cho trẻ thơ và trẻ nhỏ. Nói chung, một môi trường lớp học tích cực và hiệu quả
khiến cho việc quản lý lớp học dễ dàng hơn, trao cho trẻ em quyền sở hữu lớp học và khả năng tự
quản lý mình, tôn trọng tính cá thể của mỗi đứa trẻ, và thừa nhận và thúc đầy việc nhận trách nhiệm
trong cộng đồng lớp học. Loại môi trường có lợi cho học này tạo nên những ảnh hưởng tích cực đối
với sự phát triển của trẻ nhỏ, chuẩn bị cho các em tiếp thu các kỹ năng cần thiết cho cả trường học và
cuộc sống. Một lớp học được bố trí và bảo dưỡng đàng hoàng cung cấp nền tảng thiết yếu trên đó giáo
viên có thể xây dựng để thúc đẩy sự thành công và khả năng sẵn sàng đến trường của trẻ em.

Thiết lập một thời khóa biểu
Thời khóa biểu tạo cho trẻ em một ý thức kết cấu trong ngày của mình để các em có thể biết trước khi
nào thì các buổi sinh hoạt cụ thể sẽ diễn ra và các em sẽ tham gia bao lâu trong các buổi sinh hoạt này.
Ý thức biết trước này giúp trẻ em bắt đầu điều tiết sự chú ý và cảm xúc của mình. Nó cung cấp cho các
em một kế hoạch cho việc làm thường ngày của các em.
Để sử dụng một thời khóa biểu ngày tốt nhất
•
•
•
•

liệt kê mỗi buổi sinh hoạt với một bức hình (thời gian là tùy ý),
thu hút sự chú ý của trẻ đến thời khóa biểu khi sinh hoạt thay đổi,
cho trẻ tham chiếu đến thời khóa biểu để xác định buổi sinh hoạt nào sẽ đến tiếp theo, và
dán thời khóa biểu hằng ngày ở tầm mắt trẻ.
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Điều gì xảy hằng ngày trong một thời khóa biểu tiền mẫu giáo?
Mỗi một ngày phải bao gồm như sau:
•
•
•
•
•

Các buổi sinh hoạt nhận thức âm vị (phút trong cả ngày)
Đọc lớn tiếng (hai lần một ngày mỗi phiên nửa ngày, ba lần hoặc hơn mỗi phiên trọn ngày
Viết (giáo viên làm mẫu, chia sẻ, tương tác, có hướng dẫn và tự lập)
Phát triển khái niệm toán học
Phát triển ngôn ngữ (kết hợp trong ngày, đặc biệt trong buổi đọc lớn tiếng)

Sau đây là những ví dụ thời khóa biểu gợi ý.
Thời khóa biểu nửa ngày
Thời gian
10 phút
15 phút
60 phút
15 phút
15 phút
30 phút
15 phút
10 phút

Sinh hoạt
Đón trẻ & sinh hoạt độc lập
Bắt đầu (chẳng hạn lời thề, biểu đồ giúp việc, lịch [2-3 phút], bài hát có động tác
Giờ vòng tròn (chẳng hạn, đọc lớn tiếng, giới thiệu các buổi sinh hoạt trung tâm,
nói về trải nghiệm của trẻ)
Giờ các trung tâm/nhóm nhỏ (bao gồm vui chơi trẻ tự quản tại các trung tâm chơi)
Giờ ăn nhẹ
Giờ vòng tròn (chẳng hạn, các hoạt động khoa học và toán, đọc lớn tiếng)
Giờ ra ngoài trời (dành để vui chơi độc lập và nói chuyện giữa giáo viên và trẻ)
Giờ vòng tròn
Kết thúc/Suy nghĩ

Thời khóa biểu trọn ngày
Thời gian

Sinh hoạt
Đón trẻ & sinh hoạt độc lập
10 phút
Bắt đầu (chẳng hạn lời thề, biểu đồ giúp việc, lịch (2-3 phút), bài hát có động tác
15 phút
Giờ vòng tròn (chẳng hạn, giới thiệu các buổi sinh hoạt trung tâm, nói về trải nghiệm của
60-90 phút Giờ các trung tâm/nhóm nhỏ (bao gồm vui chơi trẻ tự quản tại các trung tâm chơi)
15 phút
Giờ ăn nhẹ
15 phút
Đọc lớn tiếng
20 phút
Giờ ra ngoài trời (dành để vui chơi độc lập và nói chuyện giữa giáo viên và trẻ)
15 phút
Giờ vòng tròn (chẳng hạn, các hoạt động khoa học, toán)
30 phút
Giờ ăn trưa
15 phút
Đọc lớn tiếng
Thời gian nghỉ
15 phút
Chuyển động/vận động lớn/âm nhạc
15 phút
Giờ vòng tròn
30 phút
Các trung tâm (chẳng hạn vui chơi trẻ tự quản, khám phá khoa học, đọc trẻ tự quản hoặc
25 phút
Giờ ra ngoài trời (dành để vui chơi độc lập và nói chuyện giữa giáo viên và trẻ)
10 phút
Kết thúc/Suy nghĩ
Thêm vào sự hướng dẫn và nói chuyện của giáo viên trong các buổi sinh hoạt học tập, giáo
viên có trợ giúp việc học của trẻ trong những thời gian khác trong ngày, ví dụ như giờ ra ngoài
trời và giờ ăn nhẹ hoặc giờ ăn.
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Gợi ý cho thời gian ra ngoài trời

• Di chuyển gần đến một nhóm trẻ và mô tả những gì các em đang làm. (“Cô thấy Josh và William
chạy rất nhanh!” “Juan và Sandra đang cùng nhau xây một lâu đài cát to lớn.”) Đây là thời gian tốt
để dạy các động từ hành động và các từ mô tả như leo trèo, đu đưa, chạy, la hét, rược đuổi, đua,
đi xe và nhanh, mau, mạnh.
• Hỏi trẻ những câu hỏi mở trong khi các em đang chơi. (“Marvin, con cảm thấy thế nào khi đu
lên cao?” “Keshia, con sẽ làm gì với đóng cát này?”)
• Hãy chỉ rõ những điều thú vị ngoài trời mà có thể trẻ không để ý đến, chẳng hạn như một tổ chim
trên cây, một con rệp bò trong cỏ, hoặc các chú công nhân đang xây nhà. Hãy mời trẻ em nói chuyện
về những gì các em nhìn thấy và những gì các em nghĩ là đang diễn ra.

Gợi ý cho thời gian bữa ăn
•

•
•

•

•
•

Chỉ cho trẻ xem mỗi phần của bữa ăn mà các em sẽ ăn, và hỏi xem các em có biết đó là gì
không. Nếu các em không nhận ra hoặc không gọi tên đúng, hãy gọi tên dùm các em và khuyến
khích các em nói tên của thức ăn hoặc thức uống.
Ghi nhãn các dụng cụ và món đồ khác trên bàn. Hãy sử dụng những từ này trong suốt bửa ăn:
đĩa, tách, muỗng, nĩa, khăn ăn, bát, bình nước, muỗng phục vụ
Hãy khuyến khích trẻ mô tả và nói về thức ăn mà các em đang ăn. Chẳng hạn, các em có
thể đang ăn cà rốt tròn, màu cam; đậu cô ve dài gầy nhom màu xanh lá; hoặc bánh mì trắng,
mềm.
Hãy nói sao cho những lời mô tả này tự nhiên và sáng tạo thay vì chỉ khuyến khích lặp lại câu.
Hãy khuyến khích trẻ nghĩ ra lời mô tả của chính mình về thức ăn, chẳng hạn Trái cà chua của
em trông nhu quả banh! Bánh mì của em mềm như miếng bọt biển.
Tận dụng cơ hội để nói với trẻ về cách cư xử khi ngồi bàn ăn, chẳng hạn như ngồi yên trong khi
ăn và không nói chuyện với thức ăn đầy trong miệng.
Sử dụng thời gian ăn như thời gian nói chuyển để suy gẫm về những hoạt động mà trẻ đã hoàn
thành trước đây trong ngày, thay vì chỉ nói các em ăn, để cho đó có thể là một thời gian để phát
triển ngôn ngữ phong phú và kỹ năng trò chuyện.

17

v. Theo dõi quá trình học tập và phát triển của trẻ em:
Những cách thức cung cấp phản hồi và minh chứng thành công
Việc theo dõi có hệ thống sự tiến bộ của trẻ em đóng một vai trò quan trọng trong việc biểu lộ kiến thức
trước đây của một đứa trẻ, sự phát triển các khái niệm và cách thức hiểu và tương tác với thế giới.
Theo dõi sự tiến bộ là một cách để khám phá trẻ em quan tâm đến gì, các em học những gì và gặp khó
khăn để học những gì, và cách mà các em thay đổi qua thời gian. Được trang bị kiến thức này, giáo
viên có thể chọn một phương pháp tiếp cận sư phạm và các học liệu chương trình giảng dạy sẽ trợ
giúp cho quá trình học tập phát triển tiếp theo của trẻ. Việc đánh giá các hành vi sẵn sàng đến trường
là quan trọng bởi vì đó là những kỹ năng xác thực và chính đáng. Chúng quá quan trọng để cho giáo
viên bỏ qua hoặc chỉ “đoán mò.”
Theo dõi sự tiến bộ liên tục cung cấp thông tin phản hồi mà giáo viên cần để xác định những phần nào
của chương trình giảng dạy cần chỉnh sửa. Cơ chế phản hồi không dứt này cho phép giáo viên cung
cấp trải nghiệm giáo dục có ý nghĩa nhất và hiệu quả nhất có thể bởi vì điều này cho phép giáo viên
liên tục tập trung vào và đáp ứng các nhu cầu hay thay đổi của trẻ. Theo dõi sự tiến bộ là một phần
thiết yếu của việc giảng dạy hiệu quả. Giáo viên lớp tiền mẫu giáo phải căn cứ các lựa chọn chỉ dạy
của mình vào những gì mà từng đứa trẻ mang vào sự tương tác để thúc đẩy việc học tập hữu hiệu.
Được hiệu rộng ra, việc đánh giá bao gồm một bộ công cụ để xác định mức độ kỹ năng của từng đứa
trẻ, tìm hiểu cách mà trẻ em giải quyết vấn đề và mâu thuẫn hằng ngày, cách mà các em thay đổi qua
thời gian và điều gì làm động cơ thúc đẩy các em.
Bất cứ khi nào có thể, mức độ kỹ năng của trẻ em nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh phải được
đánh giá bằng cả ngôn ngữ được nói ở nhà lẫn tiếng Anh. Việc đo lường mức độ kỹ năng ngôn ngữ
được nói ở nhà là thiết yếu khi trẻ em được nhập học trong các chương trình giáo dục song ngữ.

Các cuộc đánh giá không chính thức: theo dõi trẻ em theo thời gian
Giáo viên lớp tiền mẫu giáo có sẵn một số đánh giá không chính thức để thông tin và phân hóa sự
giảng dạy và để chú giải sự tiến bộ theo thời gian. Các đánh giá không chính thức bao gồm như sau:
• Quan sát liên tục―xem trẻ em hoạt động và vui chơi trong đủ loại môi trường
• Quan sát có hệ thống―chọn những đứa trẻ cụ thể và quan sát các em vì mục đích cụ thể
và/hoặc trong những khung thời gian cụ thể
• Suy nghĩ―ghi lại ý nghĩ về quan sát hoặc mẫu tác phẩm của trẻ
• Ghi chép mẫu chuyện vặt―ghi lại và đề ngày các ghi chép về quá trình học tập và hành vi
của trẻ một cách có tổ chức
• Các danh sách kiểm tra (checklist)―quan sát cá thể đưa trẻ về hành vi/kỹ năng cụ thể
căn cứ vào quá trình liên tục phát triển, có thể bằng cách dùng ký hiệu để chỉ ra mức
độ tiến bộ
• Hồ sơ của trẻ―thu thập và ghi ngày các mẫu tác phẩm thực qua thời gian
Hồ sơ của trẻ cung cấp một tổng quan hùng mạnh về quá trình phát triển của một đứa trẻ
và dùng để hướng dẫn cho các quyết định dạy học, khuyến khích suy nghĩ của trẻ em về
quá trình học tập của bản thân, và cung cấp cơ hội để chia sẻ thông tin về quá trình học tập
của trẻ với gia đình.
Trong khi đánh giá không chính thức và việc theo dõi quá trình tiến bộ cung cấp thông tin phản hồi
ngay cho giáo viên, thì loại đánh giá này có những hạn chế. Các cuộc đánh giá không chính thức
không thể
•
•
•

xác định mức độ hoạt động cơ sở,
cung cấp thông tin chuẩn mực,
xác định xem trẻ có các kỹ năng thích hợp với độ tuổi hay không,
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•
•

xác định xem trẻ có vấn đề học tập hay không, hoặc
cung cấp kết quả đánh giá đáng tin cậy và hợp lệ rõ ràng.

Đánh giá chính thức: dữ liệu so sánh
Vấn đề về cách đánh giá trẻ em có rất nhiều mặt và bị tác động bởi một số nhân tố. Chẳng hạn, nếu
một giáo viên muốn xác định xem một đứa trẻ có kỹ năng sẵn sàng đến trường thích hợp với độ tuổi
hay không, thì giáo viên này cần sử dụng một cách đo lường đã chuẩn hóa. Điều này có nghĩa rằng
cuộc đánh giá có một tập hợp tổng quát những câu hỏi, bài làm và học liệu, và điểm của trẻ căn cứ vào
một ví dụ tiêu biểu quy chuẩn các trẻ em. Việc này là quan trọng bởi vì học lực của đứa trẻ có thể có
liên quan đến học lực của một số lớn những đứa trẻ khác cùng tuổi. Đôi khi các cách đo lường chuẩn
hóa được nói đến như những phương pháp đánh giá chính thức và bao gồm đủ loại bài làm hấp dẫn
được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Đánh giá chính thức có thể bù cho các hạn chế của
những cuộc đánh giá không chính thức.
Các phương pháp đánh giá chính thức bao gồm như sau:
•

•

•

Đo lường sàn lọc―đánh giá vắn tắc các kỹ năng là các chỉ báo sớm quan trọng về năng
lực học ở trường sau này
Các cuộc đo lường này cung cấp thông tin về kỹ năng cấp bậc mới vào lúc bắt đầu năm tiền
mẫu giáo.
Đo lường theo dõi sự tiến bộ―đo lường vắn tắt được tiến hành trên cơ sở thường lệ để
cung cấp thông tin trẻ đang học gì và tốc độ cải thiện năm tiền mẫu giáo
Kết quả đo lường theo dõi sự tiến bộ phải dự báo về các đo lường chuẩn hóa dài hơn.
Do đo lường theo dõi sự tiến bộ vắn tắt, giáo viên có thể tiến hành ít nhất ba lần trong
một năm học và biết được ai đang thể hiện hay ai không thể hiện sự tiến bộ phù hợp. Có
kiến thức này, giáo viên không thể “đoán mò” những gì trẻ đang học và có thể thích ứng
các hoạt động chương trình giảng dạy và phương pháp dạy để đáp ứng tốt hơn với nhu
cầu của trẻ.
Đánh giá chẩn đoán―đánh giá được sử dụng để có được một sự phân tích tỷ mỷ về các
mặt mạnh và các mặt yếu của trẻ nhằm xác định những trợ giúp học tập nào là cần thiết
Trẻ em có khó khăn về trí tuệ, thân thể hay cảm xúc có thể cần dịch vụ đặc biệt, hưởng lợi
rất nhiều từ việc phát hiện và chẩn đoán sớm. Đối với các trẻ này, các cuộc đánh giá chẩn
đoán có thể rất hữu ích. Trong khi các cuộc đánh giá chẩn đoán không xác định nguyên
nhân cơ bản về việc một đứa trẻ không tiến bộ, chúng có thể gợi ý một nhu cầu đặc biệt.
Có nhiều nguyên nhân tại sao một đứa trẻ có thể gặp khó khăn với việc tiếp thu sớm các
kỹ năng học tập hoặc xã hội: sức khỏe, khuyết tật chưa xác định, bận tâm về gia đình,
hoặc khó khăn về xã hội và cảm xúc. May mắn thay, các cuộc đánh giá cụ thể nhằm xác
định các vấn đề cơ bản và khuyết tật là có tồn tại và nên được sử dụng nếu cần thiết. Một
khi giáo viên phát hiện các nguyên nhân cơ bản về khó khăn của một đứa trẻ trong học
tập, thì giáo viên có thể tìm sự trợ giúp phù hợp cho trẻ và gia đình trẻ.

Các chương trình tiền mẫu giáo hiệu quả phải sử dụng nhiều hình thức đánh giá để theo dõi quá trình
tiến bộ của trẻ em riêng lẻ theo một cách đáng tin cậy về khoa học và để cung cấp thông tin cho quá
trình giảng dạy. Đánh giá, khi được sử dụng cẩn thận và thích hợp, có thể giải quyết—hơn là gây
ra—các vấn đề giáo dục. Do trẻ nhỏ trải qua quá trình tăng trưởng không thể tin được và quá trình
học hỏi theo một nhịp độ thất thường và đôi khi không thể dự đoán được, giáo viên và người chăm
sóc phải được đào tạo cần thiết để sử dụng tốt dữ liệu đánh giá.
Các giáo dục viên và giám đốc chương trình phải duy trì mọi cuộc đánh giá cho dễ quản lý bằng cách
hoạch định một khung thời gian hợp lý để thu thập thông tin đánh giá, chỉ chọn một vài cuộc đánh giá
cung cấp nhiều thông tin nhất, và thu thập thông tin trên một cơ sở có hệ thống. Các cuộc đánh giá
được chọn phải thống nhất với cả chương trình giảng dạy cụ thể được sử dụng trong lớp học và các
hướng dẫn mầm non của tiểu bang.
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Kết quả từ nhiều cuộc đánh giá phải được sử dụng cho việc hoạch định có mục đích cho trải nghiệm
tiền mẫu giáo của một đứa trẻ. Chẳng hạn, giáo viên có thể đáp ứng với dữ liệu nhận được từ việc
đánh giá bằng cách thay đổi hoặc làm phong phú các trung tâm vui chơi với các hoạt động phục vụ
tốt hơn nhu cầu của trẻ em hoặc bằng cách cung cấp thêm các buổi đọc lớn tiếng nếu cuộc đánh giá
nêu ra một nhu cầu cho những thay đổi như thế. Hơn nữa, cuộc đánh giá có thể chỉ ra trẻ em nào
cần sự chú ý cá nhân hơn đối với các kỹ năng đặc biệt hoặc thúc đẩy một giáo viên tham khảo ý kiến
của các giáo viên khác và các giám thị để có gợi ý về các chiến lược dạy dỗ mới. Cho dù kết quả có
là gì đi nữa, giáo viên phải luôn chia sẻ với gia đình, và việc đánh giá phải được làm lại định kỳ để
thẩm định sự tiến bộ của trẻ.
Giáo viên mầm non khéo biết kết hợp việc quan sát hệ thống và những đánh giá khác trong hoạt động
và tương tác hằng ngày của trẻ; trẻ em với giáo viên khéo không cảm thấy bị xem xét hoặc bị kiểm tra
và sẽ hưởng lợi từ kinh nghiệm giáo dục hoàn toàn thích hợp. Với kiến thức xuất phát từ các cuộc đánh
giá, giáo viên và những người khác có thể bảo đảm rằng trẻ nhỏ nhận được các dịch vụ và trợ giúp
thiết yếu, bao gồm đánh giá thêm và can thiệp khi cần thiết.
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Liên kết bản Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas với khả năng sẵn sàng đến trường

vi. Phương pháp tiếp cận phát triển để đẩy mạnh khả năng sẵn sàng đến trường
Trẻ em phát triển năng lực trong khi tiến trên con đường phát triển riêng của mình.
Khi thực hiện các Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas, điều quan trọng là luôn nhớ rằng trẻ
em nắm vững kiến thức và kỹ năng thông qua một loạt các quy trình phát triển, các quy trình này lại
phát triển theo thời gian. Trong khi giáo viên hiệu quả hoạch định bài giảng và cấu trúc lớp học của
mình với ý thức về các mục tiêu cuối cùng mà giáo viên muốn trẻ em đạt được, thì giáo viên cũng thừa
nhận rằng trẻ em ở các cấp độ phát triển khác nhau có những khả năng khác nhau, và kỳ vọng cần phải
được điều chỉnh theo đó.
Trẻ tiền mẫu giáo trưởng thành qua thời gian trong những lĩnh vực song song chẳng hạn như lượng
thời gian cho khả năng tập trung, từ vựng diễn đạt, khả năng tự chủ hành vi, kỹ năng giải quyết vấn
đề, phối hợp vận động tinh, và kỹ năng trí nhớ làm việc. Các phương diện đa dạng này của quá trình
phát triển tác động—trực tiếp và gián tiếp—đến khả năng của trẻ em để hiểu những khái hiệm đặc biệt
và thực hiện thành công các hoạt động cụ thể. Chẳng hạn, một bé ba tuổi có thể học cách sắp xếp và
phân loại đồ vật theo màu sắc hoặc kích thước, một bé bốn tuổi có thể học cách sắp xếp đồ vật theo
âm bắt đầu của chúng (chẳng hạn như /pig/, /pot/, /puzzle/). Một bé ba tuổi có thể còn đang cố gắng
tập kỹ năng vận động chẳng hạn như nhảy, đứng trên một chân và ném một quả banh, trong khi một
bé bốn tuổi có thể học làm theo hướng dẫn chẳng hạn như “nhảy hai lần” hoặc “bước nhanh,” và đã
học ném một quả banh có nhắm mục tiêu. Trong lĩnh vực xã hội cảm xúc, trẻ tiền mẫu giáo nhỏ hơn
vẫn rèn luyện những kỹ năng cơ bản như chờ đến lượt và chia sẻ đồ chơi mà không đánh hoặc giật
lấy. Trẻ tiền mẫu giáo lớn hơn có khả năng hơn để giải quyết mâu thuẫn bằng lời nói (mặc dù các em
vẫn cần giáo viên trợ giúp để làm việc này) và tiến hành chơi có cộng tác. Do đó, những gì có thể thích
hợp cho các bé bốn và năm tuổi có thể không thích hợp cho các bé ba tuổi. Sự quan tâm này đối với
nhu cầu phát triển hay thay đổi và kỹ năng tự điều chỉnh của trẻ em là vô cùng quan trọng. Ngoài ra, vì
có nhiều lớp học mầm non có trẻ ở các độ tuổi lẫn lộn (ba đến bốn tuổi), độ linh động học tập và hoạt
động vui chơi trong một lớp học sẽ thường cần thiết để trợ giúp tối ưu cho mỗi đứa trẻ.
Giáo viên cá nhân hóa việc giảng dạy để tạo điều kiện thuận lợi cho sự tiến bộ về phát triển của trẻ.
Giáo viên được khuyến khích có quan điểm phát triển trong việc thực hiện các Hướng dẫn Tiền mẫu
giáo của Tiểu bang Texas. Giáo viên nên đáp ứng trẻ ở trính độ hiện tại của các em và cung cấp
thông tin và hoạt động ở một mức độ mà trẻ có thể sẵn sàng hiểu và thực hiện. Điều này có nghĩa là
xây dựng kỹ năng của trẻ qua thời gian và làm việc để đạt kết quả sẵn sàng đến trường từng bước
khi trẻ thể hiện việc nắm vững các kỹ năng trình độ mới bắt đầu. Giáo viên nên luôn nhớ đến kỹ năng
kết quả nhưng cần phải chuẩn bị cho trẻ em đạt các mục tiêu này qua trải nghiệm và hoạt động của
phương pháp scaffolding (gợi ý từng bước) thích hợp với các cấp độ phát triển và khả năng hiện hành
của từng cá nhân đứa trẻ.
Giáo viên hiệu quả biết rằng mỗi đứa trẻ độc nhất vô nhị và có thể được hiểu như một cá thể có phong
cách, tính khí, những mối quan tâm và năng khiếu học tập độc nhất vô nhị. Giáo viên nên có kỳ vọng
cao, tích cực cho mọi đứa trẻ, nhưng điều này không có nghĩa rằng mọi đứa trẻ phải được trông mong
học tập ở cùng tốc độ hay cùng một cách thức. Có thể có một số bé ba tuổi phát triển sớm đã sẵn sàng
đáp ứng vài kết quả Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas ngay bây giờ, trong khi có những
bé bốn tuổi dường như chưa đạt được các kết quả này. Giáo viên nên sử dụng các đánh giá có sẵn và
quan sát hằng ngày để xác định xem trẻ đang ở đâu về mặt thành thạo các kỹ năng trong các lĩnh vực
khác nhau. Rồi giáo viên có thể sử dụng thông tin này để hoạch định bài giảng và cung cấp hoạt động
có thể được cá nhân hóa theo nhu cầu của trẻ ở các trình độ kỹ năng thay đổi.
Việc kết hợp các lĩnh vực phát triển và nội dung chương trình dạy trợ giúp cho quá trình học tập của trẻ.
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Nghiên cứu về phát triển còn cho chúng ta biết rằng quá trình tiếp thu các khái niệm và kỹ năng của
trẻ em không phải lúc nào cũng đi theo đường thẳng và có nhịp độ đều đặn. Trẻ em cần trải qua các
khái niệm mới nhiều lần và qua nhiều tình huống để củng cố hiểu biết của mình. Giáo viên làm mẫu, giải
thích và “nói thành tiếng suy nghĩ của mình” để trẻ em hiểu những suy nghĩ đằng sau những gì giáo
viên đang làm. Sau đó, trẻ em được cho cơ hội thực hành kỹ năng hoặc khái niệm cùng giáo viên bên
mình để hướng dẫn việc thực hành của các em, bằng phương pháp scaffolding (gợi ý từng bước) hoặc
trợ giúp việc học của trẻ em để các em thành công. Giáo viên cung cấp nhiều cơ hội để thực hành khái
niệm, chuyển khái niệm từ một điều gì đó mà trẻ có thể làm chậm chạp sang một điều gì đó mà trẻ có
thể làm nhanh nhẹn và dễ dàng. Lên kế hoạch thận trọng là cần thiết cho trẻ em để có nhiều cơ hội cần
cho quá trình chuyển tiếp này từ một việc khá thành một việc rất dễ để một đứa bé hoàn thành mà không
cần trợ giúp.
Mô hình thả ra từng bước
1. Giáo viên làm mẫu, giải thích và nói thành
tiếng suy nghĩ của mình.

3. Trẻ làm bài tập.

Trẻ theo dõi.

Giáo viên giúp.

2. Giáo viên làm bài tập.

4. Trẻ hoàn thành bài tập một cách tự
lập.
Giáo viên theo dõi.

Trẻ giúp.

(Pearson and Gallagher, 1983)
Trẻ em phải có đủ cơ hội để thực hành các kỹ năng mới bằng nhiều cách thức khác nhau và trong các
môi trường khác nhau. Một chương trình giảng dạy phong phú kết hợp học liệu và khái niệm qua
những phần khác nhau trong ngày cung cấp các cơ hội như thế. Chẳng hạn, một đứa trẻ học về hình
dạng có thể hoàn thành một trò chơi ghép hình dạng trong thời gian tại trung tâm, phân loại và đếm hạt
chuỗi trong một bài giảng về toán nhóm nhỏ, và sau đó sử dụng một tấm bìa cứng hoặc “kính lúp” nhựa
trong thời gian ngoài trời để “quan sát” hình dạng các đồ vật ngoài sân chơi (chẳng hạn như cầu trượt
hình chữ nhật, mái hình tam giác của nhà mô hình, một bánh xe tròn trên một chiếc xe đồ chơi). Khi
khái niệm và từ vựng được củng cố thông qua tình huống và qua thời gian, trẻ em có thể sử dụng sự
chú ý, trí nhớ, vốn từ vựng, khả năng quan sát bằng mắt và kỹ năng vận động của mình để xây dựng
những hình tượng nội bộ trong trí óc về các khái niệm phức tạp như “hình dạng.”
Cuối cùng, giáo viên hiệu quả nhận biết các mối quan hệ tương hỗ, tương tác giữa các lĩnh vực phát
triển khác nhau. Giáo viên nhận biết, chẳng hạn, rằng khi một đứa trẻ đang có cảm xúc lo sợ hoặc
tuyệt vọng, bé sẽ gặp khó khăn hơn để sử dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề hoặc làm theo chỉ dẫn
trong một buổi sinh hoạt nhóm. Khi trẻ em được giới thiệu những hoạt động vượt quá khả năng mình, có
nhiều khả năng hơn rằng các em sẽ thể hiện hành vi tránh né, thụ động hoặc không ngoan. Mặt khác,
khi trẻ em được giới thiệu những hoạt động hấp dẫn, thách thức và dễ giải quyết, các em trải nghiệm sự
tự hào về thành công của mình và hăng hái muốn được học thêm.
Giáo viên có thể đẩy mạnh khả năng sẵn sàng đến trường của trẻ tốt nhất bằng cách đưa các
hướng dẫn và kết quả tiền mẫu giáo vào phương pháp dạy của mình, trong khi xem trẻ như một học
viên tích cực đang liên tục phát triển, thích ứng, tổng hợp thông tin mới và nỗ lực để đạt năng lực.
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vii. Thực hành hiệu quả để đẩy mạnh khả năng sẵn sàng đến trường
Các khái niệm then chốt bao gồm trong mỗi lĩnh vực học tập tiền mẫu giáo phải đi đôi với việc tiếp
thu thông tin và kỹ năng.
Một chìa khóa để phát triển thực hành hiệu quả để thúc đẩy khả năng sẵn sàng đến trường là việc đưa
vào lớp học năm yếu tố then chốt, mỗi yếu tố được biết là quan trọng đối việc học và phát triển của trẻ
nhỏ. Trong khi mỗi yếu tố cộng thêm vào khả năng giáo viên để xây dựng một nền tảng vững chắc cho
việc học tập của trẻ em, ảnh hưởng của chúng khi kết hợp vào một tổng thể tích hợp bao hàm toàn
diện lớn hơn tổng các phần.
Năm yếu tố sau đây là thiết yếu cho các chương trình tiền mẫu giáo hiệu quả:
•
•
•
•
•

Sử dụng nhất quán một phong cách tương tác đáp ứng nhanh để trợ giúp việc học tập
Nội dung xây dựng các kỹ năng nhận thức và xã hội để dự báo khả năng sẵn sàng đến
trường
Việc hoạch định tận dụng nghiên cứu não mới nhất về phát triển trí nhớ
Sự cân bằng các chiến lược giảng dạy
Tạo nhóm linh động trẻ em cho các buổi sinh hoạt học tập, bao gồm một trò một cô,
nhóm nhỏ và nhóm lớn

Phong cách tương tác đáp ứng
Lý thuyết văn hóa xã hội cung cấp một khung làm việc rất tốt để hướng dẫn giáo viên trong nỗ lực để
trợ giúp quá trình học tập của trẻ nhỏ. Một dấu chất lượng của thuyết này là tầm quan trọng đặt lên khả
năng của trẻ để học ở những cấp độ cao hơn với sự trợ giúp chuyên biệt, được gọi là phương pháp
scaffolding (gợi ý từng bước), từ những người khác có năng lực hơn (chẳng hạn, gia đình, giáo viên)
hơn là xảy ra khi trẻ cố tự học một mình. Khi các tương tác đáp ứng nhanh xảy ra, kỹ năng xã hội và
nhận thức của trẻ nhỏ được đặt lên những quỹ đạo tích cực hơn.
Một số lượng đáng kể các nghiên cứu đã xem xét hành vi giáo viên và tương tác và quan hệ của các
giáo viên với trẻ em. Tài liệu này ủng hộ điều khẳng định giai thoại của các giáo viên: cách mà giáo viên
tương tác với trẻ nhỏ ảnh hưởng đến kết quả xă hội và cảm xúc của trẻ em hoặc tiêu cực hoặc tích
cực tùy theo chất lượng tương tác. Xét điều này, Trung tâm Quốc gia Trẻ em Nghèo, cùng với nhiều thể
chế khác, khuyến cáo một chính sách chăm sóc và trải nghiệm học tập mầm non chất lượng trong lớp
học có giáo viên thân thiện và không khí dự đoán trước được, thú vị.
Những mối quan hệ đáp ứng giữa cá nhân với nhau với giáo viên nuôi dưỡng thiên hướng học tập
của trẻ em và khả năng đang xuất hiện của các em. Giáo viên giỏi nhận biết và khuyến khích cố gắng
của trẻ em, làm mẫu và giải thích hành vi, tạo thách thức và trợ giúp trẻ em trong việc mở rộng khả
năng của mình, và cung cấp hướng dẫn hoặc chỉ dẫn cụ thể. Trẻ em hăng hái và phấn khích được học
hỏi, và khuyến khích sự phấn khích này giúp các em học từ vựng mới, tên chữ cái và âm thanh, và
các khái niệm số và khoa học. Trên thực tế, những mối quan hệ giáo viên-trẻ ở tiền mẫu giáo có liên
quan đến sự nhận thức âm vị lớn hơn và ngôn ngữ giỏi hơn, giao tiếp, và kỹ năng toán, cũng như thái
độ và quan điểm tích cực, kỹ năng xã hội và tư duy tốt hơn, và hành vi ít có vấn đề hơn.
Các quan hệ tương tác đáp ứng và thích hợp tạo nền tảng cho quá trình học tập của trẻ em đòi hỏi
như sau:
•
•
•

Thông cảm với trình độ hiểu biết của trẻ
Cung cấp câu trả lời tùy theo tín hiệu của một đứa trẻ
Duy trì và xây dựng theo sự tập trung của một đứa trẻ
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•
•
•

Sử dụng ngôn ngữ nói phong phú
Tránh sự hạn chế quá mức về hành vi
Cung cấp nhiều lựa chọn và thích ứng với nhu cầu hay thay đổi của một đứa trẻ

Bằng cách luôn chăm chú quan sát và đánh giá nhu cầu của trẻ em và sự thoải mái hạnh phúc của trẻ
trong môi trường mình và bằng cách cung cấp sự chăm sóc hữu trách và đáp ứng, một giáo viên thiết
lập một môi trường thân thiện và quan tâm giúp trẻ cảm thấy thoải mái và tạo điều kiện thuận lợi cho
quá trình học tập.
Một giáo viên hiệu quả thể hiện sự tôn trọng đối cá tính của mỗi đứa trẻ.

Những mối tương tác đáp ứng: thân thiện, thông cảm và tùy theo các tín
hiệu của trẻ
Các giáo viên mầm non tạo không khí cho mỗi tương tác xảy ra trong lớp học của mình. Như vậy trau
dồi một không khí thân thiện, quan tâm sẽ cho phép trẻ em khám phá và phát hiện thế giới mình mà
không sợ bị phạt hay bị chế giễu. Khi tạo ra môi trường này và ủng hộ lòng tự trọng của trẻ em, giáo
viên giúp trẻ đạt được khả năng sẵn sàng đến trường.
Giáo viên có thể trau dồi thái độ đáp ứng nhanh và thân thiện trong các mối tương tác của mình với trẻ
em khi giáo viên
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lắng nghe và trả lời một cách thân thiện và thông cảm đối với cảm xúc, ý tưởng và quan
điểm của trẻ;
sử dụng ngôn ngữ tích cực để xây dựng lòng tự trọng của trẻ;
thể hiện sự tôn trọng đối với cá tính ngôn ngữ và văn hóa của trẻ;
giúp trẻ em học cách tự chủ bằng cách ủng hộ kỹ năng đối phó cảm xúc xuất hiện;
cung cấp nhiều loại cơ hội khác nhau để trẻ em lựa chọn và quyết định;
có chỉ dẫn bằng lời nói sau khi sử dụng một tín hiệu định trước để thu hút sự chú ý
của trẻ và bảo đảm rằng trẻ hiểu những gì các em được yêu cầu;
khuyến khích trẻ kiềm chế hành vi của mình bằng cách thiết lập một môi trường
khuyến khích (bố trí phòng, biểu đồ quản lý v.v.);
thiết lập quy tắc lớp học rõ ràng, đơn giả và thích hợp về mặt phát triển; và
sử dụng các vấn đề xảy ra một cách tự nhiên trong ngày để làm mẫu cho một phương
pháp giải quyết vấn đề mang tính xây dựng.

Một phong cách đáp ứng cần được kết hợp với một kế hoạch hiệu quả để dạy nội dung thiết yếu cho
khả năng sẵn sàng đến trường.

Phong cách đáp ứng + Dàn bài nội dung
Kiến thức thực hành về các lĩnh vực phát triển nhận thức và xã hội chính yếu, cùng với các Hướng dẫn
Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas, phải là một hướng dẫn cho việc hoạch định các chương trình
giảng dạy tiền mẫu giáo. Một dàn bài nội dung cần nắm lấy cơ hội để xây dựng nhiều lĩnh vực học tập
(chẳng hạn toán, xã hội, ngôn ngữ) trong một bài học, hoạt động hoặc trải nghiệm duy nhất. Chẳng hạn,
trong một buổi sinh hoạt đọc lớn tiếng hiệu quả, giáo viên xây dựng vốn từ vựng và kiến thức nền trong
khi giáo viên nêu bật các nhân vật hoặc khái nhiệm then chốt trong quyển sách. Việc đặt câu hỏi của
giáo viên thúc đẩy việc diễn đạt ngôn ngữ khi trẻ em cố gắng mô tả suy nghĩ của mình về quyển sách.
Sự “nhân nhượng lẫn nhau” giữa trẻ em và khả năng cộng tác của các em trong khi giáo viên yêu cầu
các em chờ lượt mình và lắng nghe câu trả lời của bạn trợ giúp cho việc phát triển năng lực xã hội
của các em. Vì sách có thể là về toán sơ đẳng, khoa học, lịch sử hoặc tập đọc tập viết (chẳng hạn như
quyển sách chữ cái), buổi sinh hoạt đọc lớn tiếng xây dựng việc học tập trong bất kỳ một trong các lĩnh
vực quan trọng này.
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Tất nhiên, khả năng của trẻ em để học tập từ hoạt động đa chiều này phụ thuộc việc giáo viên sử dụng
các thành phần then chốt của phong cách đáp ứng như đã mô tả trước đây. Trong ví dụ này, việc học
của trẻ có thể được thúc đầy đến mức độ lớn hơn trong buổi sinh hoạt đọc sách có giáo viên hướng
dẫn này đến nỗi có thể trở thành một hoạt động tự lập, chẳng hạn như một đứa trẻ xem quyển sách
một mình. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra nếu phản ứng của giáo viên có kết hợp thông tin đầu vào
ngôn ngữ phong phú và có nhịp độ thích hợp và các phản ứng này thân thiện, khuyến khích và thích
ứng với tín hiệu của trẻ, chú ý đến sự phát triển của các em ELL, và được sử dụng bằng những cách
thức dựa vào độ tập trung chú ý của trẻ. Khi các lĩnh vực nội dung đã biết là dự đoán trước khả năng
sẵn sàng đến trường được trình bày với phong cách đáp ứng này, trẻ em tiến bộ nhiều và có thể rời
lớp tiền mẫu giáo sẵn sàng để thành công ở trường.

Phong cách đáp ứng + Nội dung + Hoạch định xây dựng hiệu quả những ký
ức mới
Trước khi phác thảo các cách thức tổng quát để xây dựng ngôn ngữ, khả năng đọc viết, toán và kỹ
năng xã hội, giáo viên có thể bảo đảm tốt hơn rằng trẻ em học—xây dựng kiến thức duy trì liên tục—
thông qua việc hoạch định và thực hiện hiệu quả những buồi sinh hoạt có cung cấp thông tin mới. Đã
được chứng minh rõ bằng tài liệu rằng trẻ em học một khái niệm mới (chẳng hạn như tên và đặc điểm
của một đồ vật mới) nếu các em có trải nghiệm nhiều lần liên tục.
Chẳng hạn, một đứa trẻ có thể nghe lần đầu tiên về một đồ vật qua một hoạt động khoa học hoặc đọc
lớn tiếng. Trong lần tiếp xúc đầu tiên, trẻ nghe và nhìn thấy đặc điểm của đồ vật. Chạm vào đồ vật giúp
trẻ nhớ nhiều hơn về nó. Từ vựng mới này và ý nghĩa của nó có nhiều khả năng sẽ được học thuộc hơn
nếu trẻ có nhiều lần tiếp xúc hoặc trải nghiệm có liên quan với nó xảy ra gần về thời gian với lần tiếp xúc
đầu tiên. Việc chú ý đến điều này khi các giáo viên mầm non hoạch định các buổi sinh hoạt trong một
ngày, tuần và tháng sẽ trợ giúp việc giảng dạy hiệu quả. Việc sử dụng những chủ đề phong phú (ví dụ
như, sự sống dưới đáy biển, những thứ biết bay, vườn học xây dựng) khiến cho việc xây dựng những
trải nghiệm có liên quan nhiều lần được dễ dàng hơn. Khi trẻ em học về các khu vườn trong nhiều ngày
thông qua buổi sinh hoạt đa dạng nhưng có liên quan, các em bắt đầu có những mối liên kết giữa các
công cụ cần để trồng trọt ngoài vườn, bông hoa và rau cải mọc ở vườn, trang phục làm vườn (bao tay,
nón, ủng), và mục đích của đất, dưỡng chất, mặt trời và nước.
Dễ nhìn thấy từ ví dụ này một giáo viên có thể làm cho việc học tập về vườn vui nhộn như thế nào. Qua
việc hoạch định kỹ lưỡng, có chủ ý và những buổi sinh hoạt vui chơi, kỹ năng từ vựng mới được đẩy
mạnh. Trong khi trẻ em nghĩ về những chữ đầu và âm thanh trong từ mới, các em tiếp xúc với khả
năng đọc viết và toán xảy ra khi các em đếm hạt giống mà các em sẽ trồng. Tất nhiên, kỹ năng xã
hội/cảm xúc được khuyến khích trong khi các em chia sẻ công cụ làm vườn với bạn cùng lớp, chờ
đến lượt mình để đào hoặc mô tả cây, cười với nhau khi các em nói những câu điệp âm ngớ ngẩn
hoặc hát những bài có vần (“Mary, Mary, quite contrary, how does your garden grow?”).
Phương pháp tiếp cận này bảo đảm việc học tập hiệu quả, phần vì nó bao gồm ba chử P.
•
•
•

Purposeful (có mục đích)
Planned (có kế hoạch)
Playful (có vui chơi)

Giáo viên có chú ý đến ba chữ P, sẽ luôn hỏi, “Mục đích của việc này là gì?” trước khi đưa một
hoạt động vào kế hoạch bài học của mình. Câu trả lời phải là việc này
•
•
•

xây dựng một kỹ năng hoặc hơn cần thiết cho khả năng sẵn sàng đến trường,
mở rộng và dựa vào trình độ hiểu biết hiện hành, và
khuyến khích việc hiểu rõ thông tin mới có những mối liên hệ trực tiếp với những gì trẻ em
cần để thành công ở lớp mẫu giáo.

Nếu hoạt động đáp ứng các tiêu chí này, việc hoạch định cẩn thận xảy ra và bao gồm:
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•
•
•
•

Chọn sách hư cấu và không hư cấu để đọc cho nhóm và đặt sách vào các trung tâm để
khuyến khích kiến thức mới
Chọn những hoạt động tận dụng sự chồng chéo giữa các lĩnh vực kỹ năng ngôn ngữ,
khả năng đọc viết và toán
Xác định những trò chơi nhận thức âm vị vui nhộn để sử dụng khi di chuyển trẻ em từ
một hoạt động này sang hoạt động khác
Bảo đảm rằng sách, học liệu, sinh hoạt, trò chơi và trò chuyện là hấp dẫn

Thực hiện những kế hoạch hiệu quả + một sự cân bằng các chiến lược
giảng dạy
Hai chiến lược giảng dạy thường trái ngược là chỉ dạy “trực tiếp” và “gián tiếp”. Chỉ dạy trực tiếp, hoặc
rõ ràng, có lúc đã được can ngăn trong môi trường mầm do thường xuyên được liên kết với cấu trúc
lớn hoặc với các phương pháp có sẵn kịch bản. Điều này là đáng tiếc, bởi vì chỉ dẫn trực tiếp cho trẻ
em về ý nghĩa của từ mới hoặc về cách mà một thứ gì đó hoạt động là một mặt quan trọng của việc
trợ giúp quá trình học tập của các em. Thay vì giả thiết rằng hình thức chỉ dạy rõ ràng này luôn luôn
bằng với một phương pháp “skill and drill” (thực hành đến khi rành), giáo viên mầm non có thể quan
sát và xác định những lúc khi trẻ em sẽ hưởng lợi từ việc chỉ dạy trức tiếp về các lĩnh vực mới thú vị.
Xét tuổi nhỏ và khả năng tập trung hạn chế của trẻ bốn tuổi, thể loại chỉ dạy này cần phải tương đối
ngắn. Nên khuyến khích trẻ tham gia bằng cách hỏi, việc sử dụng học liệu “thực hành” (hơn là phiếu
bài tập) và động tác thể hình.
Chỉ dạy gián tiếp đã được diễn giải theo nhiều cách. Đối với một số người điều này có nghĩa rằng trẻ
được tự do chọn điều mà các em muốn. Với cách diễn giải này, trẻ em thường dành ra nhiều thời gian
tại đủ loại trung tâm khác nhau, khám phá học liệu một mình hoặc cùng với bạn trong lớp. Đôi khi các
trung tâm này trông giống nhau suốt cả năm; những lúc khác chúng cần được làm mới với học liệu
mới.
Đối với người khác, chỉ dạy có hướng dẫn cho nỗ lực của trẻ tại các trung tâm được bao gồm trong cách
diễn giải của họ về quá trình học tập trẻ tự quản. Trong trường hợp này, giáo viên quan sát và bình luận
về những đề tài trò chuyện hoặc những hành động với đồ vật và liên kết giữa việc vui chơi của trẻ và
một khái niệm tập đọc tập viết hay toán.
Mặc dù đây là một cách thức hiệu quả để tạo nền móng cho việc học tập của trẻ em, nhiều giáo viên
không nhận rằng mình có một vai trò trong quá trình khám phá và vui chơi của trẻ em. Một bản nghiên
cứu mô tả, xem xét ý kiến của giáo viên mầm non về vai trò của mình trong việc vui chơi của trẻ em và
các thực hành có liên quan, cho thấy rằng phần lớn xem mình như là người quan sát chỉ có đó để giữ
cho trẻ được an toàn. Trong số 65 giáo viên trong cuộc nghiên cứu, chỉ có bốn giáo viên xem việc vui
chơi như một cơ hội để tạo sự liên kết với khả năng đọc viết, và chỉ 15 xem đó như một lúc để đẩy
mạnh việc tư duy (McLaine, J.B. 1996). Vai trò của giáo viên trong việc vui chơi và khám phá học liệu
của trẻ em đã được mô tả là “có nhiều mặt,” bao gồm là một người tổ chức cho môi trường, cố vấn
viên, người quản lý và người chép thuê. Khi nhiều giáo viên hơn chấp nhận loạt vai trò này, việc học tập
trẻ tự quản phải tăng cường sinh hoạt có giáo viên hướng dẫn để cung cấp sự cân bằng tốt nhất cho
khả năng sẵn sàng đến trường.
Cũng như một giáo viên phải đặt câu hỏi về mục đích của các hoạt động có giáo viên hướng dẫn, giáo
viên còn phải hoạch định kỹ lưỡng, tham dự và tham gia các buổi sinh hoạt trẻ tự quản. Trong các
phương pháp tiếp cận trẻ tự quản, giáo viên phải thiết lập những trung tâm gồm có sách và học liệu
bảo đảm rằng trong khi trẻ em vui chơi, các em được tiếp xúc nhiều lần với khái niệm hoặc thông tin
mà giáo viên đã chia sẻ trước đây. Các hoạt động có giáo viên hướng dẫn có thể dẫn đến việc học tập
trẻ tự quản. Tuy nhiên, sự hướng dẫn có thể được đảo ngược lại để cho việc khám phá và quan sát
của trẻ em dẫn đến việc giáo viên thiết lập một cuộc thí nghiệm hoặc một bài tập toán để tăng cường
sự quan tâm của trẻ. Điểm quan trọng là lập sự cân bằng giữa quá trình học tập có giáo viên hướng dẫn
và trẻ tự quản trong các lớp học mầm non ―không phải một phương pháp tiếp cận trội hơn phương
pháp kia, mà một sự cân bằng bổ sung của cả hai.
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Kết hợp cách tạo nhóm linh động + chiến lược cân bàng + hoạch định hiệu
quả + nội dung + một phong cách đáp ứng
Yếu tố then chốt thứ năm là sử dụng những kiểu tạo nhóm khác nhau (một với một, nhóm nhỏ,
nhóm lớn) cho các em suốt cả ngày.
Trẻ em nhận được sự quan tâm chất lượng cao hơn từ giáo viên khi có một tỷ lệ giáo viên-trẻ thấp hơn.
Điều này có thể xảy ra do có nhiều khả năng hơn giáo viên sẽ đáp ứng thông cảm hơn với các tín hiệu
của trẻ, bao gồm những gố gắng phát biểu bằng lời của các em, khi giáo viên tương tác với số lượng
nhỏ hơn các em.
Do các lớp học tiền mẫu giáo thường có không quá 20 trẻ, cung cấp sự đáp ứng cá nhân hóa như thế
là đầy thách thức. Tuy nhiên, đối với những buổi sinh hoạt như đọc lớn tiếng, cách tạo nhóm nhỏ các
trẻ có nhiều khả năng khuyến khích trẻ nói chuyện hơn là đọc cho các nhóm lớn. Sự hiện diện của
một phụ tá giảng bài hay một trợ giảng thường cho phép nhiều cơ hội sử dụng cách tạo nhóm linh
hoạt các trẻ. Với phương pháp tiếp cận dạy nhóm, giáo viên có thể làm việc với một nhóm nhỏ các em
trong khi giáo viên kia di chuyển qua các trung tâm dùng phương pháp scaffolding (gợi ý từng bước)
để trợ giúp việc học tập của những đứa trẻ khác hoặc có thể thực hiện một hoạt động cới các em trong
một nhóm lớn. Điều quan trọng là mọi trẻ em hưởng lợi từ việc tham gia vào những kiểu tạo nhóm linh
động.
Việc giảng dạy một với một tạo cho giáo viên cơ hội cá nhân hóa việc giảng dạy và đáp ứng các
nhu cầu đặc biệt.
Giảng dạy nhóm nhỏ
•
•
•

cho phép trẻ em có nhiều cơ hội hơn để nói chuyện,
tạo cơ hội cho giáo viên để áp dụng phương pháp scaffolding (gợi ý từng bước), và
khuyến khích các buổi sinh hoạt thực hành và sự khám phá của trẻ em.

Giảng dạy nhóm lớn
•
•

xây dựng ý thức cộng đồng và
chuẩn bị cho việc giới thiệu các chủ đề và thông tin về khái nhiệm mới và để duyệt lại.
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Liên kết bản Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas
với khả năng sẵn sàng đến trường
viii. Phát triển chuyên môn: Chìa khoá đến các chương trình
tiền mẫu giáo chất lượng cao
Bí quyết để cung cấp giáo viên hiệu quả cho trẻ nhỏ là bảo đảm rằng giáo viên có sự phát triển chuyên
môn hiệu quả. Giáo viên giỏi cung cấp những cấp độ thách thức thích hợp, giúp trẻ chất vấn giả định của
chính các em, và khuyến khích các em suy nghĩ và nhìn nhận các mối quan hệ giữa mọi người, địa
điểm và đồ vật.

Phát triển chuyên môn: Cải thiện liên tục và trợ giúp cho giáo viên cải thiện chất
lượng trong trải nghiệm tiền mẫu giáo
Giáo viên có thể học và phát triển những phương pháp kỹ thuật thích hợp và hiệu quả cho tương tác
tích cực giữa giáo viên và trẻ. Thông qua sự phát triển cẩn thận và liên tục, giáo viên có thể xây dựng độ
hiệu quả giáo dục viên của mình qua thời gian. Do đó, sự phát triển chuyên môn bao gồm một yếu tố
thiết yếu trong việc có được những chương trình mầm non chất lượng. Giáo viên được đào tạo về chăm
sóc và giáo dục mầm non có tính đáp ứng cao hơn với nhu cầu của trẻ và được trang bị tốt hơn để giúp trẻ
em thành công hơn là giáo viên không được đào tạo như thế.
Theo Hiệp hội Quốc gia về Ưu tú và Trách nhiệm trong Giảng dạy, hoạt động phát triển chuyên môn—
bất chấp nội dung và mục tiêu—có khả năng hơn để được hiệu quả khi sự phát triển chuyên môn các
các đặc điểm sau đây:
•
•
•
•
•
•

•
•

Đặt trọng tâm vào những gì trẻ em nên học và cách giải quyết các vấn đề khác nhau mà trẻ
em có thể gặp phải trong việc học tập học liệu này
Có căn cứ vào các phân tích về những sự khác nhau giữa học lực thực tế của học
sinh và các mục tiêu và tiêu chuẩn cho việc học của học sinh
Cần có giáo viên tham gia vào việc xác định những gì mình cần học và vào việc phát triển
trải nghiệm học tập mà mình sẽ tham gia;
Xảy ra chủ yếu trong lớp học và được kết hợp vào công tác dạy học hằng ngày
Được tổ chức phần lớn xung quanh việc giải quyết vấn đề mang tính cộng tác trong các nhóm
giáo viên nhỏ
Liên tục và đang diễn ra, có theo dõi tiếp và trợ giúp để học tiếp, bao gồm xây dựng những
mạng lưới trợ giúp giữa nhiều trường học và thu thập sự trợ giúp từ nhiều nguồn bên ngoài
đến trường, có thể cung cấp những cách nhìn mới
Kết hợp đánh giá nhiều nguồn thông tin về kết quả đối với trẻ em Cung cấp cơ hội cho
giáo viên để hiểu lý thuyết nằm ở cơ sở kiến thức và kỹ năng đang được học tập
Được kết nối với một quy trình thay đổi toàn diện tập trung vào việc cải thiện việc học tập của
học sinh

Tất cả các bên hữu quan về mầm non (trường công, Head Start, nhà trẻ) phải có cơ hội để thông thạo
các Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas. Sự phát triển chuyên môn với trọng tâm vào tầm
quan trọng của việc sử dụng các hướng dẫn này như một công cụ cho việc giảng dạy vui chơi, hoạch
định chu đáo và có chủ ý trong các lớp tiền mẫu giáo phải có sẵn cho mọi quản trị viên và giám đốc.
Ngoài ra, giáo viên lên kế hoạch các phương pháp dạy có sử dụng hướng dẫn làm nền tảng sẽ cho
trẻ em tiếp xúc các trải nghiệm với kỹ năng đang phát triển về khả năng biết đọc viết, toán và xã
hội/cảm xúc. Có nhiều khả năng hơn rằng các giáo viên này có trẻ em thể hiện sự tiếp thu nhận thức
mang theo vào mẫu giáo (Whitehurst & Lonigan, 1998; Zevenbergen, Whitehurst, Payne, Crone
Hiscott, Nania, et. al., 1997). Một bước đầu tiên trong việc cung cấp cho giáo viên sự phát triển
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chuyên môn thúc đẩy khả năng của họ để sử dụng các hướng dẫn trong việc cung cấp trải
nghiệm sớm cần thiết cho sự phát triển của kỹ năng sẵn sàng đến trường này.
Thực hành dựa vào nghiên cứu để phát triển chuyên môn là thực tập với các video các mô hình lớp
học. Phát triển chuyên môn dựa vào web hoặc đào tạo cấp quận hạt loại modul có cập nhật liên tục
như sự trợ giúp có thể cung cấp những dạng thức hiệu quả chi phí để trợ giúp giáo viên trong việc cân
bằng chiến lược giảng dạy căn cứ vào nghiên cứu về tình trạng sẵn sàng nhận thức với nghiên cứu
phát triển về cách mà trẻ em học tập hiệu quả nhất. Việc đưa các hướng dẫn này vào bất kỳ mô hình
phát triển chuyên môn nào sẽ giúp thúc đẩy sự cân bằng giữa tính trọn vẹn của đào tạo và chi phí.
Ngôn ngữ nói là một phần quan trọng trong quá trình phát triển của học sinh nhỏ tuổi. Sự phát triển
chuyên môn dành cho giáo viên phải bao gồm những cơ hội để đối thoại với trẻ em và thiết lập thêm
nhiều tương tác tỷ mỷ hơn. Từ vựng phải được phát triển hoặc củng cố qua trải nghiệm đời thực. Phát
triển chuyên môn phải tập trung vào ứng dụng thực tế để phát triển các môi trường lớp học dạy các
môn học một cách tích hợp và cho phép cung cấp trải nghiệm đời thực cho trẻ em. Phiếu bài tập và
trang tô màu phải được sử dụng dè xẻn, nếu có sử dụng.
Phát triển từ vựng là nền tảng để phát triển việc hiểu khi đọc. Quá trình phát triển liên tục cho các nhà
chuyên môn mầm non phải bao gồm dạy các chiến lược thấu hiểu mở đầu. Kỹ năng hiểu phải được
dạy thông qua việc sử dụng các buổi sinh hoạt đọc lớn tiếng, giúp giáo viên dạy từ vựng mới có tình
huống và phải dạy rõ ràng những gì người đọc giỏi làm khi họ đọc. Phát triển chuyên môn phải bao
gồm việc sử dụng các chiến lược đặt câu hỏi và sử dụng những bài đọc hướng dẫn (những bài đọc
có thể dùng làm mẫu để viết) ở tiền mẫu giáo trong mọi môn. Sử dụng việc suy diễn và dạy chiến
lược suy diễn cho trẻ nhỏ có thể là một phần của phát triển chuyên môn để tăng sự hiểu và phát triển
ngôn ngữ nói. Mối quan hệ tương hỗ giữa đọc và viết phải được nêu bật chắc chắn cho giáo viên như
phần của sự phát triển chuyên môn. Giáo viên phải hiểu các giai đoạn viết và cách dàn dựng các giai
đoạn cho học sinh nhỏ tuổi.
Do trẻ nhỏ sẽ cần thời gian để lặp lại và thực hành các kỹ năng, sự phát triển chuyên môn phải bao
gồm những ví dụ về cách mà giáo viên có thể phân hóa việc giảng dạy, mở rộng các hoạt động và cho
thêm thời gian cho trẻ em để làm quen với các kỹ năng. Giáo viên cần xây dựng kỹ năng về cách để ý
đến khả năng chú ý, định nhịp độ các bài học, mở rộng thực hành, và nhìn nhận giá trị của thời gian và
quy trình học.

Tổ chức của các Hướng dẫn Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas
Có 10 phạm vi.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Phát triển xã hội và cảm xúc
Ngôn ngữ và Giao tiếp
Khả năng đọc đang phát triển
Khả năng viết đang phát triển
Toán
Khoa học
Nghiên cứu xã hội
Mỹ thuật
Phát triển thể chất và sức khỏe
Công nghệ

Mỗi phạm vi bao gồm các lĩnh vực kỹ năng.
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Sáu phạm vi bao gồm các cột sau đây:
•
•
•
•

Trước khoảng 48 tháng tuổi
Kết quả cuối năm tiền mẫu giáo
Ví dụ về hành vi của trẻ
Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Có bốn phạm vi không bao gồm cột “Trước khoảng 48 tháng tuổi” do không có nghiên cứu để
hướng dẫn việc đưa nhóm này vào bốn lĩnh vực này.
Trong tài liệu này, trẻ và giáo viên được nói đến bằng của anh ấy hay của cô ấy và anh ấy hay chị ấy
một cách có thể hoán đổi cho nhau. Việc này là cho dễ đọc, không phải là việc nêu một giới tính cụ
thể.
Các kết quả được đánh số theo cách sau đây:
•
•
•

Các phạm vị được chỉ bằng chữ số La Mã.
Trong mỗi phạm vi, các kỹ năng riêng biệt được liệt kê bằng chỉ báo thứ tự bảng chữ cái.
Dưới mỗi kỹ năng, kết quả lại được đánh số liên tiếp.
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I. PHẠM VI PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ CẢM XÚC
Giáo dục tiền mẫu giáo phải bao gồm những hoạt động củng cố kỹ năng nhận thức, đồng thời phải
chuẩn bị sự phát triển các năng lực xã hội và cảm xúc cần thiết cho khả năng sẵn sàng đến trường.
Những trải nghiệm sớm tác động đến sự phát triển của não, thiết lập mối nối thần kinh cung cấp các
nền tảng cho ngôn ngữ, suy luận, giải quyết vấn đề, kỹ năng xã hội, hành vi và sức khỏe tinh thần.
Một số trẻ sẽ phát triển kỹ năng xã hội và cảm xúc với sự hướng dẫn thích hợp của giáo viên bao
quanh các tình huống xã hội và cảm xúc chẳng hạn như, tách rời khỏi gia đình, chia sẻ không gian và
học liệu với bạn đồng lứa, giải quyết mâu thuẫn và phát triển sự thông cảm đối với người khác. Tuy
nhiên, mọi trẻ em sẽ hưởng lợi từ việc dạy dỗ xã hội trực tiếp, giảng dạy rõ ràng và cơ hội lặp đi lặp lại
để thực hành kỹ năng. Sự phát triển của những kỹ năng cá nhân và xã hội này giúp trẻ xây dựng ý
thức về mình là ai và mình có thể làm gì. Trẻ em thiết lập những mối quan hệ tích cực với giáo viên
và bạn đồng lứa, giúp các em tham gia hiệu quả trong cộng đồng lớp học, khẳng định sự tự lập bằng
những cách thức thích hợp, và hoàn thành những việc có nghĩa với mình mà không xâm phạm quyền
của người khác. Trẻ em biết làm theo chỉ dẫn, truyền đạt ý muốn và nhu cầu của mình một cách hiệu
quả và quan hệ hòa thuận với những đứa trẻ khác, được chuẩn bị tốt hơn để bước vào môi trường nhà
trường với tư cách sẵn sàng đến trường.
I. PHẠM VI PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ CẢM XÚC
A. Kỹ năng tự ý thức về bản thân
Mang tính trung tâm đối với việc hiểu rõ sự phát triển cảm xúc là quan niệm ý thức về bản thân–một cấp
độ gia tăng về nhận thức có ý thức về cảm xúc, suy nghĩ, khả năng, những gì mình thích và những gì
mình không thích, cũng như sự nhận về cơ thể của mình trong không gian. Khả năng đang xuất hiện
của trẻ tiền mẫu giáo để nhận biết các phương diện này về bản thân mình ở một cấp độ có ý thức là
điểm khác biệt của các em này so với bé mới tập đi, chưa có ý thức này. Trẻ em bắt đầu nghĩ ra nhiều
câu trả lời cho câu hỏi “Tôi là ai?” là một phương diện thiết yếu về việc trở nên thành thạo trong những
lĩnh vực hữu quan như sự tự chủ và kỹ năng xã hội/tình bạn.
Trước khoảng
48 tháng tuổi

Kết quả cuối năm
tiền mẫu giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Trẻ đang xây
dưng năng lực
bằng cách kiểm
soát các
chuyện động
của cơ thể
mình (chẳng
hạn như đu
đưa, ngồi yên,
bắt đầu và
ngừng để đáp
ứng các yêu
cầu).

I.A.1.

Trẻ:
• biết ở lại trong không
gian cá nhân được chỉ
định mà không xâm
nhập vào không gian
người khác (ngồi trên
ghế mình ở bàn ăn trưa
mà không đá chân hay
nghiêng vào trẻ ngồi
bên cạnh).
• có thể di chuyển
quanh lớp học mà
không giẫm lên học
liệu hoặc quấy rối
hoạt động của người
khác.

Giáo viên:
• bố trí bàn ghế trong phòng học sao

Trẻ nhận thức cơ
thể mình ở đâu
trong không gian
và tôn trọng ranh
giới cá nhân.

cho trẻ em có thể tham gia vào hoạt
động của lớp.
• tiến hành các hoạt động trong không
gian phù hợp cho nhu cầu không gian
của trẻ em.
• sử dụng những gợi ý tích cực để
nhắc trẻ em những gì phải làm với
cơ thể mình vào những lúc nhất định
(“bàn tay lên đùi;” “giữ chân yên,” “sử
dụng từ ngữ tử tế và đụng chạm
nhẹ nhàng,” “mắt cảnh giác”).
• khuyến khích trẻ sử dụng lời nói để
làm cho nhu cầu của mình được đáp
ứng chẳng hạn như “Đừng, mình
không thích khi bạn (đẩy mình); lần
sau (nói xin lỗi mình.”) hoặc “mình
không thích khi bạn (giật đồ khỏi tay
mình); lần sau (xin một lượt).
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Trước khoảng
48 tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
Trẻ em có thể xác I.A.2.
các đặc tính
thể hình của riêng Trẻ thể hiện việc tự
mình và cho biết vài nhận thức mình và
điều mình thích
có thể biểu hiện
và điều mình
niềm tự hào
về khả năng
không thích
khi được gợi ý.
và kỹ năng phù hợp
độ tuổi.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Trẻ:
• mô tả bản thân bằng
sử dụng đặc điểm cơ
(màu tóc, màu mắt,
• mô tả bản thân bằng
cách sử dụng sở
(màu thích nhất, món
thích nhất: “Con
thích...”).
• của bản thân (“Con ể
ế khoá giày.”
cài
“Con vẽ giỏi lắm.”).
• mô tả bản thân về
là thành viên của
các cộng đồng khác
(gia đình, lớp học,
trường học).
Trẻ có thể đánh
I.A.3.
Trẻ:
giá quá cao hoặc
• Sử dụng thái độ thận
đánh giá quá thấp Trẻ thể hiện quan
trọng phù hợp trong
khả năng mình.
điểm hợp lý về khả
những tình huống nguy
năng và hạn chế của
hiểm rõ ràng.
chính mình.
• Yêu cầu sự giúp đỡ của
người lớn khi phù hợp.
• Từ chối sự giúp đỡ lịch
sự khi không cần thiết
(“Không, cảm ơn, con
tự làm được.”).

Ví dụ về các chiến lược dạy
dỗ
Giáo viên:
• thừa nhận nỗ lực
của trẻ, trợ giúp khi
cần thiết.
• làm cho trẻ
nói chuyện về
bản thân mình.
• tạo cơ hội cho trẻ
vẽ chân dung tự họa
và mô tả bản thân.
• đọc lớn tiếng và thảo luận
về sự tự nhận thức bản
thân.
• sự tiến bộ trong năng lực ề
lớn dần của trẻ.

Giáo viên:
• đặt những giới hạn an toàn
phù hợp cho độ tuổi của trẻ
em.
• sẵn lòng giúp đỡ khi được
yêu cầu.
• khuyến khích trẻ làm nhiều
nhất theo khả năng mình
một cách tự lập.
• lưu ý và khen khi trẻ phán
quyết tốt (“Jasmine, cô rất
vui khi thấy con cầm cây
kéo thận trọng như thế.”
“Cảm ơn Derrick, vì đã lau
sạch chỗ nước đổ để không
ai bị trượt và té.”).
• làm mẫu và khuyến khich
việc thực hành kỹ năng tự
lực mà trẻ chưa thành thạo.
• gợi ý và giúp những hoạt
động có thể hơi thách thức
đối với trẻ.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Trẻ tỏ ra chủ
động trong việc
thử những hoạt
động mới,
nhưng có thể
không kiên trì
trong việc giải
quyết vấn đề.

Kết quả cuối năm
tiền mẫu giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

I.A.4.

Trẻ:
• hăng hái làm thử các
hoạt động và học liệu
mới.
• tham gia nhiều loại
hoạt động và bài tập
riêng lẻ.
• chọn các trung tâm
hoặc hoạt động
dựa vào sở thích
cá nhân.
• lên kế hoạch và
duy trì những
trình tự trò chơi
độc lập.
• thử vài chiến lược để
giải quyết một vấn đề
trước khi nhờ người
lớn giúp đỡ.
• sử dụng cách giao tiếp
phù hợp để bày tỏ nỗi
thất vọng bực mình.

Trẻ tỏ ra chủ động
trong các tình
huống độc lập và
kiên trì trong việc
cố gắng giải quyết
vấn đề.

Ví dụ về các chiến lược
dạy dỗ

Giáo viên:
• cung cấp nhiều loại trung tâm
học tập và sinh hoạt khác
nhau đáp ứng nhu cầu và
mối quan tâm của nhiều trẻ
khác nhau.
• tạo cho trẻ em cơ hội để ra
những quyết định độc lập
về việc hoạt động với trung
tâm học tập hay học liệu
nào.
• làm mẫu cách sử dụng thích
hợp các học liệu để hoạt
động hoặc vui chơi tự lập.
• bình luận về các đóng góp
của trẻ trong các hoạt động,
các bài tập và vui chơi.
• dạy và khuyến khích trẻ giải
quyết vấn đề và kiên trì với
các bài tập thách thức.

I. PHẠM VI PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ CẢM XÚC
B. Kỹ năng tự điều chỉnh
Trẻ tiền mẫu giáo cảm thấy an toàn hơn và hoạt động thành công hơn trong lớp học khi quy tắc và
những việc thường lệ được thực hiện một cách kiên định. Một lớp học được tổ chức tốt với các buổi
sinh hoạt được chuẩn bị tốt giúp trẻ em mở rộng khả năng chú ý của mình và xây dựng sự tự chủ và
trách nhiệm cá nhân. Khi các em gặp phải và vượt qua đủ loại trở ngại xã hội mới trong khi chơi với
bạn đồng lứa, sự hướng dẫn từ giáo viên có thể giúp các em học những cách thức chấp nhận được
và không chấp nhận được để giải quyết sự căng thẳng xã hội và cảm xúc và/hoặc sự phấn khích.
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1. Kiểm soát hành vi
Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Trẻ làm theo
những quy tắc
đơn giản và việc
thường lệ khi
được người lớn
trợ giúp.

I.B.1.a.

Trẻ có khả
năng xoay sở
được một số
lượng nhỏ
các học liệu
có sự giúp
đỡ.

I.B.1.b.

Trẻ làm theo
những quy tắc và
việc thường lệ của
lớp học với lời
nhắc thỉnh thoảng
của giáo viên.

Trẻ chú ý đến và
xoay sở được học
liệu lớp học.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Trẻ:
• tham gia vào việc phát
triển các quy tắc lớp
học.
• chuyển từ một hoạt động
sang hoạt động khác.
• bình luận về trình tự các
sự kiện trong ngày (“Sau
các trung tâm, là giờ ra
ngoài.”).
• đi đến biểu đồ thời khóa
biểu hằng ngày và chỉ rõ
điều sẽ đến tiếp theo.

Trẻ:
• cầm học liệu một cách
phù hợp trong các buổi
sinh hoạt.
• dọn dẹp và cất học liệu
ở những vị trí thích hợp
(đặt một trò chơi ghép
hình trở vào chỗ có ghi
nhãn).
• cất đồ dùng của mình
vào không gian cá
nhân của mình.

Ví dụ về các chiến lược
dạy dỗ

Giáo viên:

• khiến cho trẻ em tham gia vào
việc lập ra các quy tắc và kỳ
vọng của lớp học để các em
cảm nhận ý thức làm chủ.
• kiên định nhắc đến và sử
dụng các quy tắc và việc
làm thường lệ để cấu trúc
ngày học.
• thiết lập các tín hiệu (trò chơi
ngón tay, bài hát, bài hát nhịp,
v.v.) để giúp trẻ chuyển từ
một hoạt động sang hoạt
động khác.
• sử dụng một thời khóa
biểu hằng ngày có
hình/biểu tượng để giúp trẻ
theo được các sinh hoạt
trong ngày.

Giáo viên:
• có thuyết minh và nhắc
nhỡ về cách sử dụng
thích hợp các học liệu.
• thiết lập tín hiệu (bài hát
dọn dẹp) để giúp trẻ em
dọn dẹp.
• dành ra thời gian thích
hợp để dọn dẹp học
liệu.
• ghi nhãn học liệu để
chúng dễ tiếp cận đối
với trẻ em.
• cung cấp một không
gian cho mỗi đứa trẻ để
cất trữ đồ dùng cá nhân
của mình.
• giới thiệu học liệu mới và
cho trẻ em xem cách sử
dụng chúng trước khi đặt
học liệu vào một khu vực
học.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Trẻ cần người
lớn hướng dẫn
để giúp chế ngự
hành vi mình.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
I.B.1.c.
Trẻ điều tiết hành vi
của chính mình bằng
lời nhắc hoặc sự
giúp đỡ thỉnh thoảng
của giáo viên.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Trẻ:

•

•
•

•

•

đáp ứng các tín hiệu
chuyển từ một hoạt
động sang hoạt động
khác.
truyền đạt một cách
thích hợp để cho biết
nhu cầu của mình.
chờ đến lượt mình (chờ
kiên nhẫn tại vòi nước để
bạn học uống cho xong;
chọn một trung tâm học
tập khác khi trung tâm học
tập mà mình ưu tiên chọn
đã hết chỗ).
kiềm chế được những
phản ứng bốc đồng (chờ
đến lượt mình được gọi
trong một cuộc thảo luận
nhóm, yêu cầu học liệu
hơn là giật lấy chúng).
kiềm chế được hành vi
hung hăng đối với bạn
đồng lứa hoặc chính
mình.

Ví dụ về các chiến lược
dạy dỗ
Giáo viên:
• thiết lập và sử dụng các
tín hiệu chuyển từ một
hoạt động sang hoạt
động khác.
• đáp ứng kịp thời yêu cầu
giúp đỡ của một đứa trẻ.
• sử dụng các ký hiệu khu
vực để giúp cấu trúc số
lượng trẻ tại một khu
vực.
• đọc lớn tiếng và thảo luận
những quyển sách cho
thấy nhân vật đang điều
tiết hành vi.
• can thiệp nhanh chóng khi
hành vi của một đứa trẻ
bắt đầu leo thang.

2. Kiểm soát cảm xúc
Trước khoảng
48 tháng tuổi
Trẻ nhận biết và
biểu lộ một loạt
những tình
cảm/cảm xúc.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
I.B.2.a.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ:

Giáo viên:
• sử dụng các hoạt động làm
cho trẻ tham gia vào cuộc
thảo luận về cảm xúc và
cách phản ứng với cảm xúc
(sách, đóng vai người khác,
rối).
• làm cho trẻ tham gia vào
những cuộc thảo luận về sự
khác nhau giữa cảm xúc và
hành vi (“Cảm thấy phấn
khích là tuyệt lắm, nhưng con
không được nhảy lên bàn
ghế.” “Cảm thấy giận là
không sao, nhưng con không
được đánh người ta bởi vì họ
sẽ bị đau.”).
• làm mẫu và khuyến khích
trẻ biểu lộ và diễn những
cảm xúc khác nhau tại khu
vực diễn kịch trong khi chơi
đóng vai người khác.

• biểu lộ cảm xúc phù hợp với

Trẻ bắt đầu hiểu sự
khác biệt và mối
liên quan giữa tình
cảm/cảm xúc và
hành vi.

tình huống (thất vọng khi kế
hoạch bị thay đổi, hạnh phúc
và tự hào khi nắm vững
được một bài tập thách
thức).
• sử dụng từ để biểu lộ cảm
xúc về những sự kiện cụ thể
(“Mình rất giận khi bạn lấy đồ
chơi của mình!” “Mình thích
vẽ!”).
• diễn đạt bằng lời nói sự hiểu
biết rằng mọi cảm xúc đều
chấp nhận được mặc dù một
số hành vi có thể không
chấp nhận được.
• sử dụng ngôn ngữ ký hiệu,
một hệ thống hình hoặc một
thiết bị thích ứng/trợ giúp khi
thích hợp.

35

Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ
Giáo viên:
• làm mẫu việc diễn đạt
bằng lời nói những cảm
xúc trong các sự kiện
hằng ngày.
• thừa nhận cảm xúc của trẻ,
và sử dụng các cảm xúc ấy
làm cơ hội giảng dạy để tự
điều tiết.

Trẻ trở nên
quen thuộc với
các từ về cảm
xúc cơ bản (vui,
buồn, giận, sợ).

I.B.2.b.
Trẻ có thể truyền
đạt các tình
cảm/cảm xúc cơ
bản.

Trẻ:
• đã được tiếp xúc với
nhiều loại từ ngữ để mô
tả cảm xúc.
• quen thuộc với nhiều loại
từ khác nhau về cảm xúc
(vui, buồn, giận/tức, sợ,
tự hào, lo lắng; phấn
khích).
• thường có thể gọi tên
cảm xúc của chính
mình khi được gợi ý.
• có thể nhận dạng cảm
xúc của các nhân vật
trong sách truyện.

Giáo viên:
• cung cấp các học liệu
lớp học có giới thiệu
từ ngữ về cảm xúc
(tranh lớn, sách).
• giúp trẻ gọi tên cảm
xúc của riêng mình.
• giúp trẻ để ý và gọi tên
sự diễn cảm bằng cách
làm mẫu các vẻ mặt
(thu hút sự chú ý đến
gương mặt bằng cử chỉ)
khi bình luận cho trẻ em
bằng cách sử dụng từ
ngữ (“Maria ơi, cô hạnh
phúc quá điiiiiii” trong
khi chỉ đến nụ cười.)
• làm mẫu việc gọi tên
cảm xúc của chính mình
(“Làm ơn ngồi xuống đi
Diego; cô lo rằng con sẽ
té.” “Chúng ta không thể
ra ngoài bởi trời đang
mưa; điều này làm tôi
buồn.”)
• đọc sách và hát
những bài hát nói
về cảm xúc.
• gợi ý nhận dạng cảm
xúc của các nhân vật
trong sách truyện và
giải thích tại sao nhân
vật có thể có những
cảm xúc này.
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Trước khoảng
48 tháng tuổi

Trẻ cần sự giúp
đỡ của người lớn
để điều chỉnh
cường độ cảm
xúc.

Kết quả cuối năm
tiền mẫu giáo

I.B.2.c.
Trẻ có khả năng
tăng hoặc giảm
cường độ cảm xúc
một cách kiên định
hơn, mặc dù sự
hướng dẫn của
người lớn đôi khi
là cần thiết.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ:
• sử dụng các chiến lược
thích hợp để giảm mức
độ đau buồn (yêu câu
giúp khi cảm thấy bực
mình với một bài tập, tìm
sự an ủi từ giáo viên khi
cảm thấy buồn).
• phản ứng tích cực với sự
hướng dẫn của người lớn
trong việc sử dụng các
chiến lược xoa dịu (gợi ý
tách mình khỏi tình
huống bực mình, hít thở
thật sâu).
• thích thú tham gia vào
những hoạt động kích
thích cảm xúc tích cực
(trò chơi ngoài sân
chơi, hoạt động âm
nhạc và hát đòi hỏi sự
luân phiên ồn/yên lặng,
nhanh/chậm).

Giáo viên:
• thiết lập những tín hiệu
kiên định để nhắc trẻ trở
nên yên lặng và lắng
nghe chỉ dẫn.
• làm mẫu và nhắc trẻ sử
dụng các chiến lược
hiệu quả để dịu xuống
khi các em quá kích
động (đưa ra trò chơi
hay hoạt động yên lặng,
dành ra thời gian ở một
mình trong khu vực yên
lặng của phòng, hít thở
chậm và sâu, hoặc các
hoạt động giác quan
khác như nước xức
thơm hoặc đồ chơi làm
giảm căng thẳng.
• tạo một thời khoá biểu
hằng ngày có
hình/tranh cân bằng
những lúc yên lặng và
hoạt động, và tạo cơ
hội cho trẻ em dùng hết
năng lượng thể hình và
được ồn ào.
• bố trí lớp học để tạo
những khu vực cho các
hoạt động yên lặng,
thanh bình.
• trợ giúp khích lệ trẻ
trong những tình huống
có thể khó khăn về cảm
xúc, chẳng hạn như xa
thành viên gia đỉnh vào
buổi sáng.
• tạo cơ hội cho trẻ em
thực hành điều chỉnh
các mức độ cảm xúc và
cường độ, chẳng hạn
như trò chơi và bài hát
luân phiên nhanh/chậm
và ồn/khẽ.
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3. Kiểm soát sự chú ý
Trước khoảng
48 tháng tuổi

Kết quả cuối năm
tiền mẫu giáo

Trẻ tập trung sự
chú ý vào một
việc làm một lúc
nhưng có thể
không ở lại với
việc này cho
đến khì hoàn
thành.

I.B.3.a.
Trẻ duy trì sự chú
ý vào những việc
do mình tự chọn
hoặc việc làm
thường ngày (có
giáo viên hướng
dẫn) cho đến khi
hoàn thành.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Trẻ:
• chọn một hoạt động
hoặc sách để xem và
hoàn thành nó trước khi
chọn một hoạt động
khác.
• làm và thực hiện một
loạt những kế hoạch
diễn kịch cùng với bạn
đồng lứa.
• làm theo những hướng
dẫn 3 bước quen
thuộc/thường lệ đúng
(“Đi rửa tay, lấy hộp đồ
ăn trưa, và tìm một ghế
tại bàn.”).

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ
Giáo viên:
• bố trí lớp học để trẻ em
đi vào dễ dàng, và tuyển
chọn học liệu, các bộ
học liệu để hoàn thành
một bài tập (tiếp cận sơn
màu, giấy, áo khoác, và
cọ trong trụng tâm sáng
tạo; tiếp cận bút chì,
giấy, tem thư, và hộp
mực tại trung tâm viết
chữ).
• khuyến khích trẻ tiếp
tục với hoạt động đã
lên kế hoạch cho đến
khi hoàn tất.
• cố không làm phân tâm
hoặc làm lạc hướng sự
chú ý của trẻ khỏi hoạt
động/việc chơi đã chọn
trừ khi rõ ràng là cần
thiết phải làm như thế.
• giúp đỡ một đứa trẻ cần
sự trợ giúp để tiếp tục
tập trung vào một việc
làm hay một hoạt động
(khen nỗ lực, động viên,
đề nghị giúp đỡ nếu cần,
gợi ý mở rộng ý tưởng
chơi của trẻ, đề nghị
thêm đạo cụ hoặc học
liệu có liên quan).
• tạo cơ hội để thực
hành làm theo chỉ dẫn
nhiều bước.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Trẻ ngồi và
nghe kể chuyện
và/hoặc tham
gia vào các hoạt
động nhóm lớn
cho đến 10-15
phút một lần.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
I.B.3.b.
Trẻ vẫn tập trung
vào việc tham gia
các hoạt động
nhóm lớn cho đến
20 phút một lần.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ:
• chăm chú lắng nghe kể
chuyện và chỉ dẫn vào
những lúc ngồi vòng tròn.
• đóng góp những câu trả
lời bằng miệng, có liên
quan thích hợp với chủ
đề trong cuộc thảo luận
nhóm.
• rất chú tâm đến câu trả
lời của bạn đồng lứa
trong cuộc thảo luận
nhóm nhỏ và nhóm lớn.

Giáo viên:
• sắp xếp lịch cho những
hoạt động nhóm lớn và
nhóm nhỏ có thời lượng
tương ứng với khả năng
tập trung của trẻ em.
• chuẩn bị trước cho các
hoạt động nhóm để cho
trẻ không bị bỏ chờ mà
không có gì để làm.
• Sử dụng việc tạo nhịp độ
sinh động cho các hoạt
động nhóm và khuyến
khích sự tham gia của
trẻ để giúp trẻ duy trì sự
chú ý chẳng hạn như kết
hợp nhạc và chuyển
động.
• khuyến khích trẻ chú
tâm đến các đóng góp
của nhau thay vì chỉ chú
tâm khi đến lượt mình.
• giảm tối đa những điều
gây phân tâm (tiếng ồn
bên ngoài, đồ chơi để
trong tầm tay trẻ, người
lớn bước vào và ra khỏi
phòng thường xuyên)
trong những lúc khi trẻ
em được dự kiến tham
dự hoạt động nhóm.
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C. Quan hệ với người khác
Khi trẻ tiền mẫu giáo đến trường, các em bắt đầu hình thành những mối quan hệ với người lớn và
những đứa trẻ khác trong môi trường mình. Giáo viên có thể giúp trẻ em phát triển những mối quan hệ
có ý nghĩa và bổ ích bằng cách giúp đỡ ủng hộ các em. Trong giai đoạn phát triển này, trẻ em thường
bắt đầu phát triển những tình bạn đặc biệt với bạn đồng lứa cụ thể, việc này làm tăng cảm giác của các
em về an toàn thoải mái, vui thích và tự tin vào thế giới xã hội. Những trải nghiệm này còn giúp xây
dựng ý thức đồng cảm và quan tâm với người khác.
Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Trẻ hình
thành mối
quan hệ tích
cực với giáo
viên.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
I.C.1.
Trẻ sử dụng kỹ
năng giao tiếp
bằng lời nói và
phi lời nói để xây
dựng mối quan
hệ với giáo
viên/người lớn.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Trẻ:
• chào giáo viên vào buổi sáng
và nói lời tạm biệt khi ra về.
• phối hợp tiếp xúc bằng mắt
với việc truyền đạt (nhìn giáo
viên trong khi trao đổi giao
tiếp).
• tiến hành trò chuyện với một
người lớn về những gì mình
đang làm chẳng hạn như
chia sẻ những câu chuyện
và trải nghiệm từ bên ngoài
trường học với giáo viên.
• xem giáo viên như một
nguồn thông tin hữu ích cũng
như chỗ trợ giúp xã hội (tiếp
cận giáo viên để đặt câu hỏi
hoặc nhờ giúp khi cần thiết).
• tôn trọng uy quyền của giáo
viên (chấp nhận những giới
hạn và quy tắc do giáo viên
đặt ra).
• tham gia vào việc phát
triển quy tắc và việc làm
thường ngày của lớp học.

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Giáo viên:
• biểu lộ một thái độ thân
thiện, niềm nở với tất cả
mọi trẻ em.
• chào trẻ bằng tên vào lúc
đến và nói lời tạm biệt vào
lúc ra đi.
• thừa nhận những điều khác
biệt về văn hóa, có thể
không bằng lời nói; chẳng
hạn đối với một số nền văn
hóa, việc trẻ em không giao
tiếp bằng mắt với người lớn
có thể được xem là một
biểu hiện tôn trọng uy
quyền.
• thiết lập những việc làm
thường ngày và quy tắc lớp
học kiên định, công bằng và
thích hợp về phát triển (lấy
thông tin đầu vào từ trẻ em).
• tiến hành trò chuyện với mỗi
đứa trẻ trong ngày.
• hỏi những câu hỏi để gợi
ý cuộc trò chuyện với trẻ.
• dành thời gian chờ rộng
rãi để trẻ em trả lời hoặc
hỏi câu hỏi.
• hạ mình xuống ngang tầm
của trẻ (ngồi trên sàn hoặc
ghế) trong khi tro chuyện
thường nhất khi có thể.
• ghi nhớ và trả lời thông tin
cụ thể với từng cá nhân
đứa trẻ (mẹ của Lauren
sắp có em bé; ông nội của
Jake qua đời tuần rồi;
Shana đang thích nghi để ở
trong một ngôi nhà mới.).
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Trẻ cảm thấy
thoải mái và tự
tin trong môi
trường lớp
học.

I.C.2.

Trẻ thể hiện
sự quan tâm
trong việc chơi
với bạn đồng
lứa nhưng có
thể không
khéo (hoặc
thiếu tự tin)
trong việc khởi
xướng và gia
nhập một
nhóm.

I.C.3.

Trẻ đảm nhận
nhiều vai trò và
trách nhiệm
khác nhau như
phần của một
cộng đồng lớp
học.

Trẻ thể hiện
năng lực
trong việc
khởi xướng
những mối
tương tác xã
hội.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Trẻ:
• chú ý đúng mực đến học liệu của
lớp học.
• thừa nhận rằng học liệu của lớp học
thuộc về mọi người.
• sẵn lòng chấp nhận và thực hiện
những công việc của “người giúp
việc lớp học”.
• tôn trọng không gian làm việc của
người khác và thời gian với học liệu
được chia sẻ.
• chờ đến lượt mình với học liệu và
trong các hoạt động.
• tham gia vào các hoạt động nhóm
nhỏ, nhóm lớn (hát cùng với nhóm
trong giờ vòng tròn, hợp tác chơi
trong khu vực khối với bạn cùng lớp
để xây tháp).
• đảm nhận trách nhiệm để dọn dẹp
những gì chính mình làm đổ và bày
bừa bãi.
• thích xem tác phẩm của chính mình
và hình của chính mình được trưng
bày trong lớp học (hình vẽ trên
tường, tên và hình trên các biểu đồ
và ngăn kệ).
• hiểu hậu quả của việc không làm
theo chỉ dẫn.

Trẻ:
• tự ý tham gia vào nhiều loại
hoạt động nhóm, bài làm và
trò chơi khác nhau.
• tích cực tìm bạn chơi và
mời một cách thích hợp bạn
chơi cùng (bắt đầu một trò
chơi cùng với bạn cùng lớp
ngoài sân chơi).

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ
Giáo viên:
• dạy cho trẻ cách chú ý đúng
đến học liệu của lớp học và
dọn dẹp sau khi chơi xong.
• khiến cho trẻ tham gia vào
các quy trình ra quyết định
(đặt tên cho thú cưng của
lớp học).
• đưa ra những công việc
“người giúp” lớp học có ý
nghĩa cho phép mỗi đứa trẻ
tham gia vào cộng đồng lớp
học.
• dành ra thời gian, không gian
và học liệu để cho phép trẻ
em học tập cùng nhau trong
những nhóm nhỏ và lớn.
• đưa ra những bài hát và hoạt
động có tính tương tác để cho
trẻ em tham gia trong giờ vòng
tròn.
• trưng bày tác phẩm của
trẻ, tên, sản phẩm làm ra
khi chơi và hình trong lớp
học.

Giáo viên:
• khuyến khích trẻ em tỏ ra
chủ động hơn là thụ động
(mời trẻ em chia sẻ ý kiến
và sở thích, bằng cách nói
“Jesse, sao con không thử
hỏi Mark xem bạn ấy có
muốn đi một chuyến trên xe
của con không?”).
• dành ra thời gian,
không gian và học liệu
khuyến khích trẻ em
học tập và chơi cùng
nhau trong những
nhóm nhỏ và lớn.
• đọc lớn tiếng và thảo
luận những quyển sách
trong đó các nhân vật đối
phó với nhiều loại tình
huống xã hội khác nhau.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Trẻ thích chơi
song song và
có hợp tác
với bạn đồng
lứa.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
I.C.4.
Trẻ tương tác
và giao tiếp
ngày càng nhiều
hơn với bạn
đồng lứa để
khởi xướng
những kịch bản
chơi đóng vai
chia sẻ cùng
một kế hoạch và
mục tiêu.

Trẻ nhờ người
lớn giúp khi bị
mâu thuẫn với
một đứa trẻ
khác.

I.C.5.

Trẻ phản ứng
với sự lo âu
khi một đứa
trẻ hay một
người lớn
đang đau
buồn.

I.C.6.

Trẻ khởi
xướng những
chiến lược giải
quyết vấn đề
và nhờ người
lớn giúp khi
cần thiết.

Trẻ bày tỏ sự
thông cảm và
quan tâm đến
người khác.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Trẻ:
• thoải mái chia sẻ không gian
và học liệu với trẻ em khác.
• làm theo sự dẫn đầu của người
khác (nhập vào một trung tâm và
thích nghi với trò chơi đang diễn
ra của các bạn khác).

•

•

nghĩ ra mục tiêu chơi chung
và thực hiện mục tiêu ấy với
ít nhất một đứa trẻ khác
cùng một lúc.
chứng tỏ khả năng
thương thuyết và thỏa
hiệp với bạn đồng lứa
để đạt một mục tiêu hợp
tác.

Trẻ:
• cố gắng tìm giải pháp cho
vấn đề với một bạn đồng lứa
một cách tự lập trước khi
nhờ người lớn giúp.
• nhờ một người lớn hoặc
bạn đồng lứa giúp khi cần
thiết (“Cô đẩy con trên xích
đu nhé?”).
• nhờ giáo viên giúp giải quyết
một mâu thuẫn với bạn cùng
lớp sau khi cố gắng tự mình
giải quyết vấn đề (“Bạn Mary
không chịu nhường con một
lượt xích đu!”).
• làm theo các bước giải
quyết với sự hướng dẫn của
giáo viên để giải quyết một
bất đồng với bạn cùng lớp.

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ
Giáo viên:
• làm mẫu những cách tương
tác tích cực bằng cách tiến hành
chơi cùng với trẻ.
• bố trí lớp học để cung cấp
không gian cho những hoạt
động chơi hợp tác với nhau
cũng như riêng lẻ.
• trợ giúp trẻ em trong việc giao
tiếp hiệu quả với nhau và giải
quyết mâu thuẫn một cách
thích hợp.
• khuyến khích những đứa trẻ
yên lặng/rụt rè hơn liên kết với
các bạn khác, cung cấp sự trợ
giúp để các em làm như thế khi
cần thiết.
Giáo viên:
• khuyến khích trẻ giao tiếp
trực tiếp với nhau một cách
có tôn trọng.
• làm mẫu về những cách thức
thích hợp để nhờ giúp đỡ.
• cho trẻ tham gia vào những
cuộc thảo luận và hoạt động
về cách để làm cho nhu cầu
của riêng mình được đáp ứng
mà vẫn tôn trọng nhu cầu của
người khác (sách, đóng vai
người khác, rối).
• giúp trẻ học ngôn ngữ của
cách giải quyết mẫu thuẫn
đơn giản như “Mình không
thích khi bạn thè lưỡi với
mình. Mình cảm thấy giận/
Mình cảm thấy buồn.” “Khi
bạn muốn mình chú ý, hãy
gọi tên mình.”

Giáo viên:
• làm mẫu về sự lo âu đối với
người khác.
nghiệm của người khác (biểu thị
nỗi buồn cho một nhân vật trong
• Tỏ lòng cảm kích khi trẻ giúp
một quyển sách, thể hiện sự phấn
đỡ lẫn nhau.
khích khi một bạn cùng lớp vượt
• sử dụng những hoạt động
qua lằn mứt đích đến trong một
giới thiệu với trẻ khái niệm
cuộc chạy đua).
xác định quan điểm (ý nghĩ
• bày tỏ mong muốn giúp đỡ (tình
rằng người khác có thể
nguyện giúp một bạn cùng lớp dọn
quan niệm hay cảm nhận sự
dẹp chỗ đổ tràn).
việc khác các em).

Trẻ:
• thể hiện cảm xúc liên quan đến trải
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Trẻ tương tác
với bạn chơi và
có thể có bạn
bè ưa thích
hơn.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

I.C.7.
Trẻ tương tác
với nhiều bạn
chơi khác nhau
và có thể có
những đứa bạn
được ưa thích
hơn.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ:
• bày tỏ nỗi lo lắng với một
bạn cùng lớp (an ủi một
bạn cùng lớp đang khóc, đi
chậm lại để bước cùng với
một bạn cùng lớp có khuyết
tật thể hình).
• tương tác với nhiều bạn
đồng lứa khác nhau bất kể
chủng tộc, giới tính hay khả
năng.

Giáo viên:
• sử dụng những hoạt động
khiến cho trẻ em tham gia thảo
luận về cảm xúc của người
khác (sách, đóng vai người
khác, rối).
• cung cấp những cơ hội tích
cực để trẻ em giúp ích và quan
tâm (làm thiệp chúc mau bình
phục cho một bạn cùng lớp bị
bệnh, làm quà tặng cho gia
đình và bạn bè vào lúc nghỉ,
chăm sóc một thú cưng của
lớp, ghép cặp một đứa trẻ bị
khuyết tật với một bạn đồng
lứa có thể giúp đỡ).

Giáo viên:
Trẻ:
• dành ra thời gian, không
• nói chuyện với đứa bạn này
để lên kế hoạch cho trò chơi
gian và học liệu để cho
của mình (dự kiến chơi diễn
phép trẻ em học tập và
kịch ngôi nhà và trung tâm
vui chơi cùng nhau trong
học tập).
những nhóm nhỏ và lớn.
• tìm sự giúp đỡ cho bạn (đến
• hướng dẫn những hoạt
tìm giáo viên để giúp khi một
động làm cho trẻ tham gia
bạn bị ngã).
thảo luận về tình bạn (sách,
• nói chuyện về đứa bạn này.
đóng vai người khác, rối).
• chọn sinh hoạt với đứa bạn
• tạo điều kiện thuận lợi
này.
cho các tương tác thông
• thỉnh thoảng bắt chước
qua hoạt động và vui chơi
ý tưởng hay hành vi của
có cấu trúc.
đứa bạn này.
• chấp nhận rằng những bạn
• biểu thị niềm vui thích khi có
cùng lớp học chung với
thời gian bên đứa bạn này.
nhau hoặc giúp đỡ lẫn nhau
• thỉnh thoảng theo sở thích
là những gì mà bạn bè làm.
hoặc để ý sự lo lắng của đứa
• tôn trọng mong muốn
bạn này.
của trẻ được gần hay
ghép
cặp với một bạn
• biểu thị sự thích thú được chơi
đặc
biệt
khi thích hợp
với đứa bạn này bên ngoài
(muốn
ngôi
chung với
trường học.
nhau
vào
giờ
ăn trưa,
• tự lập chọn một bạn học tập
kết
thành
một
phe trong
hoặc bạn chơi.
một trò chơi).
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I. PHẠM VI PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ CẢM XÚC
D. Kỹ năng nhận thức xã hội
Trẻ tiền mẫu giáo cần sự ủng hộ và hướng dẫn của người lớn để học cách cư xử trong xã hội với
người khác. Ngoài việc tạo điều kiện lập nhóm bạn cùng tuổi và quan hệ tương tác người lớn và trẻ
em, giáo viên có thể giúp tãng cường việc hiểu rõ các tình huống xã hội bằng học liệu giáo dục thích
hợp và câu hỏi gây suy nghĩ.
Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ quan tâm
đến người khác
và cảm xúc của
họ.

I.D.1.

Trẻ:
• sử dụng dấu hiệu trực
quan của những đứa
trẻ khác để xác định bé
cảm thấy như thế nào.
• sử dụng từ ngữ để trình
bày sở thích của riêng
mình và của người khác
(“Con thích tô màu đỏ,
còn Mary thích tô màu
xanh.”).
• sử dụng từ ngữ để trình
bày cảm xúc của riêng
mình và của người khác
(“Michael nghĩ như vậy
là vui, nhưng con thì
không nghĩ thế!”).
• hỏi những câu hỏi cho
thấy rằng bạn đồng lứa
có thể có quan điểm
khác với chính bản thân
bé (“Con có thích nho
không?” “Con có sợ bộ
phim đó không?”).

Giáo viên:
làm mẫu về sự chấp
nhập quan điểm khác của
người nào đó.
đọc lớn tiếng và thảo luận
những quyển sách cho
thấy nhân vật có quan
điểm khác nhau.
cho trẻ nhận dạng cảm
xúc của các nhân vật câu
chuyện khác nhau trong
những buổi đọc lớn tiếng.
đưa ra những hoạt động
thúc đẩy việc tôn trọng
tính đa dạng (văn hóa,
sắc tộc, nhu cầu đặc biệt
và ngôn ngữ).
giới thiệu những hoạt
động cung cấp cho trẻ
những trải nghiệm cụ thể
với khái niệm về các quan
điểm khác nhau (chờ đến
lượt mình để nhìn quanh
qua kính màu hoặc ống
nhòm, cho trẻ ghép cặp
và ngồi đâu lưng với
nhau và mô tả những gì
mình nhìn thấy từ vị trí
của mình; sau đó đổi chỗ
với nhau).
sử dụng một đồ thị để so
sánh và làm tương phản
các sở thích của trẻ (món
ăn, màu sắc, quyển sách
thích nhất).

Trẻ bày tỏ sự
thấu hiểu rằng
người khác có
quan điểm và
cảm xúc khác với
mình.

•

•

•

•

•

•
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II. II. PHẠM VI NGÔN NGỮ VÀ GIAO TIẾP
Trong những năm tiền mẫu giáo, trải nghiệm của trẻ với ngôn ngữ bắt đầu hình thành nên cơ sở cho
sự thành công sau này ở trường học của các em. Giải thích từ ngữ và âm thanh, nói với trẻ về đồ vật
và tên gọi của đồ vật (gọi tên), và sử dụng từ vựng mở rộng là tất cả những cách thức theo đó giáo
viên có thể giúp xây dựng kỹ năng ngôn ngữ nói của trẻ. Nhờ cơ hội thích hợp để tương tác với những
người lớn đáp ứng trong lớp học phong phú về ngôn ngữ, kỹ năng ngôn ngữ của trẻ nhỏ thường mở
rộng nhanh chóng trong những năm này. Kỹ năng ngôn ngữ bao gồm nghe và nói, mở rộng khả năng
hiểu những gì nghe được của trẻ, cũng như khả năng truyền đạt ý nghĩ và trải nghiệm của bản thân. Kỹ
năng ngôn ngữ này lại có tác động rất lớn đến việc đọc và viết khi trẻ tiến triển qua trường học. Ngôn
ngữ được định thời điểm tối ưu cho các cơ hội ngôn ngữ nói do trẻ khởi xướng có chủ định đích thực.
Đối với trẻ có ngôn ngữ đầu tiên không phải tiếng Anh, tiếng mẹ đẻ phục vụ như nền móng để giao
tiếp giữa các thành viên gia đình và cộng đồng, và xây dựng khái niệm và hiểu thế giới xung quanh
mình. Mức độ thành thạo này còn hỗ trợ cho việc tiếp thu Anh ngữ. Nhiều trẻ em là học sinh đang học
tiếng Anh (ELL) bước vào trường chúng ta với kiến thức xuất sắc về tiếng mẹ đẻ của mình, một “sự
hiểu biết ngôn ngữ học” mà các em vận dụng theo bản năng trong giao tiếp hằng ngày của mình. Quá
trình chuyển (với tiếng Anh ESL để biết đọc viết và ngôn ngữ nói bắt đầu ở lớp tiền mẫu giáo, đòi hòi
rằng chúng ta chấp nhận những gì trẻ đã biết rồi và hiểu về khả năng biết đọc biết viết bằng ngôn ngữ
được nói ở nhà của các em và bảo đảm rằng kiến thức này được sử dụng để giúp các em tiếp thu kỹ
năng đọc viết bằng một ngôn ngữ thứ nhì. Giáo dục viên tiền mẫu giáo phải đưa ra cơ hội để đẩy
mạnh việc học ngôn ngữ cho trẻ em nói một ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh. Các trẻ ELL có thể
gặp khó khăn với ngữ dụng học (việc sử dụng thích hợp ngôn ngữ để giao tiếp hiệu quả trong nhiều
tình huống khác nhau và vì nhiều mục đích khác nhau) của tiếng Anh. Điều này bao gồm quy tắc lễ độ,
kỹ năng chuyện trò và đàm thoại mở rộng (kể một câu chuyện và đưa ra lời giải thích). Kỹ năng ngữ
dụng học là quan trọng cho các em ELL để hiểu những gì giáo viên nói trong lớp học. Phương pháp
scaffolding (gợi ý từng bước) có hiệu quả cho việc xây dựng ngôn ngữ và khả năng biết đọc biết viết
của trẻ nhỏ; điều này còn đúng cho đứa trẻ ELL. Ngọai trừ khi nào được nêu rõ, các hướng dẫn sau
đây nêu bật thành tích ngôn ngữ cho trẻ em 4 tuổi bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Kết quả được nêu nên
được sử dụng như sự hướng dẫn đối với các em có trình độ Anh ngữ hạn chế và thích hợp cho mọi
trẻ em là ELL, khi cung cấp hướng dẫn cho việc giảng dạy của giáo viên. Những hướng dẫn đặc thù,
để trợ giúp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em tiền mẫu giáo có ngôn ngữ được nói ở nhà không phải Anh
ngữ, trong môi trường chỉ có tiếng Anh xuất hiện dưới đây và được chỉ báo bằng biểu tưởng này:
(LEER MAS, 2001).

II. PHẠM VI NGÔN NGỮ VÀ GIAO TIẾP
A. Kỹ năng hiểu khi nghe
Từ lúc sinh ra, trẻ em bắt đầu học bằng cách lắng nghe thế giới xung quanh mình. Khi sự tiếp xúc này
gia tăng, thì việc hiểu của các em cũng gia tăng theo. Trẻ em tuổi tiền mẫu giáo có khả năng hiểu với
độ chính xác tăng dần những gì các em nghe trong các cuộc nói chuyện và trong các câu chuyện được
đọc lớn tiếng. Trẻ thể hiện việc hiểu rõ bằng những câu hỏi, bình luận và hành động của mình. Theo
luật pháp tiểu bang, trẻ em ELL tiền mẫu giáo có thể ở trong một môi trường lớp học cung cấp hoặc
việc giáo dục song ngữ hoặc việc dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ nhì. Trẻ ELL đến trường với kỹ
năng hiểu khi nghe bằng ngôn ngữ được nói ở nhà của mình. Những kỹ năng này có thể được sử
dụng để trợ giúp cho quá trình phát triển bằng tiếng Anh của các em. Trẻ ELL lắng nghe chủ định cả
các giáo viên và bạn đồng lứa nói tiếng Anh và nói tiếng Tây Ban Nha để thu thập thông tin về cả
ngôn ngữ được nói ở nhà và ngôn ngữ mới của mình (tiếng Anh) (LEER MAS, 2001).

45

Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ phản ứng
với các tình
huống theo
những cách
thức chứng tỏ
rằng bé hiểu
những gì đã
được nói.

II.A.1.

Trẻ:

Giáo viên:
• hằng ngày khiến cho trẻ

• có một cuộc trò chuyện qua

Trẻ thể hiện
việc hiểu bằng
cách phản ứng
thích hợp.

•
•
•

•

•

•

Trẻ làm theo
những yêu
cầu đơn
giản một
bước.

II.A.2.
Trẻ thể hiện việc
thấu hiểu bằng
cách làm theo
những hướng dẫn
hai bước bằng lời
nói và thường làm
theo những hướng
dẫn ba bước.

Trẻ thể hiện
việc thấu hiểu bằng
cách làm theo
những hướng dẫn
hai bước bằng lời
nói bằng tiếng Anh.

lại nhiều lần với một người
khác, lắng nghe để triển khai
hoặc kết nối với một ý tưởng
do người kia bày tỏ.
phản ứng với câu chuyện
bằng các câu hỏi và trả lời các
câu hỏi.
có bình luận liên quan đến đề
tài đang được thảo luận.
phản ứng trước, trong khi và
sau khi câu chuyện được đọc
cho cả lớp, cũng như phản
ứng khi được đọc cho một
nhóm nhỏ.
làm theo một thay đổi trong
thời khóa biểu sinh hoạt buổi
sáng như được mô tả bởi
giáo viên.
làm theo hướng dẫn bằng lời
nói.
lắng nghe những câu chuyện
kỹ thuật số hoặc điện tử và
thể hiện việc thấu hiểu thông
qua ngôn ngữ cơ thể, chỉ vào
hình thích hợp hoặc kể lại
những gì mình đã nghe.

Trẻ:
• làm theo những hướng
dẫn của giáo viên “Vui
lòng đặt mọi thứ xa đi, rồi
ngồi xuống trên thảm.”
• phản ứng với hướng
dẫn dành cho cả lớp
(“Vui lòng lấy áo
khoác, mặc vào, rồi
xếp thành hàng.”).
• lặp lại một chỉ dẫn cho
một đứa bạn.
• làm theo những hướng
dẫn để thực hiện nhiều
loại động tác hay cử chỉ
khác nhau.
• tham gia vào những trò
chơi như “Follow the
Leader (Làm theo người
lãnh đạo).”

•

•

•

•

tham gia vào những cuộc trò
chuyện liên quan đến các
chủ đề hoặc nội dung khi trẻ
có nhiều lượt lắng nghe và
trả lời, hoặc bằng miệng
hoặc bằng cơ thể.
đưa ra phản hồi trong khi trò
chuyện với một đứa trẻ để
làm mẫu cho việc lắng nghe
và khuyến khích đứa trẻ này
bình luận thêm.
yêu cầu trẻ nhớ và thêm chi
tiết vào câu trả lời của mình
khi tham gia các buổi sinh
hoạt nhóm, chẳng hạn như
giờ đọc lớn tiếng, chỉ và kể,
ghế tác giả (đọc trước lớp).
hỏi trẻ những câu hỏi ai, cái
gì, ở đâu và tại sao để cho
trẻ tham gia và trải nghiệm
đọc lớn tiếng.
đưa ra những quyển sách đa
văn hóa, thích hợp về văn
hóa cho trẻ em.

Giáo viên:
• ghép cặp một đứa trẻ ELL với
một đứa trẻ chỉ nói tiếng Anh,
nếu có thể, để làm mẫu.
• chỉ dẫn trẻ trong những việc
làm thường ngày, chẳng hạn
như đặt bàn, đi đến các trung
tâm, ra ngoài và đi nhà vệ
sinh, bằng cách đưa ra những
hướng dẫn hai và ba bước.
• đưa ra những hướng dẫn hai
và ba bước cho trẻ để hoàn
thành những công việc cụ thể
trong những lúc chuyển đổi
chẳng hạn như dọn dẹp và xếp
hàng.
• chơi hoặc hát những bài đòi
hỏi trẻ diễn kịch nhiều hành vi
và hướng dẫn nhiều bước
(“Hokey, Pokey,” “If You’re
Happy and You Know It”).

46

Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ thể hiện
việc thấu
hiếu để làm
theo những
việc làm
thường ngày
của lớp học.

II.A.3.

Trẻ:
• làm theo một tập hợp
những việc làm thường
lệ cho các buổi sinh hoạt
và có thể hiểu những gì
đang diễn ra.
• phản ứng với ngôn ngữ
phù hợp và đơn giản khi
được chỉ dẫn trong
những bài sinh họat và
bài làm tập đọc tập viết.
• quay sang bạn chơi
và lặp lại chỉ dẫn –
Think, Turn and
Talk.
• trả lời các câu hỏi
bằng cách dùng
những thứ sau đây để
biểu thị cho câu trả lời:
que kẹo mút (với đầu
màu xanh lá/đỏ), vớ
trắng vớ màu, thẻ cókhông, ngón cái đưa
lên đưa xuống, túi đậu,
bóng bơm hơi.

Giáo viên:
• cung cấp khung sườn về
cách sử dụng chiến lược, kỹ
năng và khái niệm.
• điều chỉnh cách nói tiếng Anh
của chính mình để làm cho
các khái niệm dễ hiểu.
• chấp nhận các câu trả lời
bằng tiếng mẹ đẻ của trẻ.
• lựa chọn và kết hợp những
câu trả lời, ý tưởng, ví dụ và
trải nghiệm của trẻ em vào
bài học.
• luôn để cho trẻ có thời gian
suy nghĩ trước khi yêu cầu
một câu trả lời.
• bảo đảm chất lượng của quá
trình thực hành độc lập.
• đặt câu hỏi để đảm bảo việc
hiểu rõ.
• có giảng dạy, thực hành và
ôn lại thêm.
• luôn gần gũi thân thiết với trẻ
em.
• sử dụng ngôn ngữ được nói
ở nhà của trẻ làm cơ sở để
trợ giúp việc phát triển ngôn
ngữ nói tiếng Anh (trong các
chương trình song ngữ và
ESL).
• để cho trẻ trả lời bằng ngôn
ngữ được nói ở nhà của mình
(trong các môi trường giảng
dạy song ngữ/ESL).

Trẻ thể hiện việc
thấu hiếu ngôn
ngữ được nói bởi
giáo viên và bạn
đồng lứa.

Trẻ thể hiện
việc thấu hiếu
ngôn ngữ mới
được nói bởi giáo
viên và bạn đồng
lứa nói tiếng Anh.

II. PHẠM VI NGÔN NGỮ VÀ GIAO TIẾP
B. Kỹ năng nói (trò chuyện)
Trẻ tiền mẫu giáo có được khả năng sử dụng ngôn ngữ trong đủ loại môi trường khác nhau và vì đủ loại
nguyên nhân khác nhau. Các em nhanh chóng biết mô tả ý muốn và nhu cầu, thực hiện một cuộc trò
chuyện với người khác, và chia sẻ thông tin với bạn đồng lứa và người lớn. Kỹ năng tiến hành trò
chuyện với người khác bao gồm việc đặt câu hỏi, lắng nghe và trả lời, cũng như sử dụng những cách
diễn đạt bằng lời nói và không dùng lời nói. Trẻ em là học sinh đang học tiếng Anh có thể cần nhiều
thời gian hơn để phản ứng và thời gian chờ dài hơn bởi vì các em đang học và xử lý hai ngôn ngữ
cùng một lúc. Đây là một phần bình thường trong quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ nhì. Trẻ em học
tiếng Anh phải được khuyến khích và được đòi hỏi thể hiện kỹ năng nói/giao tiếp bằng ngôn ngữ được
nói ở nhà của mình cũng như bằng tiếng Anh.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành
vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Trẻ em đôi khi
sử dụng ngôn
ngữ vì những
mục đích khác
nhau.

II.B.1.

Trẻ:
• nhờ giáo viên giúp
để tìm quả bóng đã
bay qua khỏi hàng
rào sân chơi.
• nói với một bạn
rằng mình giận vì
đã bị xô đẩy.
• sử dụng “làm ơn”
và “cảm ơn” một
cách thích hợp.
• tham gia một cuộc
thảo luận về nam
châm, ra dự đoán về
vật nào sẽ bị nam
châm hút.
• kể cho lớp về một
chuyến đi gia đình
đến sở thú.

Giáo viên:
• làm mẫu việc sử dụng ngôn ngữ thích
hợp.
• khiến cho trẻ em tham gia bằng lời nói
trong các buổi sinh hoạt của trung
tâm, chơi trò diễn vai, và làm mẫu về
kỹ năng ngôn ngữ mong muốn.
• đưa ra những trải nghiệm đòi hỏi trẻ
phải nói chuyện, vui chơi và hoạt động
có hợp tác.
• khiến cho trẻ em tham gia vào những
tình huống giải quyết vấn đề (“Các em
nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu như . . .?”
“Điều này sẽ thay đổi như thế nào
những điều xảy ra khi mà . . .?”).
• đưa ra sự hướng dẫn và trợ giúp để
khuyến khích trẻ em hỏi và trả lời các
câu hỏi để nhờ giúp đỡ, tìm thông tin
hoặc làm rõ một điều gì đó chưa hiểu
rõ.

Trẻ:
• bước vào một tình
huống chơi hiện
hữu, gia nhập vào
những cuộc nói
chuyện đang diễn
ra (bên ngoài, diễn
kịch hoặc trung tâm
xây dựng).
• trả lời cho cả câu
hỏi mở và câu hỏi
bằng những câu
trả lời cụ thể (“Con
nghĩ gì về . . .?”
“Loại bánh pizza
ưa thích nhất của
con là gì?”).
• khởi xướng, tham
gia hoặc kết thúc
những cuộc trò
chuyện một cách
thích hợp.
• tiến hành chào hỏi
đàng hoàng, đóng
góp cho một cuộc
trò chuyện và ra
khỏi cuộc trò
chuyện.

Giáo viên:
• tạo một môi trường chơi
khuyến khích trẻ tiến hành trò
chuyện trong khi chơi.
• cung cấp học liệu hấp dẫn và
hay thay đổi và môi trường để
trẻ em nói chuyện.
• tiến hành trao đổi qua trò
chuyện với từng đứa trẻ mỗi
ngày.
• để ý khi trẻ em không tiến hành
nói chuyện dễ dàng và tìm
những cách để khởi xướng cuộc
trò chuyện hoặc cho một đứa trẻ
khác khởi xướng một cuộc trò
chuyện với các trẻ này.

Trẻ em đôi khi
sử dụng ngôn
ngữ và phong
cách đã được
chấp nhận trong
khi giao tiếp với
người lớn và trẻ
em quen thuộc.

Trẻ em biết sử
dụng ngôn
ngữ vì những
mục đích khác
nhau.

II.B.2.
Trẻ tiến hành
trò chuyện
bằng những
cách thức
thích hợp.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Trẻ có khả
năng truyền đạt
thông tin cơ
bản trong môi
trường xã hội
quen thuộc.

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của
trẻ

II.B.3.

Trẻ:
• trả lời những câu hỏi
của người lớn trong
trường học, không
phải là giáo viên lớp
học, chẳng hạn như
ý tá.
• xin giáo viên giúp để
giải quyết vấn đề
hoặc với những việc
như cột dây giày.
• tự giới thiệu mình
với một đứa trẻ mới
trong lớp.

Giáo viên:
• làm mẫu cho những điều trông
đợi của lớp về cách chào đón
và trả lời với người mới.
• dạy trẻ nhờ giúp đỡ khi cần
thiết.
• giúp trẻ học thông tin cá nhân
của mình và người thích hợp để
chia sẻ thông tin ấy một cách an
toàn.

Trẻ:
• tham gia một cuộc trò

Giáo viên:
• làm mẫu về nghi thức trò
chuyện trong giờ sinh họat cả
nhóm, chẳng hạn như chia sẻ
một mục nhật ký hoặc trong
khi biểu diễn và nói (“James
hiện đang chia sẻ. Tiếp theo là
đến lượt con.”).
• làm mẫu và giải thích khi nào và
cách dùng câu “Cho tôi xin lỗi”
khi một đứa trẻ cần ngắt một
cuộc trò chuyện đang diễn ra.
• trợ giúp trẻ trong việc tập chờ
đến lượt mình để nói chuyện,
thông qua việc thiết lập quy tắc
và chuẩn đạo đức của lớp.

Trẻ:
• nhìn một bạn cùng

Giáo viên:
• đọc những đoạn trong một
quyển sách có sử dụng biểu hiện
nét mặt khác nhau và thảo luận
về cách mà điều này tác động
đến câu chuyện.
• làm mẫu và giải thích các quy
tắc trò chuyện không dùng lời
nói (“Khi con nhìn cô, điều này
cho cô thấy rằng con đang lắng
nghe.”).

Trẻ cung cấp
thông tin thích
hợp cho nhiều
loại tình huống
khác nhau.

Trẻ em đôi khi
sử dụng ngôn
ngữ và phong
cách được chấp
nhận trong khi
giao tiếp với
người lớn và trẻ
em quen thuộc.

II.B.4.

Trẻ đôi khi sử
dụng chuẩn mực
không dùng lời
nói trong khi trò
chuyện với
người khác.

II.B.5.

Trẻ thể hiện
sự hiểu biết về
quy tắc trò
chuyện bằng
lời nói.

Trẻ thể hiện
sự hiểu biết
về quy tắc
trò chuyện
không dùng
lời nói.

chuyện với một bạn đồng
lứa hay một người lớn,
thay phiên nhau nói
chuyện và không ngắt lời.
• chờ đến khi giáo viên kết
thúc một cuộc trò chuyện
với một người lớn trước
khi nói chuyện.
• sử dụng giọng nói thích
hợp cho tình huống
(giọng nâng cao để thể
hiện sự phấn khích khi
nói chuyện ở ngoài trời
hoặc nói về một con thú
cưng mới, giọng dịu hơn
khi ở trong nhà).

•

•

lớp trong khi thảo luận
những gì bạn sẽ xây
trong trung tâm xây
dựng.
thể hiện sự phấn
khích bằng cách mở
to mắt và mỉm cười
trong khi nói chuyện
về một trải nghiệm
gia đình.
ngồi hoặc đứng ở
một khoảng xa thích
hợp cách bạn khi
đang nói chuyện.
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Ví dụ về hành vi của
trẻ
Trẻ:
• nói chuyện với
người ở gần mình,
ngồi cùng bàn mình
hoặc cạnh mình trên
thảm.

Trẻ đôi khi sử
dụng âm lượng
và ngữ điệu
thích hợp cho
những tình
huống khác
nhau.

II.B.6.
Trẻ làm cho
ngôn ngữ phù
hợp với ngữ
cảnh xã hội.

Trẻ:
• đến gần giáo viên và
nói chuyện khẽ trong
khi các bạn cùng lớp
yên lặng để ngủ trưa.
• sử dụng danh xưng
“Cô” hoặc “Thầy”
trước tên của giáo
viên và gọi các bạn
cùng lớp bằng tên.
• tuân thủ quy tắc của
lớp về “giọng nói khẽ.”
• thay đổi/điều chỉnh
giọng nói phù hợp
dựa theo hoạt động.

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Giáo viên:
• diễn vai cuộc trò chuyện có dùng
những hành vi phi lời nói thích hợp
(“Hãy nhìn mặt cô khi cô đang nói
chuyện với Maria. Hãy xem cách cô
nhìn bạn ấy trong khi bạn ấy nói
chuyện, mỉm cười nếu bạn kể cho
cô nghe một điều gì đó hay, ra vẻ
buồn nếu bạn ấy kể một điều gì đó
buồn.”) và sau đó trò chuyện với
đứa trẻ ấy.
Giáo viên:
• làm mẫu về ngôn ngữ và giọng
thích hợp trong những tình
huống xã hội khác nhau (sử
dụng giọng nói khẽ và to khác
nhau).
• đưa ra những tình huống xã hội
thay đổi cho trẻ để thực hành việc
sử dụng ngôn ngữ (liên hoan/lễ
kỷ niệm, giờ ăn trưa, hội họp,
chuyến đi thực địa).
• nhắc trẻ về ngôn ngữ và giọng
nói phù hợp vào những giờ
khác nhau trong ngày (tại các
trung tâm, giờ ăn, trong sảnh).

II. PHẠM VI NGÔN NGỮ VÀ GIAO TIẾP
C. Kỹ năng tạo âm
Trẻ nhỏ phải học cách xướng âm, phát âm và phân biệt giữa các âm thanh của bảng chữ cái và từ của
ngôn ngữ. Mặc dù một số trẻ ở tiền mẫu giáo có thể nhận thấy sự khác nhau giữa các từ có âm nghe
giống nhau, các em tiếp tục tiếp thu những âm mới và có thể phát âm sai một số từ trong cách nói của
mình. Khả năng tạo ra một số âm thanh tiếng nói chẳng hạn như /s/ và /r/ cải thiện khi lớn lên. Cũng
giống như bé còn ẫm ngửa vá bé mới biết đi phát triển khả năng kiểm soát các âm của tiếng mẹ đẻ
mình, trẻ nhỏ trong môi trường ELL dần dần học cách phát âm các âm của tiếng Anh (LEER MAS,
2001).
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Lời nói của trẻ
được người lớn
và trẻ em thân
quen hiểu.

Trẻ có thể nhầm
lẫn những từ
nghe tương tự.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
II.C.1.
Lời nói của trẻ
được giáo viên
và những
người lớn khác
trong trường
hiểu.

II.C.2.
Trẻ nhận biết
sự khác biệt
giữa các từ
nghe tương tự.

Ví dụ về hành vi của
trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Trẻ:
• nói đủ rõ để cho
những người lớn
khác trong trường
hoặc một người
khách đến thăm có
thể hiểu những gì
bé đang nói.
• chuyển chính xác
một tin nhắn từ nhà
đến cho giáo viên.
• truyền đạt bằng
một cách mà
người khác hiểu
những gì được nói
mà không phải
liên tục hỏi, “Con
nói gì vậy?”

Giáo viên:
• nói chuyện ở một nhịp độ dễ chịu
(không nhanh quá mà cũng không
chậm quá).
• phát âm mọi âm thanh trong từ,
và sử dụng âm lượng dễ nghe
trong nhà và ngoài trời.
• trông mong trẻ em sử dụng cụm
từ hoặc câu ngắn khi yêu cầu
hơn là chỉ chỉ tay hoặc ra điệu bộ.
• chơi các trò chơi như “Điện
thoại” đòi hỏi cách nói rõ ràng.
• cho phép trẻ em sử dụng công
nghệ để ghi âm và lắng nghe
cách nói rõ ràng.
• làm mẫu những ví dụ đúng đắn khi
một đứa trẻ khái quát quá mức quy
tắc (Trẻ nói “My foots are cold.”
Giáo viên trả lời, “Your feet are
cold. Why are your feet cold?”).
Giáo viên:
• làm mẫu việc chỉ đúng hình
khi các vật trong hình nói ra.
• làm mẫu việc nói các từ đủ rõ
để nghe những khác biệt giữa
các từ nghe tương tự.
• đưa những hình có tên nghe
tương tự để trẻ tương tác cùng.

Trẻ:
• có thể tạo âm thanh
nguyên âm và âm
thanh phụ âm bao
gồm \b\, \p\,
\m\, \t\, \d\, \n\, \k\,
và \g\.
• làm theo hướng
dẫn mà không
nhầm lẫn những từ
nghe được.
• chỉ đúng hình khi
được gợi ý (khi chỉ
một hình của con
dễ (goat) và áo
khoác (coat), chỉ
đúng hình khớp với
từ được nói ra).
• phân biệt được âm
thanh phụ âm ban
đầu tương tự chẳng
hạn như \b\ và \p\,
\g\ và \k\, hoặc \t\
và \d\.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Trẻ tham gia
các bài hát và
trò chơi ngón
tay.

Ví dụ về hành
vi của trẻ

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
II.C.3.
•

Trẻ nghiên cứu
và thể hiện việc
•
hiểu biết tăng
dần về âm thanh
và ngữ điệu của
ngôn ngữ.

•

Trẻ nghiên
cứu và thể hiện
việc hiểu biết
tăng dần âm
thanh và ngữ
điệu của tiếng
Anh.

•

Trẻ:
tham gia các hoạt động
ngôn ngữ nói đã hoạch
định.
chơi với các bài hát
quen thuộc có dùng
việc thay thế âm
thanh (bài "Twinkle,
Twinkle, Little Star" có
thể được thay thế
bằng cách dùng "la,
la, la, la" suốt).
lồng trò chơi âm thanh
vào lời của một bài hát
quen thuộc (nhấn mạnh
một âm đặc biệt, ví dụ
âm /k/, chế biến các
vần trong bào "Cat and
the Fiddle" và "Hickory
Dickory Dock").
sử dụng ký hiệu ngữ
âm (cat, hat, sat, mat,
fat, pat, hoặc trong
tiếng Tây Ban Nha
casa, masa, pasa) khi
chơi với vần.

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Giáo viên:
• hiểu tầm quan trọng của việc phát
triển ngôn ngữ và cấu trúc âm của
việc tiếp thu ngôn ngữ bao gồm mối
quan hệ với việc phát triển nhận
thức âm vị.
• chọn những từ bao gồm những âm
thanh chung bằng tiếng mẹ đẻ và
tiếng Anh và tách riêng các âm tương
tự. (Chẳng hạn, trong tiếng Anh và
tiếng Tây Ban Nha các âm cho b, e,
m, d, t, k, g tương tự nhau.).
• yêu cầu trẻ lặp lại từ, trước khi thử
làm một bài tập.
• có nhận thức về những khác
biệt trong cách phát âm.
• chấp nhận những cách nói gần đúng.
• đưa vào những vần tập trung vào
việc ghép cặp chuyển động và hành
động với những đoạn có vần.
• sử dụng câu trả lời đồng thanh.
• sử dụng ký hiệu ngữ âm (cat, hat,
sat, mat, fat, pat hoặc trong tiếng
Tây Ban Nha mes, les, pez, vez).

II. PHẠM VI NGÔN NGỮ VÀ GIAO TIẾP
D. Kỹ năng từ vựng
Việc tiếp thu từ vựng của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào những mối tương tác với người lớn. Việc này có
thể xảy ra bằng một thứ tiếng hoặc nhiều hơn qua việc nói chuyện về trải nghiệm, đọc những câu
chuyện quen thuộc, hát những bài hát quen thuộc và chơi trò chơi từ vựng. Trẻ tiền mẫu giáo trải
nghiệm sự phát triển nhanh trong việc hiểu biết từ và ý nghĩa của từ. Kiến thức từ vựng phản ảnh những
trải nghiệm trước đây của trẻ và kiến thức đang phát triển của thế giới xung quanh các em và là một
trong các công cụ báo trước quan trọng nhất về thành tích đọc sau này. Trong khi trẻ em học hỏi qua
trải nghiệm, bao gồm vui chơi, các em phát triển những khái niệm, tiếp thu từ mới và liên tục cải thiện
việc hiểu biết những từ mà các em đã biết rồi. Học sinh đang học tiếng Anh (ELL) có thể cần việc dạy
từ vựng tiếng Anh tăng cường. Trẻ em ELL đến với tiền mẫu giáo có một số cơ sở kiến thức từ vựng
bằng ngôn ngữ được nói ở nhà của các em. Cơ sở kiến thức này phải được sử dụng để phát triển từ
vựng bằng ngôn ngữ thứ nhì của trẻ. Khi giới thiệu từ vựng với trẻ em ELL, giáo viên nên sử dụng đủ
loại phương pháp tiếp cận khác nhau để dạy những từ mới và sử dụng đồ vật thực tế hoặc hình ảnh
khi thích hợp. Việc sử dụng từ cùng gốc và thực hiện những mối liên kết xuyên ngôn ngữ có thể hữu ích
cho quá trình phát triển từ vựng. Khám phá các âm thanh, ý nghĩa, chức năng ngữ pháp và nhiều cách
sử dụng cho một từ là những chiến lược có lợi cho việc gia tăng kiến thức từ cho các em ELL.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Trẻ hiểu và sử
dụng những từ
được chấp nhận
đối với vật thể,
hành động và
thuộc tính.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

II.D.1.

Trẻ:
• thể hiện sự hiểu biết bằng

Trẻ sử dụng rất
nhiều loại từ
khác nhau để
gọi tên và mô
tả người, địa
điểm, đồ vật và
hành động.

cách nhận dạng và làm theo
hướng dẫn bao gồm các khái
niệm từ vựng mới.
• giải thích đoạn ưa thích nhất
trong quyển sách hư cấu hay
phi hư cấu vừa mới được
đọc.
• tường trình trải nghiệm từ một
chuyến đi thực địa, có dùng
những từ cụ thể để mô tả
những gì bé đã thấy và làm,
chẳng hạn như gọi tên các
công cụ mà lính cứu hỏa sử
dụng và cách còi đã hụ lên.
• sử dụng từ để truyền đạt
cách mà mình đang cảm
nhận.
• sử dụng ngôn ngữ để
diễn đạt việc thường ngày
bình thường.
• sử dụng các từ mới được
giáo viên đưa ra trong khi
tham gia vào các hoạt động
và trò chơi có liên quan về
chủ đề hoặc về nội dung.
• sử dụng các từ mới trong
khi tiến hành chơi do trẻ tự
khởi xướng.
• sử dụng các từ mới khi nhập
vai trong trung tâm diễn kịch
khi đảm nhận vai của thu
ngân (kịch bản).
• kể cho một khách tham quan
lớp học về trải nghiệm của
mình với học liệu trong trung
tâm khoa học, có sử dụng
thuật ngữ thích hợp.
• làm theo những hướng dẫn
có sử dụng từ mô tả (“Nhảy
chậm”; “Chạy nhanh”; “Vẽ
một hình vuông nhỏ”).
• thể hiện sự hiểu biết những
động từ và tính từ xuất hiện
thường xuyên bằng cách liên
hệ chúng với từ đối lập của
chúng chẳng như lên, xuống,
dừng, đi, trong và ngoài).

Giáo viên:
• cung cấp và đọc cho trẻ nhiều
loại sách liên quan đến khái
niệm (động vật trang trại/sở
thú, rau củ/trái cây, cơ thể,
vận tải).
• đưa ra những cách thức để
trẻ tương tác với và sử dụng
các từ vựng mới trong những
ngữ cảnh có ý nghĩa khi sử
dụng vật thể thực hoặc hình
làm ảnh vật trợ giúp (chẳng
hạn như làm một cửa hàng
tạp phẩm để trẻ em tương
tác với từ vựng mới).
• làm mẫu cho nhiều loại từ vựng
phong phú, hiếm gặp bao gồm
danh từ, tính từ và động từ
khác nhau (“Những bông hoa
này được gọi là đỗ quyên. Mép
hoa xoắn, như ren, nhưng rất
mềm.”).
• định nghĩa từ mới cho trẻ em
khi đọc lớn tiếng bằng cách
liên kết những gì các em đã
biết rồi với từ mới và khuyến
khích thảo luận về ý nghĩa của
từ (“Đây là cái xẻng. Nó giống
như cái muỗng to xúc đất
lên.”).
• mô tả và giải thích các khái
niệm trong những chuyến đi
thực địa, chơi ngoài trời và giờ
ăn (“Khi thời tiết bắt đầu lạnh
đi, lá cây bắt đầu đổi màu.
Chẳng bao lâu, lá sẽ rời khỏi
cây.”).
• tạo những danh sách nhóm
các từ (người làm việc ở
trường chúng ta; động vật
trong quyển sách ta đọc) để
giúp trẻ thực hiện những mối
liên kết có nghĩa giữa từ và
khái niệm.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Trẻ phản ứng
với ngôn ngữ
giảng dạy của
lớp học.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
II.D.2.
Trẻ thể hiện sự
hiểu biết từ ngữ
được sử dụng
trong ngôn ngữ
giảng dạy của
lớp học.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Trẻ:
• làm theo hướng dẫn trong
những lúc chuyển tiếp (“Vui
lòng xếp hàng phía sau
Maria.” “Treo áo khoác vào
móc bên cạnh móc của
Rhonda.”).
• làm theo hướng dẫn trong
những bài hát để “đặt tay lên
đầu” và sau đó “đặt tay sau
lưng.”
• hiểu các hướng dẫn đưa ra
vào giờ trung tâm (“Đặt
chung với nhau những thứ
giống nhau.”).
• chỉ vào đúng hình hay
đúng vật thể khi được gợi
ý.

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Giáo viên:
• cung cấp hướng dẫn để trẻ sử

dụng ngôn ngữ rất đặc thù cho địa
điểm, kích thước, hình dạng và
các mối quan hệ (“Hãy tìm cái khối
màu nâu, dài bên trong tủ.”).
• chơi các trò đố vui “I Spy” và
scavenger hunt (tìm đồ vật) có sử
dụng từ ngữ về địa điểm, hành
động và mô tả (“Tìm hai cây viết
chì cùng màu và một cây khác
biệt.”).
• tạo ra những phóng tác bài hát,
bài thơ và bài đồng dao để kết
hợp và giải thích từ ngữ định vị
(“Little Miss Muffet sat on her
tuffet. Where would she sit if she
sat in front of her tuffet?” (Cô bé
Muffet ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Cô
bé sẽ ngồi ở đâu nếu ngồi trước
chiếc ghế nhỏ?) Hãy cho một đứa
trẻ biểu diễn và tất cả các em mô
tả đứa trẻ này đang ngồi ở đâu.).
• nhận dạng các thuộc tính khiến
cho vật thể giống hoặc khác nhau
(“Các bút chì này màu giống nhau
nhưng chiều dài khác nhau.”).
• Chứng minh sự khác biệt giữa các
chiều dài bằng cách đặt bút chì
bên cạnh nhau với đầu bút như
nhau, để cho các em có thể quan
sát sự khác biệt.
• kết hợp ngôn ngữ về các đặc điểm
vị trí và mô tả của đồ vật và hành
động khi tương tác với trẻ hoặc
bình luận khi trẻ đang chơi, kể cả
chơi trong nhà và ngoài trời (“Hãy
nhìn chú chim đang đậu trên hàng
rào.”).
• đưa ra những hoạt động khiến cho
trẻ sử dụng các đặc điểm vị trí và
mô tả trong khi chơi độc lập (các
trung tâm nơi trẻ vừa mô tả hành
động vừa đặt đủ loại thú vật khác
nhau phía trước, phía sau, bên
cạnh một cây; phân loại các hình
dạng vào những nhóm giống
nhau và khác nhau, chẳng hạn
như tam giác và không phải tam
giác).
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Trẻ thể hiện việc
hiểu rõ nhiều từ
và sự gia tăng
đều đặn vốn từ
vựng.

Trẻ sử dụng
vốn từ vựng
càng lúc càng
rộng lớn hơn.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

II.D.3.

Trẻ:
Giáo viên:
• sử dụng một từ mới khi
• nhận dạng, gọi tên và thảo
mô
tả
một
hình
trong
sách
luận ý nghĩa và chức năng
Trẻ thể hiện
(“Tàu
này
đang
nổi
trên
của
hình và vật thể đặt xung
việc hiểu rõ
nước.”).
quanh
phòng khi có thực
bằng
nhiều
hiện
những
thay đổi trong
cách thức khác • thể hiện việc hiểu rõ từ mới
môi
trường
lớp
học để chuẩn
khi sử dụng từ mới một
nhau hoặc việc
bị
một
đề
tài
mới.
cách thích hợp (“Đá chìm
biết ý nghĩa của
• sử dụng và giải thích từ mới
xuống, nhưng tàu nổi.”).
3,000
đến
hằng ngày khi nói chuyện với
•
thể
hiện
việc
hiểu
rõ
một
4,000 từ*, nhiều
trẻ.
khái
niệm
mới
bằng
cách
hơn là bé sử
sử dụng những từ đơn giản • đưa ra và thảo luận những ví
dụng.
dụ và phản ví dụ về ý nghĩa
hơn để giải thích khái niệm
của từ.
(“Đá chìm xuống đáy,
nhưng tàu ở trên mặt
• thảo luận ý nghĩa của từ
nước.”).
trước, trong khi và sau khi
Trẻ học
đọc sách, liên kết với những
• thêm một ý tưởng liên kết
gì trẻ đã biết rồi.
tiếng Anh như
vào bình luận của một
• tạo cơ hội để trẻ trải nghiệm
đứa trẻ khác (Trẻ thứ
một ngôn ngữ
các từ mới bằng nhiều cách
nhất: “Đá của mình đi
thứ nhì hiểu cho
qua nhiều trải nghiệm.
xuống đáy.” Trẻ thứ nhì:
đến 1,000 từ (trẻ
“Đá
của
bạn
đã
chìm!”).
•
lắng nghe trẻ sử dụng từ
ELL sẽ hiểu
mới
đã được giới thiệu.
•
sử
dụng
từ
mới
khi
tiến
nhiều từ hơn là
hành
chơi
do
trẻ
tự
khởi
bé sử dụng.).
xướng.

II.D.4.
Trẻ sử dụng
vốn từ vựng
nói rộng lớn,
đưa thêm
nhiều từ mới
mỗi ngày.

Trẻ:
• sử dụng từ ngữ truyền đạt
cảm xúc, nhu cầu và ý muốn.
• đưa thêm một ý tưởng
thích hợp vào một bình
luận trước đó của một
người khác.
• Hỏi câu hỏi và đưa thêm
thông tin có liên quan đến đề
tài hiện hành của cuộc trò
chuyện hoặc sách.
• sử dụng từ mô tả (“Em bé
gái của con cười to.” “Đó là
một câu chuyện vui.”).
• sử dụng từ mới trong việc
kể lại/diễn một câu chuyện
do giáo viên đọc.
• kể một bài tường thuật cá
nhân đơn giản, tập trung vào
những đoạn ưa thích hoặc
đáng nhớ nhất.

Giáo viên:
• yêu cầu trẻ kể về cách mà các
em cảm thấy hoặc những gì
các em cần/muốn.
• đưa ra nhiều cơ hội hằng ngày
để các em nói chuyện với
những đứa trẻ khác và người
lớn trong lớp học.
• đưa ra phản hồi để khuyến
khích, làm rõ và đánh giá câu
trả lời của trẻ.
• khuyến khích việc tham gia
bằng lời nói của trẻ trong khi
đọc sách, bao gồm việc cho
các em trả lời câu hỏi hoặc
liên hệ quyển sách vời trải
nghiệm của bản thân.
• cung cấp trải nghiệm và nội
dung mới để cho các em thảo
luận và tương tác.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Trẻ tham gia
qua hành động
để phát triển tên
vật thể thông
thường và cụm
từ.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

II.D.5.

Trẻ:
• làm theo hướng dẫn
khi được đưa vào một
tình huống.
• tham gia với tư cách
người nói và người nghe
trong các buổi sinh hoạt
nhóm bao gồm trò chơi
tưởng tượng do trẻ tự đề
xướng (diễn vai của nhân
viên cửa hàng hoặc người
phục vụ trong một nhà
hàng).
• phản ứng thích hợp với
chỉ dẫn đơn giản của
giáo viên đưa ra (làm
theo hai chỉ dẫn liên tiếp,
hoặc chọn hai bông hoa
trên khay và vễ hình
chúng).
• làm theo một mệnh
lệnh bằng hành động.
• tạo dãy tiếp nối nhau
các thẻ hình câu
chuyện.
• kể lại một câu chuyện
bằng lời lẽ của riêng
mình.
• diễn vai hoặc ra hiệu
kịch câm các câu
chuyện.
• chăm chú lắng nghe và
phản ứng với các câu
chuyện và bài thơ (kể một
câu chuyện, diễn một bài
thơ, vẽ hình minh họa một
câu chuyện hay một bài
thơ).

Giáo viên:
• tìm hiểu xem những từ mới
được học bằng tiếng Anh có
phải chỉ là tên gọi mới cho
những khái niệm đã biết rồi hay
chính khái niệm phải được giảng
dạy.
• minh họa ý nghĩa bằng hình ảnh
hoặc sơ đồ.
• sử dụng đồ vật hay học cụ thực
hành.
• sử dụng bản đồ cơ sở, sơ đồ tổ
chức bằng biểu tượng và bản vẽ
ngữ nghĩa.
• diễn vai hoặc ra hiệu kịch câm.
• vẽ hình trên tấm bảng xóa khô.
• tận dụng cách mà mọi thứ được
nói ra (âm lượng, cao độ âm
thanh, tốc độ và nhấn giọng), sử
dụng nhiều gợi ý nhất có thể để
giúp trẻ tiếp thu ý nghĩa.
• sử dụng từ tiếng Tây Ban Nha
và yêu cầu trẻ lặp lại từ mới
bằng tiếng Anh, nếu cần (“El
tiene hambre.” “Anh ấy đói
bụng.” “Đói bụng”).
• sử dụng biểu hiện nét mặt, cử
chỉ bằng tay hoặc diễn các câu
chuyện để đẩy mạnh việc thấu
hiểu của trẻ.
• nói lại bằng cách khác thông tin
quan trọng bằng cách sử dụng
từ đồng nghĩa, từ cùng gốc, diễn
giải dài dòng và dấu hiệu trực
quan.
• sử dụng ngôn ngữ được nói ở
nhà của trẻ làm cơ sở để trợ giúp
việc phát triển kỹ năng nghe
bằng tiếng Anh.
• cung cấp sự chỉ dạy hoặc mệnh
lệnh bằng ngôn ngữ được nói ở
nhà của trẻ tiếp theo là mệnh
lệnh bằng tiếng Anh (khi cần
thiết).

Trẻ gia tăng
vốn từ vựng
nghe và bắt
đầu phát triển
từ vựng về
tên vật thể và
các cụm từ
thông
thường.

56

Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Trẻ tham gia
qua hành động
để bắt đầu phát
triển tên vật thể
thông thường và
cụm từ.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

II.D.6.

Trẻ:
• trả lời câu hỏi trong giờ
vòng tròn về xây dựng
có sử dụng một từ mới
được học từ trò đóng vai
và học tập về cửa hàng
bán đồ ngũ kim.
• phân loại, gọi tên và mô
tả nhiều lại hạng mục
khác nhau như đồ ăn,
quần áo và vận tải.
• nhận dạng vật nào thuộc
hạng mục cụ thể nào và
vật nào không thuộc.

Giáo viên:
• liên kết giữa nhiều loại từ khác
nhau xếp vào một chủ đề lớp học
cụ thể.
• kết nối các từ mới vào các nhóm
hoặc hạng mục để cho các em
bắt đầu hiểu cách mà các từ/vật
thể liên quan với nhau.
• liên kết với tiếng mẹ đẻ bất cứ
khi nào có thể và sử dụng ảnh
vật trợ giúp bất cứ khi nào có
thể để giúp thấu hiểu.
• gọi tên bằng cách đưa ra tên
hạng mục của các ý tưởng hay
vật thể xuất hiện trong sách
truyện và bài viết khác (“Đây là
hoa, đây là cây.”).
• làm mẫu việc sử dụng và dạy
các tên gọi nhóm hạng mục
chẳng hạn như xe cộ, quần áo
và bàn ghế.
• đưa ra cơ hội để trẻ thao tác các
thứ vào những hạng mục khác
nhau, và cho trẻ chia sẻ các bộ
sưu tập của mình bằng cách gọi
tên bằng lời nói mỗi thứ và tên
hạng mục.
• nhấn mạnh từ cùng gốc cho
từng hạng mục đặc biệt bằng
những ngôn ngữ như tiếng Tây
ban Nha.
• quan sát các em phân loại và gọi
tên học liệu trong trò chơi do trẻ
tự để xướng.

Trẻ gia
tăng vốn từ
vựng nghe và
bắt đầu phát
triển từ vựng
về tên vật thể
và các cụm
từ thông
thường bằng
tiếng Anh.
(ELL)
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II. PHẠM VI NGÔN NGỮ VÀ GIAO TIẾP
E. Kỹ năng tạo thành câu và cấu trúc
Việc giao tiếp hiệu quả đòi hỏi rằng trẻ vận dụng kiến thức của mình về từ vựng, ngữ pháp và ý thức
về người nghe để chuyển tải ý nghĩa. Trẻ bốn tuổi càng lúc càng trở nên tinh thông trong việc sử dụng
ngôn ngữ để diễn đạt nhu cầu và mối quan tâm của mình, để chơi và đóng vai, và để chia sẻ ý tưởng.
Việc trẻ sử dụng những từ tưởng tượng ra và việc tổng quát hóa quá mức các quy tắc ngôn ngữ (chẳng
hạn, nói “foots” thay cho “feet” hoặc [tiếng Tây Ban Nha] “yo no cabo” thay cho “yo no quepo”) là một
phần bình thường trong quá trình học ngôn ngữ. Câu và độ phức tạp ngữ pháp phát triển nơi trẻ nhỏ
với thật nhiều cơ hội cho cuộc trò chuyện phóng phú. Điều quan trọng là thời gian được bỏ ra vào
những cơ hội nói thật sự. Đồng thời, giáo viên có thể trợ giúp việc phát triển Anh ngữ thông qua những
hoạt động xây dựng ngôn ngữ vui nhộn cụ thể hơn (LEER MAS, 2001).
Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Trẻ sử dụng
những câu đơn
giản từ ba đến
bốn từ để bày tỏ
nhu cầu.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
II.E.1.
Trẻ thường sử
dụng những
câu đầy đủ
gồm hơn bốn
từ và có độ
phức tạp ngữ
pháp với thứ tự
chủ ngữ, động
từ và bổ ngữ.

Ví dụ về hành
vi của trẻ

Trẻ:
• kể về một trải
nghiệm gia đình
có dùng những
câu dài hơn và
phức tạp hơn.
• tham gia vào một
cuộc trò chuyện dài
(vẫn theo một đề tài
và chờ đến lượt
mình) về cấu trúc
mà bé đang xây
dựng tại trung tâm
lắp khối.
• trả lời các câu hỏi và
đưa thêm ý tưởng có
sử dụng những câu
đầy đủ trong khi giáo
viên hướng dẫn lớp
tạo một sơ đồ cho
thấy chi tiết những gì
các em biết và muốn
biết về một đề
tài/khái niệm sắp
đến.

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Giáo viên:
• chơi trò chơi thế chữ đòi hỏi
mỗi đứa trẻ lặp lại với kết thúc
khác đi (“Con đi sở thú và nhìn
thấy con
.” ví dụ tiếng Tây
Ban Nha: “Fui al zoológico y vi
”).
• giúp trẻ nói một câu về hình vẽ
hoặc đồ vật ưa thích nhất của
mình (“Chị của con chơi bóng
rổ.” “Đây là hình con gấu bông
của con.” ví dụ tiếng Tây Ban
Nha: “Mi hermana juega tenis.”
“Miren mi dibujo de los
animales.”).
• làm mẫu về cách làm và khuyến
khích trẻ chơi “Thử đoán ta là
gì?” bằng cách mô tả một đồ vật
quen thuộc giấu trong một túi vải
để đoán xem đó là gì (“Cô cảm
nhận một cái gì đó cứng. Có
bốn chân. Có cái cổ dài và cái
đầu nhỏ.”).
• giải thích bằng cách thực hiện
“suy nghĩ thành tiếng,” kể cách
suy nghĩ về những gì mình
muốn viết hoặc vẽ vào quyển
nhật ký, viết/vẽ ra, và sau đó
chia sẻ về nhật ký của ai đó.
• đưa ra những mối liên
kết nhà và trường cho
trẻ.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Trẻ có tổng quát
hóa quá mức
quy tắc ngữ
pháp.

Trẻ liên kết hai
ý tưởng với
nhau bằng
cách kết hợp
câu

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
II.E.2.
Trẻ sử dụng số
nhiều theo quy
tắc và bất quy
tắc, thì quá khứ
theo quy tắc,
các đại từ chỉ
định và sở hữu
và sự tương
hợp giữa chủ
ngữ và động từ.

II.E.3.
Trẻ sử dụng
câu với nhiều
hơn một cụm
từ.

Ví dụ về hành vi của
trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Trẻ:
• sử dụng đúng thì khi
mô tả một điều gì đó
mà bé đã làm hôm
qua hoặc tuần rồi.
• nói “went” trong khi
một bạn cùng lớp nhỏ
hơn nói “goed.”
• xác định tác phẩm là
của mình, bằng cách
sử dụng “my” và
“mine” và những gì
của các bạn, bằng
cách sử dụng “his”
hoặc “hers.”

Giáo viên:
• làm mẫu và giúp trẻ mô tả những
tập hợp nhiều đồ vật và đồ vật
đơn lẻ đẻ thực hành việc sử dụng
sự tương hợp đúng giữa chủ ngữ
và động từ.
• chơi trò chơi từ ngữ để khuyến
khích trẻ nói những cụm từ và
những câu với số nhiều bất quy
tắc (foot/feet, mouse/mice,
child/children) (“Đây là một chân,
còn đây là hai
. Bây giờ có
một
_.”).
• trình bày cách kể về hình của ai
đó và về tranh của một đứa trẻ
khác bắt đầu bằng từ “hình của
con” hoặc “hình của bạn ấy.”

Trẻ:
• nói chuyện với bạn
trong khi chơi có sử
dụng những câu với
nhiều hơn một cụm
từ (“Ta hãy đến cửa
hàng và mua sữa
cho em bé.”).
• tham gia vào một
cuộc thảo luận giờ
vòng tròn, có đưa
thêm thông tin bằng
nhiều cụm từ (“Chim
xây tổ trên cây rồi
sau đó đẻ trứng.”).
• mô tả một sự kiện gia
đình, kết hợp các
cụm từ để cho thấy
sự liên tiếp (“Nhà con
đến cửa hàng tạp hóa
rồi sau đó chạy xe về
nhà.”).

Giáo viên:
• ghép cặp trẻ em với nhau để
chơi trò “câu ngớ ngẩn” khi một
đứa trẻ nói phần đầu của câu và
đứa trẻ kia thêm một cụm từ
vào đó (“Chú mèo vàng của tôi
đã leo lên cây. . . để chụp lấy
một vì sao đang rơi.”).
• khuyến khích trẻ chia sẻ thông
tin trong khi trình diễn và kể về
các đồ vật.
• làm mẫu cách mô tả sự kiện
trong ngày bằng cách sử dụng
nhiều cấu trúc câu phức tạp
hơn.
• mô tả những đồ vật mới bằng
cách sử dụng tên của vật đó và
nó được dùng để làm gì, như
thế nào hoặc ở đâu (“Đây là xe
ủi và nó được dùng để đẩy cây
và bụi cây thành một đóng to.”).
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Trẻ sử dụng
những cấu trúc
câu đơn giản
thường với một
ý tưởng.

II.E.4.

Trẻ hiểu và sử
dụng những câu
càng lúc càng
dài.

II.E.5.

Trẻ kết hợp
nhiều hơn
một ý tưởng
có sử dụng
những câu
phức tạp.

Trẻ kết hợp
những câu cung
cấp nhiều chi
tiết, bám theo
đề tài và truyền
đạt một cách rõ
ràng ý nghĩa dự
định.

Ví dụ về hành vi của
trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Trẻ:
• mô tả điều gì xảy
ra khi bé đặt khối
cuối cùng lên tháp
và nó rơi.
• bảo một đứa bạn
phải làm gì khi
nhận đơn gọi bánh
pizza tại một nhà
hàng đóng kịch.
• nhắc giáo viên rằng
giáo viên phải đi lấy
ghi chú mang về
nhà từ văn phòng
và phát cho các
em.

Giáo viên:
• đưa ra những thí nghiệm khoa học
đơn giản và khuyến khích trẻ kể
những gì đã diễn ra (“Kẹp giấy đã
chìm xuống đáy khi cô cho nó vào
nước. Cô nghĩ đá cũng sẽ chìm
nữa.”).
• giúp trẻ sử dụng những câu phức
tạp khi kể lại những câu chuyện
quen thuộc (“Khi cô bé tóc vàng
thức dậy và nhìn thấy ba con gấu,
cô bé bỏ chạy về qua khu rừng.”).
• khuyến khích trẻ mô tả những sự
kiện thông thường bằng cách sử
dụng cấu trúc câu phức tạp (“Khi
chúng con đến trường lúc đầu vào
buổi sáng, chúng con phải đi cất đồ
đạc của mình.”).

Trẻ:
• mô tả một chuyến đi
của gia đình, có kết
hợp các câu và cung
cấp nhiều chi tiết (“Khi
ông nội của con đến,
nhà con đi ra công
viên. Nhà con đã ăn gà
rán và chơi xích đu.”).
• tham gia vào một cuộc
thảo luận giờ vòng tròn
về bướm và dựa vào
thông tin từ những
quyển sách phi hư cấu
mà giáo viên đã đọc và
cuộc thảo luận trước
đó bằng cách nói
chuyện với giáo viên
khi trẻ nhìn thấy bướm
sau đó trong ngày.
• hỏi nhiều câu hỏi về
chú cảnh sát khi chú
đến thăm lớp học.

Giáo viên:
• đưa ra một quyển sách phi hư
cấu hấp dẫn và gợi ý các em
thảo luận những gì các em nhìn
thấy và nghe trong quyển sách
(“Con sâu đang làm gì? Các
con nghĩ con sâu cảm thấy như
thế nào bên trong kén?”).
• làm mẫu và sử dụng những câu
hỏi hướng dẫn để giúp trẻ đưa
thêm chi tiết vào việc kể một sự
kiện cá nhân (“Cuối tuần này
nhà cô có đi picnic. Các con cô
có ở đó và mẹ của cô cũng thế.
Nhà cô đã ăn bánh mì sandwich
và chơi ở sân chơi. Cô rất mệt
khi cô về nhà nhưng nhà cô đã
có một thời gian quá vui vẻ.”).
• gợi ý thêm chi tiết, làm rõ thêm
và nói thêm khi trẻ kể chuyện
hoặc chỉ và kể về các thứ
(“Juan, con có được chú chó
bông này từ đâu? Chó bông đã
đi đâu cùng với con?”).
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Trẻ hiểu và sử
dụng câu càng
lúc càng dài
hơn.

Trẻ hiểu và sử
dụng câu càng
lúc càng dài
hơn.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
II.E.6.
Trẻ thực
hiện nhiều hình
thức giao tiếp
phi lời nói khác
nhau với những
ai không nói
tiếng mẹ đẻ của
bé.

II.E.7.
Trẻ sử dụng
những từ đơn
lẻ và cụm từ
đơn giản để
truyền đạt ý
nghĩa trong các
tình huống xã
hội.

Ví dụ về hành vi của
trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Trẻ:
• sử dụng cử chỉ, hoặc
chỉ vào vật thể hay
người.
• trả lời lời chào
bằng những từ đơn
giản, cử chỉ và
hành vi phi lời nói
khác.
• sử dụng cử chỉ để
truyền đạt các nhu
cầu cơ bản (chỉ về
hướng cửa khi nào
cần đi nhà vệ sinh).

Giáo viên:
• biết rõ rằng học sinh đang học
tiếng Anh, tùy theo mức độ thoải
mái với tiếng Anh khi các em bước
vào lớp học tiền mẫu giáo, có thể
trải qua một giai đoạn "im lặng"
trước khi bắt đầu nói chuyện bằng
tiếng Anh. Giai đoạn "im lặng” này
không nên được xem như một sự
phản ảnh về khả năng hay ý muốn
tham gia của trẻ.
• đưa ra một môi trường không xâm
lấn.
• khiến cho các học viên tham gia
vào chiến lược nhận thức, câu trả
lời đồng thanh, thảo luận nhóm.
• tạo ra nhiều cơ hội để cho trẻ sử
dụng Anh ngữ cả trong môi trường
lớp học tiếng Anh như một ngôn
ngữ thứ nhì và song ngữ.

Trẻ:
Giáo viên:
• nhận dạng bằng tên
• bắt đầu mọi bài học bằng cách
một vài vật thể quen
dạy trước từ vựng và mục tiêu
thuộc, người và sự kiện
ngôn ngữ.
(thành viên gia đình; bộ • tập trung vào chức năng ngôn
phận cơ thể; quần áo;
ngữ mà trẻ sẽ cần sử dụng để
thú cưng; đồ ăn; nghề
thực hiện bài học.
nghiệp thông thường;
• tập trung vào các hoạt động có
mùa; trường học thông
nghĩa bao gồm "thực hành," đọc
và hát đồng thanh.
thường, lớp học và đồ
• dạy trước từ vựng mới bằng ngôn
vật trong nhà).
ngữ được nói ở nhà của trẻ và
• nói chuyện bằng từ
đồng thời bằng tiếng Anh (khi
tách biệt (thường một
cần).
danh từ hoặc động từ
•
sử
dụng từ cùng gốc khi có thể
đơn lẻ), phụ thuộc
cho
các em ELL để tạo những
nhiều vào cử chỉ để
mối
liên
kết xuyên ngôn ngữ.
diễn đạt ý nghĩa.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
II.E.8.
Trẻ cố
gắng sử dụng
từ vựng mới
và ngữ pháp
trong lời nói.

Ví dụ về hành vi của
trẻ
Trẻ:
• hiểu một số lượng
hạn chế các từ thông
thường và cụm từ
đơn giản trong cuộc
trò chuyện nói về đề
tài phù hợp cá nhân
(chào hỏi và phép
lịch sự cơ bản khi nói
chậm và có nói lại,
lặp lại và gợi ý ngữ
cảnh rất nhiều).
• hiểu và làm theo
những chỉ dẫn
thường lệ cho các
buổi sinh hoạt của
lớp học phụ thuộc
vào cử chỉ và những
gợi ý ngữ cảnh khác
("Hãy xếp hàng đến
nhà vệ sinh.").

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Giáo viên:
• nhóm lại những đứa trẻ có
trình độ thông thạo tương tự
thành nhóm hai đến ba để
thuận lợi cho những cuộc nói
chuyện mang tính chỉ dạy.
• nhóm lại những học sinh
đang học tiếng Anh với các
em nói tiếng Anh bản ngữ để
các em có thể nghe tiếng Anh
được nói thường xuyên (âm
vị và từ vựng tiếng Anh).
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III. III. KHẢ NĂNG ĐỌC VIẾT ĐANG PHÁT TRIỂN: PHẠM VI ĐỌC
Biết đọc biết viết là một trong những cột móc quan trọng nhất để cho trẻ nhỏ đạt được. Theo ước tính
của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia từ năm 1998, nếu trẻ em được tiếp xúc thích hợp và có những cơ
hội mang tính hệ thống để phát triển ngôn ngữ căn bản, việc đọc và kỹ năng viết đang phát triển trong
thời kỳ mầm non, chỉ có năm phần trăm có thể bị khó khăn nghiêm trọng về đọc sau này. Trải nghiệm
tập đọc tập viết được đưa ra trong năm tiền mẫu giáo giúp hình thành cơ sở để học đọc, đặc biệt là khi
giáo viên nhấn mạnh các yếu tố dự đoán then chốt của khả năng đọc viết sớm: ngôn ngữ nói, mã chữ
cái (biết chữ cái, nhận thức âm vị), và kiến thức và khái niệm chữ in. Trẻ phát triển việc hiểu biết về các
chức năng hằng ngày của chữ in, tiếp thu động lực muốn học đọc và việc thưởng thức các hình thức
đọc khác nhau, từ sách hư cấu và phi hư cấu, cho đến bài thơ, bài hát và bài đồng dao, nhờ được nghe
đọc và tương tác với các câu chuyện và chữ in.
Trong khi các em nhìn người lớn tiến hành các hoạt động đọc và viết, các em cũng muốn có khả năng
đọc và viết. Khi trẻ em tương tác với ngôn ngữ ở những dạng thức này, khả năng của các em để phản
ứng và chơi với các âm thanh trong ngôn ngữ gia tăng. Sự nhận thức này về các âm thanh trong ngôn
ngữ, hay sự nhận thức âm vị, là một trong các yếu tố dự đoán then chốt của sự thành công trong việc
tập đọc sau này. Trẻ em phát triển sự nhận thức này, rằng từ được tạo thành thành những âm có thể
được đặt chung với nhau và lấy riêng ra. Cuộc nghiên cứu gần đầy đã đưa ra những hiểu biết mới về
thứ tự mà trẻ em tiếp thu được sự nhận thức này. Ở những giai đoạn sớm, trẻ em có khả năng phát
hiện ra những đơn vị nhỏ âm vị như từ và âm tiết. Trong khi sự nhận thức trẻ sâu sắc thêm, các em có
khả năng thao tác những đơn vị nhỏ nhất của âm thanh gọi là âm vị. Việc nhận thức chữ in và kiến
thức chữ cái cũng phải được phát triển thông qua những hoạt động được hoạch định, vui nhộn khiến
cho trẻ em để ý đến chữ cái trong tên mình và tên của các bạn cùng lớp. Trong khi khả năng ngôn
ngữ của trẻ gia tăng, sự hiểu biết của các em về những gì được đọc lớn tiếng cũng tăng theo, như đã
được chứng minh qua các câu hỏi mà các em hỏi và trả lời, và việc các em diễn lại hoặc kể lại các
câu chuyện. Quá trình chuyển (với tiếng Anh ESL để biết đọc viết và ngôn ngữ nói bắt đầu ở lớp tiền
mẫu giáo) đòi hỏi rằng chúng ta lấy những gì trẻ đã biết rồi và hiểu về khả năng đọc viết bằng ngôn
ngữ hàng đầu của các em và bảo đảm rằng kiến thức được sử dụng để giúp các em tiếp thu Anh
ngữ vả kỹ năng biết đọc biết viết. Đối với trẻ ELL những khó khăn trong việc chuyển có thể xuất hiện
trong cú pháp, từ đồng âm, hàm ý, sắc thái văn hóa, thành ngữ và ngôn ngữ ẩn dụ. Đối với trẻ em
đang học tiếng Anh, giảng dạy hiệu quả việc đọc ngôn ngữ thứ nhì đòi hỏi sự hiểu biết và được
hướng dẫn bởi kiến thức dựa vào đánh giá, khả năng đáp ứng văn hóa, thả ra từng bước, sử dụng
chiến lược ngôn ngữ và chỉ dạy thích hợp (LEER MAS, 2001).
Đầy là một thời gian quan trọng cho trẻ 4 tuổi để phát triển ý thúc về bản thân và bản sắc dân tộc. Một
chiến lược để trợ giúp cho quá trình phát triển này là việc sử dụng những bài đọc phù hợp về ngôn
ngữ học và về văn hóa bất cứ khi nào có thể. Giáo viên của học sinh đang học tiếng Anh có thể giúp
trẻ hiểu các em là ai và các em đến từ đâu khi liên kết đến cuộc sống của trẻ một cách có ý nghĩa, xét
tính đa dạng văn hóa và ngôn ngữ của các em.

63

III. KHẢ NĂNG ĐỌC VIẾT ĐANG PHÁT TRIỂN – PHẠM VI ĐỌC
A. Động lực đối với kỹ năng đọc
Để đảm bảo rằng mọi trẻ em đến trường sẵn sàng để học, nỗ lực giáo dục sớm phải khuyến khích khả
năng đọc viết đang xuất hiện. Khi có các điều kiện tối ưu trong môi trường của trẻ, khả năng đọc viết
phát triển tự nhiên, và một trong các mục tiêu giáo dục sớm phải là trau dồi môi trường tối ưu này. Trẻ
tiền mẫu giáo hưởng lợi từ các hoạt động và môi trường lớp học, tạo nên sự liên kết giữa đọc và cảm xúc
thích thú thưởng thức, cũng như học tập và phát triển kỹ năng. Những trải nghiệm sớm này sẽ đến để
xác định giả thiết và kỳ vọng của các em về việc biết đọc biết viết và tác động đến động lực để cố gắng
tập đọc tập viết. Trẻ em có thể gặp khó khăn để hiểu những buổi đọc lớn tiếng hoặc nghe chuyện kể
mà không có sự trợ giúp kiến thức, nhất là nếu các em có kinh nghiệm hạn chế về các khái niệm bao
gồm trong câu chuyện hay bài đọc.Trẻ ELL hưởng lợi từ việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với hình và các
phương tiện thích hợp khác hoặc được kết hợp với nội dung những câu chuyện được đọc lớn tiếng
bằng tiếng Anh. Trẻ ELL cũng sẽ hưởng lợi từ việc thực hiện những mối liên kết với bài đọc bằng ngôn
ngữ được nói ở nhà của các em để hiểu tốt hơn khi sự dụng các chiến lược song ngữ để tạo điều kiện
thuận lợi cho việc hiểu rõ trong những buổi đọc bài bằng tiếng Anh (LEER MAS, 2001).
Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Trẻ thích được
nghe đọc và biết
khi nào một câu
chuyện ưa thích
đã bị sót mất
một phần.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

III.A.1
.
Trẻ tiến hành
các hoạt động
chuẩn bị đọc
và liên quan
đến đọc.

Trẻ:
• lặp lại hoặc “phụ họa
vào” những đoạn lặp
lại của các câu chuyện
dự đoán trước được.
• tham gia diễn một buổi
đọc lớn tiếng trong giờ
vòng tròn hoặc dạy nhóm
nhỏ
• mô phỏng lại một câu
chuyện ưa thích bằng
rối, đạo cụ hoặc nhân vật
bằng nỉ.
• yêu cầu giáo viên đọc
lại một quyển sách ưa
thích.
• cầm quyển sách thẳng
đứng và lật từng trang
một lúc
• diễn đạt thành lời nói khi
nhìn hình ảnh và lật trang
của một quyển sách

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Giáo viên:
• đọc sách có cốt truyện và nhân
vật dễ hiểu, dễ nhớ và dễ mô
phỏng lại đối với trẻ.
• đọc những quyển sách có
đoạn lặp lại và khuyến khích
trẻ tham gia vào trong khi đọc.
• thảo luận tác giả và họa sĩ
minh họa làm những gì.
• đọc lại những quyển sách ưa
thích mà trẻ có tham gia và
tương tác.
• đọc một cách có chia sẻ,
tương tác, hướng dẫn và độc
lập để thể hiện và thảo luận
những hành vi đọc thích hợp
(chỗ bắt đầu đọc, chuyển động
từ trái sang phải qua chữ in,
đảo mắt trở về đầu hàng kế
tiếp, làm khớp giọng nói/chữ
in) trên các học liệu chẳng hạn
như các danh sách, thực đơn,
bài hát, ký hiệu và biểu đồ (với
chữ in đủ lớn để trẻ nhìn thấy).
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Trẻ thích nhìn
vào sách và kể
một câu chuyện
từ hình hoặc
theo trí nhớ.

Trẻ để ý hình in
trong môi trường
xung quanh và
liên kết ý nghĩa
với nó.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
III.A.2.
Trẻ tự chọn
sách và những
học liệu viết
khác để thực
hiện các hành
vi chuẩn bị tập
đọc.

III.A.3.
Trẻ nhận ra
rằng văn bản
có ý nghĩa.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ:
• chọn một quyển sách một
cách tự lập và trả sách về
kệ sau khi “việc đọc” đã
hoàn tất.
• cầm quyển sách thẳng
đứng và lật từng trang
một lúc theo một cách
không làm hỏng sách.
• chọn và tương tác với
một “quyển sách” trong
một chương trình phần
mềm bằng cách nhấp
chuột vào đúng biểu
tượng, di chuyển qua
chương trình, và đóng
chương trình khi kết
thúc.
• lắng nghe sách đọc có dò
theo sách và lật trang
đúng lúc.
• cầm và giữ gìn sách một
cách tôn trọng.
• đọc sách cho một con
búp bê hoặc một con thú
nhồi bông tại thư viện
hoặc trung tâm diễn kịch.
• chọn trung tâm đọc/thư
viện vào giờ chơi tự do.

Giáo viên
• làm mẫu và thảo luận về
hành vi cầm sách thích hợp
một cách liên tục.
• tạo một chỗ dễ chịu ấm cúng
để trẻ tiến hành tự lập giả vờ
đọc.
• dạy cho trẻ sử dụng học liệu
bài đọc dựa trên công nghệ
và đưa ra cơ hội để sử dụng.
• bao gồm cả sách hư cấu lẫn
phi hư cấu trong các bộ
tuyển chọn sách đọc lớn
tiếng và trung tâm/thư viện.
• đặt sách (và học cụ) đã đọc
và thao tác xong trong các
trung tâm để các em tiếp
cận được trong khi chơi tự
lập.
• đặt sách về khái niệm hay có
chủ đề liên quan trong từng
trung tâm để bổ sung cho
trung tâm và hoạt động dự
án (sách về tòa nhà hay cầu
trong khu vực khối, thực
đơn và sách nấu ăn ở chỗ
đóng kịch, sách về cây trồng
tại trung tâm khoa học).

Trẻ:
• hỏi ý nghĩa của phần
chữ chẳng hạn như
tranh lớn, biểu đồ hoặc
học liệu kỹ thuật số gặp
phải trong lớp học hoặc
trường).
• hỏi hoặc để ý những gì
viết trên một tin nhắn từ
nhà.
• hỏi hoặc để ý ý nghĩa
phần viết chẳng hạn trên
hộp chứa đồ ăn hoặc ký
hiệu.
• tạo ra chữ in có mục
đích/thực.

Giáo viên:
• làm mẫu cách sử dụng thông
tin lấy được từ chữ in (làm
bột nặn bằng cách theo một
công thức, nói về côn trùng
có sáu chân và nhện có tám
chân sau khi đọc một quyển
sách phi hư cấu về nhện).
• khuyến khích trẻ đặt câu hỏi
về thông tin gì có thể được
học hỏi từ chữ in và mục
đích của ngôn ngữ viết.
• làm mẫu cách sử dụng chữ
in để tìm ra câu trả lời cho
các câu hỏi mà các em hỏi
(“Ta hãy xem trong quyển
sách này xem ta có thể tìm
ra cách mà sâu biến thành
bướm không nhé.”).
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Trước khoảng
48 tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ
Giáo viên:
• thảo luận những gì đang
xảy ra trong hình, nhưng
nhấn mạnh rằng chữ in là
phần được đọc.
• thảo luận ý nghĩa của
từ mới/bất thường và
đoạn văn trước và sau
khi đọc bài.
• tạo cơ hội và khuyến khích
trẻ tạo ra và sử dụng chữ in
có mục đích/thực.
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III. KHẢ NĂNG BIẾT ĐỌC BIẾT VIẾT ĐANG PHÁT TRIỂN – PHẠM VI ĐỌC CHỮ
B. Kỹ năng ý thức âm vị
Ý thức âm vị là kỹ năng nghe đòi hỏi việc thấu hiểu các âm của ngôn ngữ nói. Độ nhạy này đối với cấu
trúc âm của ngôn ngữ mang tính dự đoán cao về sự thành công khi bắt đầu đọc. Ý thức âm vị thường
phát triển từ độ nhạy đối với các đơn vị lớn của âm thanh, như từ và âm tiết, độ nhạy đối với các đơn
vị nhỏ hơn của âm thanh, như âm vị riêng lẻ. Chẳng hạn, trẻ có khả năng phát hiện và thao tác các từ
trong câu trước khi các em có thể phát hiện và thao tác âm tiết, và các em có thể phát hiện và thao
tác âm tiết trước khi các em có thể phát hiện và thao tác âm vị hoặc âm thanh riêng lẻ trong từ. Độ
khó khăn của công việc là một điều cân nhắc quan trọng khác trong việc phát triển và dạy ý thức âm vị.
Những công việc dễ hơn bao gồm nhận dạng và tổng hợp (chẳng hạn hòa trộn). Những công việc
thách thức hơn đòi hỏi sự phân tích (chẳng hạn phân đoạn, xóa bỏ). Ý thức âm vị bao gồm việc biết
nhận ra những từ riêng lẻ trong một câu nói, hòa trộn và chia từ ra thành âm tiết (bắt đầu với từ
ghép, bởi vì mỗi âm tiết có ý nghĩa được gắn kết, là dễ hơn cho trẻ tìm hiểu), thêm và lấy những đơn
vị có nghĩa này, nhận ra và tạo ra những từ có vần, nhận dạng từ nghe giống nhau ở phần đầu, và
đối với một số trẻ, hòa trộn từ ở cấp độ âm vị hoặc âm thanh đơn lẻ. Điều quan trọng là phải nhớ
rằng kiến thức chữ cái (ví dụ sự tương ứng chữ cái-âm thanh) và việc tiếp thu ý thức âm vị đi đôi với
nhau, với việc phát triển kỹ năng ở một lĩnh vực củng cố sự phát triển ở lĩnh vực kia. Ý thức âm vị là
một bước rất quan trọng đi đến việc hiểu rằng những chữ cái hay nhóm chữ cái có thể biểu thị cho âm
vị hoặc âm thanh (nguyên tắc bảng mẫu tự). Bởi vì sự phát triển ý thức âm vị bắt đầu trước khi trẻ em
học sự tương ứng chữ cái-âm thanh, thúc đẩyviệc phát triển ý thức âm vị không nhất thiết đòi hỏi việc
sử dụng chữ in. Tuy nhiên, một khi kiến thức chữ cái bắt đầu phát triển, trẻ em có thể hướng lợi từ
việc đưa chữ cái vào các hoạt động ý
thức âm vị. Một ít trình độ thành thạo
cơ bản về Anh ngữ có thể là tiên
quyết cho việc phát triển ý thức âm vị
trong tiếng Anh đối với các học viên
ngôn ngữ thứ nhất và thứ nhì. Trẻ
ESL tận dụng kỹ năng ý thức âm vị
bằng ngôn ngữ thứ nhất của mình
trong khi phát triển ý thức âm vị bằng
một ngôn ngữ thứ nhì. Nghiên cứu
cho thấy rằng ý thức âm vị trong
tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha có
liên hệ rất cao đối với trẻ nói hai thứ
tiếng; do đó trẻ em trong việc giảng
dạy song ngữ/ESL sẽ được hưởng
lợi từviệc được dạy đồng thời kỹ
năng ý thức âm vị tương tự bằng cả
hai ngôn ngữ. Thao tác những âm
riêng lẻ, hay âm vị, trong từ là mức độ
cao nhất của ý thức âm vị. Mặc dù
một số trẻ tiền mẫu giáo có thể có khả năng thực hiện vài thao tác đơn giản với các âm vị riêng lẻ
(chẳng hạn bỏ đi /s/ từ seat tạo ra eat), không thích hợp khi trông mong mọi trẻ em tiền mẫu giáo biết
thực hiện những thao tác khó với các âm vị riêng lẻ (chẳng hạn phân đoạn “stack” thành bốn âm vị
cấu thành của nó, tức là /s/ /t/ /æ/ /k/). Tiến độ Phát triển trên đây biểu thị nghiên cứu hiện hành nhất
liên quan đến lúc nào thì trẻ phát triển bình thường nhiều loại kỹ năng ý thức âm vị khác nhau.
Nguồn: Anthony, Jason L.; C.J. Longian; K. Driscoll; B.M. Phillips. 2003. “Độ nhạy cảm về âm vị: Sự tiến
triển gần như song song của các đơn vị cấu trúc từ và hoạt động nhận thức.” Nghiên cứu đọc hằng Quý,
Quyển 38, 470-487.
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Quá trình liên tục nhận thức âm vị tiếng Tây Ban Nha
Hòa trộn và Phân tách riêng lẻ

Nhận thức âm vị

Hòa trộn và Phân tách Phần đầu-vần
Hòa trộn và Phân tách Âm tiết
Phân tách Câu
(LEER MAS, 2001)

Tạo vần/Điệp âm

Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Ghi chú: Ý thức
âm vị chỉ vừa
mới bắt đầu phát
triển từ 36 đến 60
tháng tuổi. Trẻ
nên tham gia vào
việc nghe đọc
sách, thơ, bài
đồng dao và bài
hát đề cao vần và
điệp âm.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
III.B.1.
Trẻ tách biệt
một câu nói
bốn từ thành
những từ
riêng lẻ.

III.B.2.
Trẻ kết hợp
các từ để tạo
ra một từ
ghép.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ:
• lặp lại một câu do giáo viên nói,
bước lên khi từ mà bé được chỉ
định được nói ra trong câu.
• nói (và lặp lại) một câu để bé
ghi nhớ câu đó trong đầu, phân
tách mỗi từ khỏi từ kia bằng
cách dùng những đồ vật, ngón
tay hay thậm chí cơ thể để đại
diện cho từng từ riêng lẻ trong
câu (trong khi trẻ nói, “con thích
vuốt ve chó,” bé đưa một ngón
tay lên hoặc dịch chuyển thẻ
đếm cho mỗi từ được nói ra.).

Giáo viên:
• làm mẫu việc phân tách với
những câu hai từ (chẳng hạn
như “Tôi nhảy.”).
• khuyến khích trẻ phân tách
những câu khó hơn với
thêm nhiều từ và những từ
với nhiều hơn một âm tiết.
• kết nối tên của trẻ với một
chuyển động duy nhất (từ)
để giúp trẻ hiểu khái niệm
về từ (“Vanessa là một
người, một từ, cho nên
chúng ta chuyển động một
lần.”).

Trẻ:
• tạo ra một từ mới bằng
cách đặt hai từ với nhau để
làm ra những từ ghép
(“dog” + “house” =
“doghouse” ; ví dụ bằng
tiếng Tây Ban Nha: “lava” +
“manos” = “lavamanos”;
“toca” + “discos”
= “tocadiscos”; “arco” + “iris”
= “arcoiris”; “saca” + “puntas”
= “sacapuntas”).
• sử dụng thẻ có hình để
tạo ra từ ghép.

Giáo viên:
• giải thích cách sử dụng trò
chơi puzzle từ ghép và thẻ
hình khi thực hành hòa trộn
và tách riêng những từ ghép
khi chúng được nói thành
tiếng.
• cung cấp trò chơi puzzle từ
ghép và thẻ hình để cho trẻ
sự dụng trong thực hành
chơi tự lập.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

III. B.3.
Trẻ bỏ đi một
từ khỏi một
từ ghép.

III.B.4.
Trẻ hoà
trộn các âm
tiết thành
những từ.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ:
• làm ra những từ ghép
bằng cách trả lời phần thứ
nhì sau khi giáo viên đã
đưa ra phần đầu tiên.
• gọi hai từ đã được nói trong
một từ ghép khi giáo viên
gợi ý.

Giáo viên:
• khuyến khích trẻ làm ra nhiều từ

Trẻ:
• tách ra các từ ghép bằng
cách bỏ đi phần thứ nhất hay
phần thứ nhì và đọc từ còn
lại (chẳng hạn như
“sunflower” -“sun” = ”flower”;
bằng tiếng Tây Ban Nha,
“arcoiris” -“arco” = “iris”).

Giáo viên:
• nói những từ ghép và sau
đó bỏ đi phần thứ nhất hoặc
thứ nhì (nói “sunshine” rồi
nói “sun”; trẻ trả lời “shine”).

Trẻ:
• vỗ tay nhịp theo giáo viên khi
giáo viên nói tên của các em
chúng với nhau, phân ra các
phần.
• kết hợp hai âm tiết với nhau
để nói một từ (chẳng hạn
“pa”+ “per”= “paper”; ví dụ
bằng tiếng Tây Ban Nha:
“pa” + “pel”= “papel”; “li” +
“bro” = “libro”).
• đưa ra âm tiết thứ nhì của
các vật thể liên quan đến chủ
đề khi giáo viên nói âm tiết
đầu tiên rồi cả từ (giáo viên
nói “buck”; trẻ nói “et”=
“bucket”).
• vỗ tay nhịp các âm tiết trong
tên của chính mình, và tên
của các bạn cùng lớp.
• nghe một từ quen thuộc
(không quá ba âm tiết) và
vỗ tay nhịp các âm tiêt.
• nghe tên một bàn cùng lớp
được phân ra rồi hòa trộn
lại trở về với nhau.

Giáo viên:
• làm mẫu việc vỗ tay nhịp
một lần cho mỗi âm tiết
trong các tên của trẻ.
• khuyến khích trẻ vỗ tay
nhịp một lần khi nói từng
âm tiết trong các tên của
trẻ.
• làm mẫu việc đặt hình (và
các âm tiết đi cùng mỗi
phần) của những đồ vật
hai âm tiết quen thuộc đã
được cắt thành hai mảnh
chung với nhau để tạo
thành một từ.
• khuyến khích trẻ thực hành
việc đặt những mảnh hình
(và từ) chung với nhau
trong khi đồng thời đặt các
âm chung với nhau để nói
ra từ ấy.
• nói âm tiết thứ nhất trong
một từ hai âm tiết quen
thuộc và khuyến khích
trẻ bổ sung thêm âm tiết
thứ nhì.

ghép bằng cách thêm vào
những phần đuôi khác nhau vào
phần đầu được nói ra (nói “fire,”
những câu trả lời kết thúc như
“fly,” “man,” “works,” “house”).
• đưa ra ví dụ hai từ khi đặt chung
với nhau sẽ trở thành một từ
ghép.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
III.B.5.
Trẻ có thể
phân tách
một âm tiết
từ một từ.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ:
• nghe các phần của những từ hai

Giáo viên:
• tạo cơ hội để trẻ vỗ tay
âm tiết và thêm âm tiết còn lại khi
nhịp các âm tiết trong tên
giáo viên hỏi cái gì còn lại khi âm
mình hoặc trong các từ
tiết thứ nhất được bỏ đi (“ladder” quen thuộc khác.
“ladd” = ”er” hoặc “puzzle” – “puzz”
• cung cấp những hình cắt
= “le” ví dụ bằng tiếng Tây Ban
ra thành ba mảnh của
Nha: “árbol” – “ár” = “bol”; “cama”
những
từ ba âm tiết quen
– “ca” = “ma”).
thuộc,
làm
mẫu, rồi cho trẻ
• Chọn một vật thể liên quan đến
thực
hành
lấy
hình riêng ra
chủ đề (có từ một đến ba âm tiết)
trong
khi
nói
từ
thành
và xóa đi âm tiết đầu tiên hoặc
tiếng.
cuối cùng khỏi từ đó.
• tham gia những trò chơi từ ngữ
tập trung vào việc chơi với âm tiết.

Trẻ có thể phân
biệt khi hai từ có
vần với nhau.

III.B.6.

Trẻ có thể
phân biệt khi
hai từ bắt đầu
bằng cùng một
âm thanh.

III.B.7.

Trẻ có thể
nhận biết
những từ có
vần với nhau.

Trẻ có thể tạo
ra một từ bắt
đầu bằng cùng
một âm thanh
như một cặp
từ đã cho.

Trẻ:
• chỉ vào hình không vần với
hai hình kia.
• đưa ra những cặp từ vần với
nhau từ một bài đồng dao.
• nhận dạng các từ vần với
nhau trong một quyển sách
đọc lớn tiếng được viết thành
vần.
• nhận dạng hai vật thể vần
với nhau từ một rổ vần.
• tạo ra những từ không nghĩa
có vần với một từ đã cho.
• tham gia những trò chơi từ
ngữ tập trung vào việc tao ra
từ vần với nhau (“Willoughby,
Walloughby, Woo”; bằng
tiếng Tây Ban Nha: tío, mío,
sío).

Giáo viên:
• đọc những bài đồng dao
có từ vần và thu hút sự
chú ý của trẻ đến việc
các từ có âm cuối gần
giống nhau như thế nào.
• đọc những quyển sách có
từ vần với nhau và giúp
trẻ để ý các âm thanh
trong những từ này.
• chơi trò chơi vần với
vật thể và hình vần với
nhau.
• hát những bài hát và cho
trẻ tham gia trò chơi
ngón tay nghe có vần.

Trẻ:
• ghép các hình bắt đầu với
âm giống nhau.
• nhận dạng các từ trong
những câu nói líu lẹo lưỡi
bắt đầu với âm giống nhau.
• phân loại các đồ vật thành
những chồng bắt đầu với
âm giống nhau.
• tham gia những trò chơi từ
tập trung vào những từ bắt
đầu với âm giống nhau

Giáo viên:
• đưa ra những đồ vật
thông thường mà trẻ có
thể gọi tên và phân loại
thành những nhóm có
âm thanh bắt đầu giống
nhau.
• chơi những trò chơi từ ngữ
tập trung vào những từ bắt
đầu với âm giống nhau.

(“Mappy Mirthday Moo Moo”).
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
III.B.8.
Trẻ hòa trộn
những phần
bắt đầu (phụ
âm hay các
phụ âm bắt
đầu) và cho
vần (nguyên
âm kết thúc)
để tạo thành
một từ một âm
tiết có hay
không có hình
trợ giúp.

III.B.9.
Trẻ nhận ra và
hòa trộn các
âm vị được
nói thành
những từ một
âm tiết với
hình trợ giúp.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ:
• chọn lựa hình thích hợp từ
nhiều hình khi giáo viên nói
một từ được phân ra giữa
phần đầu và vần (chẳng
hạn, khi cho xem nhiều
hình, và người lớn nói
“r”+“ug,” trẻ chọn hình tấm
thảm. ví dụ bằng tiếng Tây
Ban Nha: “p”+ “an”; trẻ
chọn hình bánh mì).
• phân loại các đồ vật với
mọi thứ bắt đầu bằng một
phần đầu cho trước, như
pan và pie; ví dụ bằng
tiếng Tây Ban Nha: sol và
silla.

Giáo viên:
• làm mẫu việc sử dụng hai
mảnh từ một hình của
một từ một âm tiết quen
thuộc khi nó có hòa trộn
và tách các từ thành
những đoạn phần đầu
(phụ âm/các phụ âm) –
vần (phần từ còn lại).
• đưa ra hai mảnh từ một
hình của một từ một âm
tiết quen thuộc để cho trẻ
thực hành thao tác trong
khi chơi bằng cách nói có
hòa trộn và tách các từ
thành những đoạn phần
đầu (phụ âm/các phụ âm)
– vần (phần từ còn lại).
• trình bày những hình
hoặc đồ vật và cho trẻ
chỉ vào hoặc chọn
hình/đồ vật mà giáo viên
nói có tạm dừng giữa
phần đầu và vần.

Trẻ:
• chọn một hình và nói các
âm chữ cái cho từ (“k”
+ “e” = key; “b” + ”e” = bee ;
“n” + ”e” = knee) bằng tiếng
Tây Ban Nha chọn một hình
và nói các âm chữ cái cho
từ (“s” + “o”
+ “l” = sol; “p” + “e” + “s”
= pez).

Giáo viên:
• làm mẫu việc sử dụng hình
để nhận dạng và hòa trộn
những âm vị thành từ.
• trình bày hình và cho trẻ
hòa trộn những âm vị để tạo
ra từ.
• làm mẫu việc hòa trộn
những âm vị để tạo ra
những từ một âm tiết và
cho trẻ thực hành.
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III. KHẢ NĂNG BIẾT ĐỌC BIẾT VIẾT ĐANG PHÁT TRIỂN – PHẠM VI ĐỌC CHỮ
C. Kỹ năng về kiến thức bảng chữ cái
Kiến thức chữ cái là một phần thiết yếu trong quá trình tập đọc tập viết. Trẻ nhỏ học tập tốt nhất khi
thông tin được trình bày trong ngữ cảnh và khi giáo dục viên đưa ra cơ hội cho trẻ tạo ra những thí
nghiệm khiến cho học liệu có ý nghĩa. Thói quen học vẹt (hoặc phương pháp “skill and drill” (thực hành
đến khi rành)) có thể dẫn đến thái độ thất vọng và tiêu cực đối với học tập. Biết rõ chữ cái vận hành
như thế nào khi viết và những chữ cái ấy liên kết như thế nào với âm thanh mà trẻ nghe thấy trong từ
là thiết yếu để trẻ tập đọc thành công. Kết hợp với ý thức âm vị, kiến thức chữ cái là chìa khóa để trẻ
em hiểu nguyên tắc bảng chữ cái. Trẻ sẽ sử dụng sự liên kết âm/chữ này để bắt đầu nhận dạng từ
được in ra, chẳng hạn như tên mình và những từ quen thuộc khác.
Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Trẻ gọi tên chữ
cái đầu tiên
trong tên mình.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
III.C.1.
Trẻ gọi tên ít
nhất 20 chữ
cái viết hoa
và 20 chữ cái
viết thường
bằng ngôn
ngữ giảng
dạy.

Ví dụ về hành vi của
trẻ

Trẻ:
• gọi tên chữ cái trên
thẻ tên, tấm tranh
lớn, sách và ký
hiệu quanh phòng.
• tham gia trong giờ
vòng tròn vào các
trò chơi nhận dạng
bảng chữ cái (“If
Your Name Starts
With (Nếu tên của
bạn bắt đầu bằng
chữ),” name
cheers (hoan hô
tên).
• thao tác chữ cái
bằng nhiều cách
khác nhau (tìm chữ
cái chôn trong cát;
phân loại chữ cái,
ghép lại các chữ cái
hoa/thường).

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Giáo viên:
• giới thiệu tất cả các chữ hoa và chữ
thường một cách có ý nghĩa.
• đọc lớn tiếng nhiều loại sách bảng
chữ cái khác nhau.
• gọi tên chữ cái trong nhiều tình
huống khác nhau, giúp trẻ phân biệt
chữ này với chữ kia, tạo những kết
nối có nghĩa cho trẻ (kết nối với tên
của một đứa trẻ hoặc những từ
quan trọng khác, những điểm tương
tự và khác nhau giữa các chữ cái).
• cho trẻ nhiều cơ hội để nói tên các
chữ cái khi học với sách, biểu đồ,
chữ/từ trên tường, hoặc học cụ bản
chữ cái (chữ cái nam châm hay bằng
nhựa, trò chơi ghép hình, dấu in,
v.v.).
• cho trẻ gọi tên chữ cái đầu tiên trong
một từ hoặc một chữ cái cụ thể khi
đọc sách, biểu đồ hoặc bài thơ.
• cho trẻ ghép đúng các chữ cái nhựa
vào một dãy trên chiếu và đọc mỗi
chữ khi được ghép đúng.
• chơi các trò chơi với tên của trẻ in
đủ lớn cho trẻ nhìn thấy chữ in (trò
chơi ghép tên, phân loại tên, câu
tên).
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Trẻ nhận dạng
chữ cái liên kết
với âm của các
chưa cái đầu
tiên trong tên
mình.

Trẻ tạo ra âm
thanh chính xác
cho chữ cái đầu
tiên của tên
mình.

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của
trẻ

III.C.2.

Trẻ:
• nhận dạng chữ
cái tạo ra một âm
nhất định.
• tham gia trong giờ
vòng tròn vào
những trò chơi
nhận biết âm/chữ
(“Tôi quan sát một
thứ gì đó bắt đầu
bằng âm /s/. Đó là
chữ gì? Tôi nhìn
thấy gì?”).
• chỉ vào âm đích khi
cho thấy 2–4 chữ.

Giáo viên:
• giới thiệu, một cách có ý nghĩa,
mọi âm mà các chữ tạo ra.
• kết hợp âm mà chữ tạo ra khi
giáo viên đang viết một từ trước
mặt đứa trẻ.
• dạy trẻ việc ghép âm của các chữ
với tên gọi của chữ và hình dạng
của chữ in (“Câu chuyện nói, ‘Here
is the dog. (Đây là con chó)’ Ta hãy
tìm từ dog trong sách. Dog bắt đầu
bằng âm /d/. Đó là chữ d. Đây là từ
bắt đầu bằng chữ này.”).
• làm mẫu cách viết tên của trẻ
và tạo ra các âm của chữ cái
trong khi giáo viên viết từng chữ
cái (“John bắt đầu bằng âm /j/.
Chữ cái nào tạo ra ấm đó?”).
• làm mẫu cách viết chữ vì những lý
do thực tế, nói các từ chậm chạp,
và ghép âm với chữ được viết.
• cho trẻ tiến hành viết có tương tác,
khuyến khích trẻ viết các âm đầu
của những từ có chữ cái mà các em
bắt đầu nhận biết.

Trẻ:
• tạo ra các âm trong
tên mình trong khi
bé cố gắng viết các
chữ cái.
• tạo ra âm chính
xác khi được cho
xem chữ cái đầu
tiên của tên bé.
• tạo ra âm chữ
chính xác khi chỉ
vào một chữ cái
trong sách hoặc
trên áp phích.
• phân loại các đồ
vật vào thùng chứa
chữ (tìm các thứ
bắt đầu bằng chữ
“B”).

Giáo viên:
• kết nối âm thanh mà một chữ cái tạo
ra với chữ cái cụ thể ấy (“Matthew
bắt đầu bằng ‘m’. ‘M’ tạo ra âm /m/”).
• làm mẫu, rõ ràng, đi từ chữ cái mà trẻ
có thể thấy đến âm mà chữ ấy tạo ra
(“Cat bắt đầu bằng ‘c’. ‘C’ đọc là /k/”).
• chỉ vào một chữ cái trong một từ
được viết trong một bài in ra, chẳng
hạn như biểu đồ, áp phích, sách, bài
hát hoặc ký hiệu, và yêu cầu trẻ tạo
ra âm thanh của chữ cái ấy.
• đưa cho trẻ một bộ nhỏ (3–5) chữ và
yêu cầu bé tạo ra các âm của mỗi
chữ cái.
• đưa ra những cơ hội để bé thực
hành việc tạo ra những mối kết nối
chữ/âm với tên và những từ đối
tượng khác trong khi chơi độc lập.

Trẻ nhận biết
ít nhất 20 âm
chữ cái rõ rệt
bằng ngôn
ngữ giảng
dạy.

III.C.3.
Trẻ tạo ra ít
nhất 20 mối
tương ứng âm
và chữ rõ rệt
bằng ngôn ngữ
giảng dạy
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III. KHẢ NĂNG BIẾT ĐỌC BIẾT VIẾT ĐANG PHÁT TRIỂN – PHẠM VI ĐỌC CHỮ
D. Kỹ năng hiểu bài đọc thành tiếng
Đọc sách thường xuyên có liên quan mạnh đến khả năng sẵn sàng đến trường: trẻ được nghe đọc đều
đặn có khả năng cao hơn là sẽ tiếp thu các kỹ năng ngôn ngữ thích hợp độ tuổi. Việc tiếp xúc với nhiều
loại sách, vừa hư cấu và phi hư cấu, giúp trẻ tiền mẫu giáo xây dựng vốn từ vựng, kết nối với bài đọc,
và trở nên quen thuộc với cách mà những câu chuyện và các bài viết khác nhau vận hành. Trẻ phát
triển khái niệm về cấu trúc truyện, hành động của nhân vật, và kiến thức về cấu trúc bài đọc mang tính
thông tin, tác động đến cách mà các em hiểu, diễn giải và liên kết những gì mình đã biết rồi với thông
tin mới. Việc trẻ thấu hiểu bài đọc được tác động bởi những trải nghiệm đời thực, bao gồm trải nghiệm
học tập ảo, và thông qua quá trình giảng dạy từ vựng rõ rang nhận được trước và trong thời gian của
các em trong lớp học. Đọc sách bằng tiếng Anh với trẻ ELL sẽ gia tăng kiến thức ngôn ngữ và từ
vựng tiếng Anh của các em. Trong lớp học với trẻ đang học tiếng Anh, đồng thời cũng thiết yếu rằng
trẻ đọc sách bằng ngôn ngữ được nói ở nhà của các em bất cứ khi nào có thể.
Trước khoảng
48 tháng tuổi
Trẻ tương tác với
một câu chuyện
trong khi chuyện
được đọc lớn
tiếng.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
III.D.1
Trẻ kể lại hoặc
lặp lại một câu
chuyện sau khi
chuyện được
đọc lớn tiếng.

Ví dụ về hành vi của trẻ
Trẻ:
• tham gia vào việc diễn
lại một câu chuyện mà
bé quen thuộc, hoặc
trong giờ vòng tròn
hoặc một nhóm nhỏ.
• kể lại và phân đoạn các
sự kiện chính của một
câu chuyện.
• kết nối các trải nghiệm
cá nhân với một sự
kiện trong một câu
chuyện (chẳng hạn như
kể một chuyến đi cá
nhân đến sở thú sau
khi một câu chuyện về
sở thú đã được đọc).
• đọc bằng cách sử dụng
hình trong sách để nhớ
lại từ ngữ của các câu
chuyện ưa thích của
bé.
• tạo những kết thúc
nguyên bản hoặc thay
thế cho các câu chuyện.
• kể điều gì có thể xảy ra
tiếp theo nếu như câu
chuyện tiếp tục.

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ
Giáo viên:
• cung cấp những đạo cụ chẳng
hạn như rối hoặc nhân vật
bằng nỉ, để cho trẻ sử dụng
khi diễn lại một câu chuyện
quen thuộc hay một truyện cổ
tích.
• giúp trẻ xây dựng một sơ đồ
câu chuyện có phần đầu,
phần giữa và phần kết rõ
ràng.
• cung cấp những thẻ kể
chuyện để trợ giúp trẻ trong
viên phân đoạn những câu
chuyện được kể lại.
• khuyến khích trẻ tạo ra hiệu
ứng âm thanh bằng nhạc cụ
hoặc tiếng ồn môi trường
khớp với những gì xảy ra
trong câu chuyện.
• mở rộng câu chuyện trong
các trung tâm để cho trẻ tiếp
tục cốt truyện, nhân vật hoặc
khái niệm bằng cách khác (vẽ
một bức tranh về câu chuyện
tại trung tâm nghệ thuật, trồng
hạt/chóp cà rốt tại trung tâm
khoa học).
• đặt các vật được sử dụng
trong giờ vòng tròn tại trung
tâm để cho trẻ sử dụng và
tương tác trong khi chơi tự lập.
• thường xuyên đọc các bài
thích hợp về văn hóa cho trẻ.
• mời những người kể chuyện
vào lớp học.

74

Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Trẻ tương tác
với sách bằng
việc mô tả
những gì
được thấy/đọc
trong sách.

III.D.2.

Trẻ hỏi và trả
lời những câu
hỏi phù hợp
độ tuổi về
quyển sách.

III.D.3.

Trẻ hiểu
thông tin học
được từ sách
bằng cách mô
tả, liên hệ,
phân loại
hoặc so sánh
và đối chiếu.

Trẻ hỏi và trả
lời những câu
hỏi liên quan
đến bài đọc
lớn tiếng.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ:
• liên hệ trải nghiêm của
riêng mình với sự kiện
đọc được trong sách (“Khi
em đi bác sĩ. . .”).
• trình bày cách gieo hạt
sau khi nghe một quyển
sách về gieo hạt.
• mô tả những lý do để
phân loại máy bay và
trực thăng tách khỏi tàu
thủy hoặc ô-tô.

Giáo viên:
• đọc những quyển sách mang
tính cung cấp thông tin.
• cho trẻ tham gia những hoạt
động sau khi đọc một bài mang
tính cung cấp thông tin nêu bật
nội dung học được từ câu
chuyện (tạo một sơ đồ tổ chức
đồ họa phân tách nhện khỏi côn
trùng căn cứ theo đặc điểm thể
hình).
• mở rộng những bài mang tính
cung cấp thông tin vào các trung
tâm bằng cách cung cấp học liệu
để trẻ tương tác (chẳng hạn như
kính lúp để nhìn kỹ các bộ phận
của cây trồng).

Trẻ:
• hỏi những câu hỏi về
chi tiết câu chuyện và
sự kiện (“Đó là sao? Tại
sao cô ấy khóc?”).
• trả lời những câu hỏi
về câu chuyện hoặc
thông tin trong bài
đọc.
• trả lời những câu hỏi về
chi tiết câu chuyện.
• bình luận về các nhân vật
hoặc hành động trong câu
chuyện.
• thảo luận những cách
khác để có thể kết thúc
câu chuyện.
• trả lời những câu hỏi về
các yếu tố câu chuyện
chẳng hạn như nhân vật,
bối cảnh, và vấn đề của
câu chuyện và giải pháp.

Giáo viên:
• cung cấp những trải nghiệm
kết nối với các phương diện
cụ thể của một cốt truyện
(làm những chú bé bánh
quy gừng sau khi đọc câu
chuyện về chú bé bánh quy
gừng).
• giới thiệu và thảo luận
những từ chưa biết.
• giúp trẻ tạo những phần kết
thúc mới cho những câu
chuyện quen thuộc bằng
cách dùng đạo cụ, rối,
nhạc, và/hoặc sách do lớp
làm.
• hỏi những câu hỏi về các
chi tiết câu chuyện và sự
kiện (“Điều gì vừa mới xảy
ra?” “Điều gì đã thật ngớ
ngẩn về. . .?” “Làm thế nào
đã như thế?” “Tại sao tác
giả đã viết điều này?” “Các
em đã học được điều gì
mới mẻ?”)
• giúp liên hệ bản thân với
bài đọc.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

III.D.4.
Trẻ sẽ suy diễn
và dự đoán về
bài đọc.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Trẻ:
• tích cực tham gia khi
nghe đọc bằng cách dự
đoán điều gì có thể xảy
ra tiếp theo trong câu
chuyện.
• dự đoán điều gì có thể
xảy ra tiếp theo trong
một bài đọc căn cứ vào
bìa, tựa hoặc minh họa.
• kể câu chuyện trong
khi được cho xem
những hình minh
họa trong sách.
• trả lời thích đáng với các
câu hỏi “tại sao” và biện
hộ cho các câu trả lời của
mình căn cứ vào manh
mối trên hình/bài đọc.
• thảo luận điều gì có thể xảy
ra nếu có nhân vật khác
trong câu chuyện.

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Giáo viên:
• lựa chọn có chủ ý những bài
đọc thích hợp với việc dự đoán
và suy diễn để đọc lớn tiếng.
• khiến cho trẻ suy nghĩ về câu
chuyện bằng cách dừng ở
những điểm chiến lược trong
một câu chuyện và cho trẻ dự
đoán điều có thể xảy ra tiếp
theo.
• làm mẫu việc dự đoán và suy
diễn bằng cách sử dụng chiến
lược suy nghĩ thành tiếng.
• chỉ rõ các chiến lược mà người
đọc giỏi sử dụng trong khi đọc.
• đặt những câu hỏi để khuyến
khích việc dự đoán (“Điều có
thể xảy ra tiếp theo?” “Điều gì
sẽ xảy ra nếu như. . .?” “Làm
thế nào sẽ như thế?”).
• đọc những phiên bản khác
nhau của một câu chuyện để
trợ giúp việc dự đoán.
• đặt những câu hỏi suy diễn căn
cứ vào manh mối trong hình
hoặc trong bài đọc, chẳng hạn
như “Tại sao. . .” khi câu trả lời
không được nêu ra rõ ràng.
• theo dõi các câu trả lời của trẻ
bằng “Con hãy nói cho cô biết
tại sao con nghĩ như thế? Con
đã để ý gì?”
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III. KHẢ NĂNG BIẾT ĐỌC BIẾT VIẾT ĐANG PHÁT TRIỂN – PHẠM VI ĐỌC CHỮ
E. Khái niệm chữ in
Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Trẻ hiểu rằng
minh họa và
chữ in chứa
đựng ý nghĩa.

III.E.1

Trẻ bắt chước
các hành động
thể hiện rằng
bài đọc tiến
triển qua các
trang.

III.E.2

Trẻ có thể phân
biệt giữa các
yếu tố in bao
gồm chữ, từ và
hình.

Trẻ biểu lộ việc
hiểu biết về
hướng của chữ
in bao gồm trái
sang phải và
trên xuống dưới
cùng.

III.E.3
Trẻ có thể nhận
dạng vài đặc
điểm quy ước
của chữ in
truyền đạt ý
nghĩa bao gồm
dấu chấm hết và
chữ.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ:
• chỉ vào một từ hơn là vào
một hình khi được gợi ý.
• chỉ vào những chữ
cái cụ thể trong một
từ khi được gợi ý.
• dùng que để đọc chữ in
trong các hoạt động “đọc
quanh phòng”.

Giáo viên:
• làm mẫu về những điểm khác
biệt giữa hình và từ và chữ và
từ.
• yêu cầu trẻ nhận dạng một từ
quen thuộc trong sách và
trong các học liệu in khác.
• cho trẻ tiến hành viết theo
mẫu và có chia sẻ và các cơ
hội đọc lại có dùng thanh chỉ.
• yêu cầu trẻ định vị/đóng
khung một từ trong một lần
đọc chia sẻ bài được phóng
to.

Trẻ:
• bắt chước các hành vi đọc
chữ (chuyển từ trên xuống
dưới cùng và từ trái sang
phải; đảo mắt trở về đầu
hàng kế tiếp) trên các biểu
đồ, danh sách và những
quyển sách lớn trong giờ
trung tâm “đọc quanh phòng”.
• dùng một thanh cây để đọc
lại những quyển sách lớn
hoặc bài phóng to.
• dùng ngón tay để lần theo
chữ in khi đọc những bài đơn
giản hoặc quen thuộc.

Giáo viên:
• sử dụng việc đọc chữ có chia
sẻ và tương tác để giải thích
và thảo luận các hành vi đọc
thích hợp (chỗ bắt đầu đọc,
chuyển động từ trái sang phải
qua chữ in, đảo mắt trở về đầu
hàng kế tiếp, làm khớp giọng
nói/chữ in) trên các học liệu
chẳng hạn như các danh sách,
thực đơn, bài hát, ký hiệu và
biểu đồ (với chữ in đủ lớn để
trẻ nhìn thấy).
• chia sẻ thanh với trẻ trong các
buổi trải nghiệm đọc lại có
chia sẻ.

Trẻ:
• chỉ vào hoặc gọi tên một
dấu chấm ở cuối câu.
• nhận biết rằng chữ
đầu tiên trong một tên
được viết hoa.
• nhận biết rằng từ đầu
tiên trong một câu
được viết hoa.

Giáo viên:
• làm mẫu và suy nghĩ thành
tiếng trong khi viết để cho
thấy cách sử dụng đúng chữ
thường và chữ hoa và dấu
chấm hết.
• sử dụng việc viết chữ tương
tác để khuyến khích trẻ đóng
góp chữ và dấu chấm hết
trong một bài tập làm chung.
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Trước khoảng
48 tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Ví dụ về hành vi của trẻ

Giáo viên:
• khi đọc lại bài đọc được phóng
•

to, hãy hỏi “Đây gọi là gì?” khi
chỉ vào một dấu chấm.
dừng khi đọc một thông điệp
buổi sáng để nói, “Cô nên đặt
gì ở phần cuối?”
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IV. IV. PHẠM VI KHẢ NĂNG VIẾT TỰ PHÁT
Trẻ tiền mẫu giáo tạo ra giả thiết về cách mà ngôn ngữ viết vận hành và bắt đầu khám phá công dụng
của việc viết chữ cho chính mình. Lúc đầu, các em có thể nhờ người lớn viết tên mình, ký hiệu và chữ
cái dùm các em. Về sau trẻ sẽ tự lập bắt chước người lớn bằng cách viết suy nghĩ và ý tưởng của
chính các em. Việc “viết giả vờ” này là giai đoạn đầu của quá trình phát triển việc viết chữ. Qua những
trải nghiệm viết sớm này, trẻ nhỏ sẽ phát triển hiểu biết ban đầu về hình dạng, nét đặc trưng và chức
năng của ngôn ngữ viết. Qua thời gian, những cố gắng viết chữ của các em sẽ càng gần giống với
cách viết quy ước hơn. Trong các lớp học tiền mẫu giáo, giáo viên có nhiệm vụ làm mẫu và hướng
dẫn, viết chữ vì những mục đích khác nhau và cùng với trẻ. Do đó, trẻ sẽ học viết chữ qua nhiều trải
nghiệm.
Kỹ năng vận động tinh có thể tác động đến khả năng viết dễ đọc của trẻ; tuy nhiên, điều này sẽ không
hạn chế cơ hội để viết có nghĩa của các em. Mức độ phát triển vận động tinh của trẻ sẽ xác định các
công cụ và kích thước được cung cấp cho các trải nghiệm viết chữ. Kỹ năng vận động tinh có thể
được phát triển cùng với việc viết chữ và thông qua việc viết chữ trong khi trẻ tiến bộ qua các giai
đoạn phát triển.
Các giai đoạn phát triển của viết chữ (tiếng Anh)
1

3

5

7

Nguệch ngoạc ngẫu nhiên – Trẻ
viết với điểm bắt đầu tại bất kỳ
chỗ nào trên trang giấy.
Nguệch ngoạc vòng tròn – Vòng
tròn hoặc hình bầu dục tràn ngập
trên trang giấy.
Mô phỏng chữ cái – Đó có thể là
những ký hiệu cá nhân hay quy
ước, chẳng hạn như trái tim, ngôi
sao hoặc chữ cái có dư đường nét.
Từ tách biệt – Những nhóm chữ
cái có khoảng cách ở giữa bắt
đầu trông giống từ.

2

4

Nguệch ngoạc có kiểm soát – Tiến
từ trái sáng phải.

Vẽ – Hình kể một câu chuyện hoặc
chuyển tải một thông điệp.

6

Những dãy chữ cái – Chúng di
chuyển từ trái sang phải và tiến triền
trên trang thành chữ thật sự. Chúng
không có khoảng ngăn cách và không
tương quan với từ hay âm thanh.

8

Gọi tên hình vẽ – Một âm đầu
của một hình được ghép đúng
với một chữ cái (Dog).

9

Nhận biết hình in trong môi trường
xung quanh – Hình in trong môi
trường xung quanh, chẳng hạn như
tên trên ngăn kệ, được sao chép lại.

10

Đánh vần ở giai đoạn chuyển tiếp hoặc đánh
vần tự nghĩ ra – Chữ đầu của một từ được
dùng để tượng trưng cho từ (I went to the
nature museum (Em đã đi viện bảo tàng tự
nhiên).).

11

Các chữ cái bắt đầu và kết thúc
được dùng để tượng trưng cho
một từ (cat).

12

Âm ở giữa là phụ âm (grass).

13

Âm ở giữa nằm đúng vị trí,
Nhưng nguyên âm bị sai (grass).

14

Đứa trẻ nghe các chữ đầu, giữa vŕ
cuối (I like to pick flowers (Em thích
hái hoa).).

15

17

Quá trình viết cụm từ phát triển
(rabbit in the sun (thỏ dưới ánh
nắng).

16

Quá trình viết câu nguyên vẹn phát
triển (This pumpkin is mine (Quả bí
rợ này của tôi.).

Viết câu nguyên vẹn – Trẻ viết một câu đầy đủ.
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IV. KHẢ NĂNG BIẾT ĐỌC BIẾT VIẾT ĐANG PHÁT TRIỂN – PHẠM VI VIẾT CHỮ
A. Kỹ năng động cơ để viết
Trong khi trẻ em quan sát người lớn viết vì nhiều mục đích, các em phát triển việc thấu hiểu rằng chữ in
chuyển tải ý nghĩa. Ban đầu, trẻ em tiến hành vẽ hoặc nguệch ngoạc như một cách thức để truyền đạt.
Đây là những giai đoạn sớm nhất của viết chữ. Trẻ nhỏ phác họa những con đường và nguệch ngoạc
những “ghi chú” trong nỗ lực để bắt chước hành vi viết chữ của người lớn và bắt đầu liên kết giữa chữ
in và từ được nói. Đến cùng với sự hiểu biết về chức năng và ý nghĩa của chữ in là động cơ sử dụng
chữ in cùng một cách. Mọi cố gắng để chuyển tải ý nghĩa ở dạng những nét nguệch ngoạc, những hình
giống chữ cái, hoặc những dãy chữ cái nên được tán dương. Trẻ còn nên tiến hành sử dụng chữ in để
chuyển tải ý nghĩa trong những tình huống khác nhau và vì những mục đích khác nhau. Trong khi trẻ
tương tác với nhau trong khi chơi, các em lập những danh sách, nhận đơn hàng, gắn nhãn, và để lại
ghi chú để chuyển tải những gì đã xảy ra trong khi chơi. Trẻ còn có thể bắt đầu viết những mẩu chuyện
cá nhân và/hoặc viết dựa vào những bài đọc “hướng dẫn” (bài đọc có thể dùng làm mẫu để viết) được
đọc lớn tiếng.
Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Trẻ tiến hành
những hoạt
động vẽ và viết
tự do.

IV.A.1.

Trẻ:
• sử dụng những hình
dạng trông giống như
chữ khi nhận đơn gọi tại
một nhà hàng trong khi
diễn kịch.
• viết vài chữ hoặc chữ
mô phỏng làm lời chú
thích dưới hình vẽ và
“đọc” cho bạn.
• xây dựng và ghi nhãn
một cấu trúc khối để
tượng trưng cho một
cảnh trong câu chuyện
(chẳng hạn như nhà
của ba chú gấu).
• viết và đọc một tin nhắn
cho giáo viên trên “bảng
nhắn tin.”
• gửi một lá thư cho một
bạn trong lớp trong hòm
thư lớp học có sử dụng
các âm bắt đầu và giúp
bạn đọc thư.
• ghi vào một câu trả lời
biểu đồ cho Câu hỏi
trong Ngày, chẳng
hạn như “Em có thú
cưng không?”

Giáo viên:
• tiến hành “suy nghĩ thành tiếng”

Trẻ cố tình sử
dụng dấu, chữ
hoặc ký hiệu để
ghi lại ngôn ngữ
và chia sẻ ý
nghĩa bằng lời
nói.

•
•
•
•

•
•

•

•

trong khi viết, bao gồm tại sao
trẻ viết và trẻ nghĩ như thế nào
về những gì sẽ viết.
khuyến khích trẻ liên kết ý nghĩa
với hình vẽ của bé bằng cách hỏi
bé đã viết gì.
cho nhiều loại học liệu viết
khác nhau trong mọi khu
vực của lớp học.
cung cấp những quyển sổ
giấy trắng tại trung tâm viết.
làm mẫu cách viết chữ như một
phương tiện giao tiếp với chính
mình và những người khác (viết
ghi chú để tự nhắc mình về
những việc phải làm).
viết tin tức hằng ngày được chia
sẻ bởi một hoặc hai đứa trẻ mỗi
ngày.
cho trẻ làm những quyển sách
cá nhân hoặc do cả lớp thực
hiện để hưởng ứng tài liệu, bài
đọc hướng dẫn, chuyến đi thực
địa và mối quan tâm của trẻ.
cung cấp nhật ký, cơ hội đều
đặn và khả năng tiếp cận để
cho trẻ viết vào nhật ký của
mình.
có một chiếc ghế tác giả để
khuyến khích trẻ “đọc” từ nhật
ký của mình.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Giáo viên:
• khuyến khích trẻ viết như một
phần tình huống chơi thật, chẳng
hạn như tạo ra ký hiệu để chơi
khối, danh sách hàng tạp phẩm
để diễn kịch, ghi nhận xét vào
trung tâm khoa học.
• gửi những hoạt động nhật
ký mang về nhà chẳng hạn
như nhật ký sinh nhật hoặc
nhật ký linh vật.

Trẻ “viết” tự
phát trong
những tình
huống khác
nhau.

IV.A.2
Trẻ viết tự lập
để truyền đạt ý
tưởng của
mình về nhiều
loại mục đích
khác nhau.

Trẻ:
• viết về phần ưa thích
nhất của một trải
nghiệm chẳng hạn như
tham quan sở thú.
• ghi nhãn một bức hình.
• viết một câu chuyện cá
nhân chẳng hạn như
một chuyến đi đến cửa
hàng tạp phẩm.
• viết ghi chú hoặc thiệp
chẳng hạn như là một
thẻ chúc mau bình phục
cho bạn cùng lớp.
• làm nhãn hoặc ký hiệu
trong lớp chẳng hạn như
cho phòng khám bác sĩ
trong Diễn kịch.

Giáo viên:
• làm mẫu việc viết chữ cho nhiều
mục đích khác nhau trong cả
nhóm, nhóm nhỏ hoặc các trung
tâm.
• gợi ý trẻ “viết vào giấy” khi tương
tác với các em trong các trải
nghiệm chơi.
• cung cấp vật liệu làm sách và nhiều
loại và kích cỡ giấy khác nhau và
dụng cụ viết tại trung tâm viết chữ.
• có một chiếc ghế tác giả để khuyến
khích trẻ “đọc” từ nhật ký của mình.
• cung cấp học liệu viết tại nhiều địa
điểm khác nhau khắp phòng (chẳng
hạn như gần cửa) và tại các trung
tâm.

IV. KHẢ NĂNG BIẾT ĐỌC BIẾT VIẾT ĐANG PHÁT TRIỂN – PHẠM VI VIẾT CHỮ
B. Viết chữ như một quy trình
Khi trẻ nhỏ hiểu rằng các dấu chuyển tải ý nghĩa (những gì các em nghĩ, có thể nói; và những gì các em
có thể nói, có thể viết), điều quan trọng là làm mẫu rằng viết chữ không chỉ đơn giản là về một sản
phẩm. Viết là một quy trình suy nghĩ di chuyển từ suy nghĩ về một ý tưởng đến một ý tưởng đã phát
triển rõ hoặc bài viết, mà tác giả bé tí tự hào được chia sẻ. Tương tác với trẻ em để sáng tác ra một bài
viết qua một loạt nhiều ngày bằng cách vận dụng việc viết chữ được làm mẫu, được chia sẻ và/hoặc
tương tác khiến cho trẻ tiếp xúc với quy trình này về suy nghĩ trước khi viết/động não, viết/phác thảo, đọc
lại (viết nghe như thế nào), soạn thảo (viết trông như thế nào), và xuất bản/chia sẻ theo một cách mà trẻ
tiền mẫu giáo hiểu. Khả năng của trẻ để tham gia vào từng giai đoạn của quy trình viết chữ phát triển
theo thời gian. Trong những buổi học này, giáo viên dàn xếp ngôn ngữ và quy trình cùng với trẻ và thực
hiện phần lớn việc ghi/viết tùy thuộc vào độ dài của bài. Đưa một bài viết từ giai đoạn suy nghĩ cho đến
giai đoạn chia sẻ còn thúc đẩy trẻ viết thêm nữa và giúp các em nhìn thấy và hiểu quyền lực sử dụng
chữ in để chuyển tải ý nghĩa.
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Trước khoảng Kết quả cuối
năm tiền mẫu
48 tháng tuổi
giáo
Trẻ chia sẻ
IV.B.1.
lời nói ý tưởng
và/hoặc kể
Trẻ thảo luận và
chuyện
đóng góp ý
kết hợp với
cho dự thảo
dấu vết trên
được soạn trong
ấ
các buổi hoạt
động viết cả
nhóm/nhóm nhỏ

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ:
• quan sát giáo viên suy nghĩ

Giáo viên:
• làm mẫu và suy nghĩ thành
thành tiếng về các ý tưởng
tiếng trong khi động não về
khác nhau cho thông điệp buổi sáng. các chủ đề sẽ viết
• tương tác với giáo viên để
• cho trẻ tham gia chọn
giúp cô quyết định viết những gì.
một ý tưởng sẽ viết.
• chia sẻ ý tưởng về những gì
• tương tác và ghi lại một câu
sẽ viết sau chuyến đi thực địa.
• chia sẻ cây bút với

của lớp bằng cách sử dụng những
hỏi như “ta nên bắt đầu như thế

giáo viên để ghi lại những từ
quen thuộc và/hoặc chọn lọc
trong bản dự thảo.
• tham gia viết thư cho một
nhân vật trong câu chuyện và
gợi ý dựa vào những gì
đã xảy ra trong
câu chuyện.

Ta nên viết gì tiếp theo?
• đưa ra cơ hội để cho trẻ
ghi nhận những từ đã biết
trong bản thảo.
• đưa ra cơ hội để cho trẻ
nghe và ghi nhận những
âm thanh của các từ trong
bản thảo (viết có tương tác).
• tạo một bản tin của lớp
bằng cách cho trẻ đọc viết
câu chuyện và ý tưởng,
đóng góp hình vẽ và bài viết,

và làm phụ đề hay tiêu đề.
• Tạo một câu chuyện chung
dựa theo một bài hướng dẫn

Trẻ để ý khi
một người lớn
không lặp lại
hay đọc cho

IV.B. 2.

Trẻ tương tác
và đưa ra các
viết ngôn ngữ nói gợi ý để
của mình một
sửa lại (thêm,
cách chính xác. bỏ, thay đổi
thứ tự) và chỉnh
sửa (quy ước)
các bản thảo
của lớp làm.

Trẻ:
• cùng tham gia với giáo viên
và bạn cùng lớp
đọc lại những gì đã viết.
• đóng góp ý tưởng để thêm
chi tiết hoặc phần kết của
một bài viết.
• để ý khi điều gì đó đã được
viết ra không có nghĩa
hoặc nghe không đúng
khi đọc lớn tiếng.
• để ý khi trình tự viết
không đúng lắm
sau khi đọc lớn tiếng.
• để ý và đóng góp một chỗ
cần chấm câu với sự hướng
dẫn của giáo viên.

mẫu đơn giản.
Giáo viên:
• (Sửa lại) sau khi đọc lớn
tiếng, gợi ý trẻ kể lại câu
chuyện và ghi lại ý tưởng
trong khi các em chia sẻ;
đọc lại cùng và hướng dẫn
các em để ý rằng việc kể lại
không theo thứ tự; sau này,
tách phần kể lại ra và cho
trẻ xếp trình tự ý tưởng
của các em cho phù hợp.
• (Sửa lại) đặt câu hỏi thăm
dò để gợi ý trẻ thêm vào
các chi tiết quan trọng về
bài làm chung (ví dụ,
Con ếch màu gì? Ta hãy thêm
vào chi tiết này.” hoặc “Ta đi
đến ao bằng cách nào?
Ta hãy thay đã đi thành

đi xe buýt.”
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ
Giáo viên:
• (Soạn thảo) giải thích nhu
cầu về phép chấm câu trong
khi đọc lại (chẳng hạn như
“Tôi đã kết thúc suy nghĩ này.
Tôi đã nghe giọng nói tôi
dừng. Tôi cần phải đặt cái gì ở
đây để thể hiện điều này?”).
• viết thư cảm ơn với đứa trẻ
gửi đúng người sau những
chuyến đi thực địa hoặc
những sự kiện đặc biệt và đọc
lại ngày hôm sau để duyệt lại
hoặc soạn thảo cùng với trẻ.

Trẻ cho
người
khác xem
sản phẩm
được viết.

IV. B.3
Trẻ chia sẻ và
tỏ ra vui mừng
các sản phẩm
được viết của
lớp làm và của
cá nhân

Trẻ:
• tham gia đọc lại sản phẩm
viết của lớp làm cùng với
bạn cùng lớp và/hoặc phụ
huynh và những người lớn
khác trong trường.
• yêu cầu người lớn đã nghe
viết một bình luận lên “Trang
Bình luận” trong quyển sách
được xuất bản.

Giáo viên:
• tạo cơ hội cho trẻ đọc lại
câu chuyện đã hoàn thành.
• mời trẻ làm các minh họa đi
kèm với câu chuyện.
• nói chuyện với các em về
cách mà các em muốn chia
sẻ câu chuyện/bài viết của
mình với người khác. (Các
khả năng bao gồm một
quyển sách lớn được xuất
bản, câu chuyện biểu đồ
được xuất bản, hoặc sách
về những điều trái ngược.)
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IV. KHẢ NĂNG BIẾT ĐỌC BIẾT VIẾT ĐANG PHÁT TRIỂN – PHẠM VI VIẾT CHỮ
C. Các quy ước trong việc viết chữ
Cũng giống như trẻ học nói bằng cách nói, trẻ học khái niệm về chữ in qua việc tương tác với chữ in.
Đối với trẻ, có thể trông như viết chữ chỉ đơn giản là cuộc trò chuyện đã được viết ra. Tuy nhiên, có
những quy tắc áp dụng cho viết chữ mà không áp dụng cho nói chuyện. Những quy tắc cụ thể này, chi
phối cách thức ghi lại suy nghĩ thảnh chữ viết, phải được học để cho trẻ có thể trở nên thành thạo hơn
trong việc chuyển tải những suy nghĩ và hành động của mình. Một quy trình viết chữ chung và/hoặc
tương tác có thể giúp trẻ hiểu rõ hơn điều này như được vạch ra trong Phần B.
Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ ghi lại
tên chính
mình bằng
bất cứ cách
nào mà bé
có thể.

IV.C.1.

Trẻ:
• viết tên mình.
• chép lại hoặc viết tên
bằng cách dùng học liệu
cảm quan chẳng hạn như
trên một túi “gel”, bằng
kem cạo râu hoặc trên cát.
• viết tên mình theo trí
nhớ trên các danh sách
chờ của trung tâm và
trên tác phẩm mỹ thuật.
• ký tên trên các lá thư
chẳng hạn như một thư
ngắn cảm ơn một người
khách.

Giáo viên:
• tạo cơ hội cho trẻ sử dụng các
chữ cái từ tính hoặc nhựa
hoặc những dấu in bảng chữ
cái để tạo ra tên của bé.
• cung cấp các tờ ký tên đăng ký
trên đó trẻ có thể in tên mình.
• tạo đồ thị bằng cách sử dụng
câu hỏi hoặc gợi ý để trẻ trả lời
bằng cách viết tên của bé dưới
tiêu đề thích hợp, chẳng hạn
như “Loại kem ưa thích nhất
của con là gì? Vani, sô-cô-la hay
dâu?” “Con cảm thấy như thế
nào hôm nay? Vui, buồn.”
• cho trẻ ký tên mình trên tác
phẩm mỹ thuật, đồ thị, thư,
danh sách, tin tức hằng ngày.

Trẻ tự động
“viết” bằng
nhiều cách
khác nhau.

IV. C. 2

Trẻ viết tên
chính mình (tên
hoặc tên thân
mật thường
gọi) bằng cách
sử dụng chữ rõ
ràng theo đúng
thứ tự.

Trẻ chuyển từ
viết nguệch
ngoạc sang một
sự tương ứng
chữ-âm nào đó
bằng cách sử
dụng âm đầu và
cuối khi viết.

Trẻ:
• tiến hành “viết căn phòng,”
chép lại chữ từ áp phích,
biểu đồ, tường chữ và sách
tìm thấy quanh phòng để
soạn thảo một thông điệp.
• tự động viết những chữ cái
mà bé biết, chẳng hạn như
trong tên mình để tạo một
thông điệp.
• viết đều đặn trong nhật ký
hoặc quyển số giấy trắng.

Giáo viên:
• cung cấp cho trẻ những thẻ
•
•

•

•

chữ cái có hình trên đó để bé
có thể ghép đúng chữ với âm.
làm mẫu việc tạo ra chữ cái và
đưa ra cơ hội cho bé để viết trên
giấy trắng không kẻ hàng.
cho trẻ viết các chữ cái cho
những âm bắt đầu được nghe
trong từ viết trên tài liệu chẳng
hạn như biểu đồ, danh sách và
tin tức hằng ngày.
nói về đặc điểm của chữ cái khi
giáo viên viết các chữ này trước
mặt đứa trẻ.
cung cấp đủ loại học liệu để thực
hành viết chữ, chẳng hạn như
cát, kem cạo râu và màu sơn bôi
ngón tay.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Trẻ sử dụng
những hình
dạng giống chữ
cái và chữ cái
thực sự thay
thế cho dòng
vẽ nguệch
ngoạc.

IV.C.3

Trẻ:
• viết và chia sẻ những từ
đơn giản (m-e và nói, “Cô
xem này, con đã viết
“me.”).
• đi đến tường từ ngữ để đến
gần một từ và ghi lại từ ấy
trên tờ giấy của bé.
• tiến hành “viết căn phòng,”
chép lại chữ từ những thứ
như áp phích, biểu đồ,
tường chữ và sách tìm
thấy quanh phòng.
• cố gắng và chia sẻ những
từ phức tạp (chẳng hạn
như bé viết btl rồi nói, “
Con đã viết từ beautiful.”).

Trẻ có thể sự
dụng tính đi
theo hướng
trên một chỗ
bắt đầu ngẫu
nhiên.

Trẻ để ý chữ in
và nhận biết
rằng chữ in là
những thứ để
đọc chứ không
phải là hình.

Trẻ tự lập sử
dụng chữ cái
để tạo ra từ
hoặc phần
của từ.

IV. C 4.
Trẻ có thể sự
dụng tính đi
theo hướng
thích hợp khi
viết (trên
xuống dưới,
trái sang
phải).

IV.C.5.
Trẻ bắt đầu
thử nghiệm
phép chấm
câu khi viết.

Trẻ:
• viết một danh sách bắt
đầu ở đầu trang.
• viết bắt đầu bên trái tờ
giấy và tiến sang phải.
• viết gần như theo
đường nằm ngang.

Trẻ:
• để ý các dấu chấm
trong những buổi viết
chung và đọc chung.
• viết và đặt một dấu chấm
ở phần cuối của toàn bộ
bài viết.
• viết và đặt những dấu
chấm sau mỗi từ
hoặc ở những nơi lác
đác.

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

•

•

•

Giáo viên:
tạo một tường từ tương tác
qua thời gian như một công
cụ tổ chức để học hình in
trong môi trường xung
quanh, tên của trẻ và những
từ thường gặp cơ bản.
cung cấp cho trung tấm viết
chữ những từ hình/thẻ
chẳng hạn như danh thiếp,
hình in trong môi trường
xung quanh và từ vựng mục
tiêu qua các môn.
tạo một trung tâm “viết
quanh phòng”.

Giáo viên:
• làm mẫu khái niệm về chữ in và
“suy nghĩ thành tiếng” trong khi
giáo viên viết trước mặt trẻ (nơi
bắt đầu trên cùng bên trái,
chuyển động từ trái sang phải,
chừa một khoảng trống giữa các
từ, trở về đầu hàng, trên xuống
dưới, dấu chấm câu).
• tương tác với trẻ trong khi viết
chữ có chia sẻ để xác định chỗ
bắt đầu viết, chuyển động từ trái
sang phải, chừa một khoảng
trống giữa các từ, trở về đầu
hàng, và trên xuống dưới.
• gợi ý theo hướng bằng cách đặt
một hình dán ở chỗ bắt đầu của
trẻ.
Giáo viên:
• nhấn mạnh các dấu châm
câu trong khi đọc chung.
• tạm dừng khi đang viết cho
trẻ hoặc cùng với trẻ và gợi
ý phép chấm câu.
• dùng một bút ghi đỏ hoặc
bút chì đỏ trong khi đọc
chung/tương tác để nhấn
mạnh rằng một dấu chấm
có nghĩa là DỪNG.
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Trước khoảng
48 tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ:
• để ý các dấu chấm than
và/hoặc chấm hỏi trong
khi viết chung hoặc
trong khi đọc chung.

Giáo viên:
• gợi ý trẻ đặt dấu chấm
trong khi các em viết,
chẳng hạn như “Các con
viết xong chưa? Ta phải
đặt dấu gì ở cuối câu?
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V. PHẠM VI TOÁN HỌC
Hiểu biết toán học của trẻ tiền mẫu giáo được xây dựng trên kiến thức không chính quy về số lượng
mà các em phát triển thậm chí trước bất kỳ sự chỉ dạy nào. Trẻ nhỏ biết ngay nếu như ai đó nhận
được nhiều bánh cookie hơn mình. Các em thích nói tuổi của mình, chẳng hạn như đưa lên bốn ngón
tay để báo cho một người lớn mình bao nhiêu tuổi. Trẻ thường sử dụng số lượng trong khi chơi để biết
đã ghi được một bàn. Giáo viên có thể tận dụng mối quan tâm sớm này về truyền đạt những ý tưởng liên
quan đến toán để nuôi dưỡng năng lực toán học lớn hơn trong môi trường tiền mẫu giáo. Giáo viên có
thể hoạch định những môi trường phong phú và đưa ra những cơ hội có trình tự để trẻ khám phá kỹ
năng toán học. Một trình tự được gợi ý để dạy kiến thức về số sẽ như sau: a) subitizing (nhận biết các
số nhỏ), b) đếm theo kiểu một đến một, c) xác định tập hợp nào lớn hơn hay nhỏ hơn, d) đếm tiếp, e)
thực hiện so sánh số gần, f) số sau bằng số cộng thêm một (Frye et.al.,2013).
Việc trợ giúp hiệu quả cho năng lực toán sớm đòi hỏi việc sử dụng những cách trình bày không chính
quy các khái niệm toán học. Những cách trình bày cụ thể như thẻ đếm, dấu vạch để đếm, ngón tay
hay những đồ vật cụ thể khác giúp trẻ kết nới với toán. Khi trẻ thoải mái hơn với những cách trình bày
cụ thể, các em sẽ bắt đầu sử dụng những cách trình bày qua hình, chuẩn bị các em với những cách
trình bày trừu tượng.
•
•
•

Trình bày cụ thể: trẻ đếm đến năm để nhập một tập hợp hai vật thể vào một tập hợp ba vật thể
Trình bày qua hình: trẻ sử dụng một bản phác họa để trình bày việc nhập một tập hợp hai vật
thể vào một tập hợp ba vật thể
Trình bày trừu tượng: trẻ sử dụng các ký hiệu toán học để trình bày việc nhập lại hai tập hợp 2 + 3 = 5.

Phần cốt lõi của chương trình giảng dạy toán mầm non phải tập trung vào việc phát triển khả năng giải
quyết vấn đề của trẻ—phát triển khả năng của các em để hỏi những câu hỏi chin chắn, nhận biết các
vấn đề trong môi trường của mình, và sử dụng lý luận toán học với các học liệu quen thuộc trong lớp
học. Trẻ cần những cơ hội lặp đi lặp lại để nghe và thực hành việc sử dụng từ vựng toán học. Giáo
viên phải nhìn nhận rằng việc giảng dạy toán sớm không hạn chế ở một giai đoạn cụ thể hay giờ trong
ngày ở tiền mẫu giáo. Thay vào đó, đây là một phần tự nhiên của bất kỳ môi trường học tập tiền mẫu
giáo chất lượng nào. Giáo viên tăng cường việc học toàn của trẻ khi giáo viên hỏi những câu hỏi kéo
theo việc làm rõ, việc mở rộng và việc phát triển kiến thức và từ vựng mới. Chẳng hạn, trong khi trẻ
đang xây bằng các khối, giáo viên của các em có thể đưa vào những khái niệm mới như cao hơn, thấp
hơn, trước, sau, lớn hơn và nhỏ hơn. Trong một dự án mỹ thuật, chẳng hạn như xếp nút áo trên
đường nét viền ngoài của một người, giáo viên có thể nói rằng người này cần năm nút áo trên áo sơ
mi của mình. Một đứa trẻ có thể đặt hai nút và một đứa trẻ thứ nhì đặt thêm một nút nữa. Giáo viên
có thể hỏi, “Chúng ta cần thêm bao nhiêu nút trên cái áo sơ mi này?” Mọi đứa trẻ phải được cho phép
thời gian chờ thích hợp để trả lời.
Chứng cứ nghiên cứu tích lũy cho thấy rằng trẻ tiền mẫu giáo sẵn sang nhận sự giảng dạy dựa vào một
bộ phong phú các kỹ năng toán không chính quy. Giáo viên phải nhạy bén với những gì đã được biết
về trạng thái phát triển và kỹ năng của những học viên riêng lẻ. Chẳng hạn, một số trẻ có thể chưa sẵn
sàng để truyền đạt bằng lời nói một số ý niệm toán học do chậm biết nói. Những trẻ khác có thể bị khó
khăn với kỹ năng phối hợp vận động tinh cần thiết để làm việc hữu hiệu với học cụ. Trẻ chậm nói có thể
có khả năng học và diễn đạt những ý niệm toán học bằng những cách giảm đi nhu cầu về từ vựng lời
nói, chẳng hạn như bằng cách sử dụng học liệu cụ thể. Các kết quả này được cung cấp để giúp nuôi
dưỡng một chương trình giảng dạy toán chất lượng cho trẻ tiền mẫu giáo ở Texas. Các Hướng dẫn
Tiền mẫu giáo của Tiểu bang Texas được phân ra vào những lĩnh vực kỹ năng này: đếm, ký hiệu
toán, cộng vào và lấy đi, hình học, đo lường, và phân loại và kiểu mẫu.
Trẻ ELL thường sẽ tiếp thu từ vựng toán học bằng cả tiếng mẹ đẻ và bằng tiếng Anh. Vì lý do này, có thể
có ích cho những trẻ đang học tiếng Anh để học các khái niệm và từ vựng mới bằng ngôn ngữ được nói ở
nhà của các em, khi có thể, với thực hành toán được tiến hành bằng tiếng mẹ đẻ của trẻ và tiếng Anh.
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Thời gian chờ thích hợp và thỏa hiệp cho các câu trả lời là đặc biệt quan trọng cho các trẻ đang
nhận được sự giảng dạy toán bằng một ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ của mình.
V. PHẠM VI TOÁN HỌC
A. Kỹ năng đếm
Trẻ ở độ tuổi tiền mẫu giáo thể hiện khả năng sẵn sàng biết đếm cơ bản và đếm bằng cách sử dụng
phương tiện phi lời nói và có lời nói.
Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Trẻ nhận
dạng vật thể.

V.A.1.

Trẻ:
• xếp các vật thể để đếm vào
một hàng và bắt đầu đếm.
• nói rằng số chấm bi trên một
hình có thể đếm được.

Trẻ biết rằng
vật thể, hay
các phần của
một vật thể, có
thể đếm được.

Trẻ đọc
những từ
cho số theo
thứ tự cho
đến 10.

V.A.2.

Trẻ đếm cho
đến 4 vật thể
với một lần
đếm mỗi
món.

V.A.3

Trẻ sử dụng
các từ để đếm
thuộc lòng từ 1
đến 30.

Trẻ đếm 1–
10 món, với
một lần đếm
mỗi món.

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Giáo viên:
• làm mẫu những vật thể có thể

đếm được, chẳng hạn như các
thứ trong nhà hoặc ngoài thiên
nhiên.
• sử dụng thể văn kể chuyện
bằng rối để giải thích khi nào
các món phải được đếm, chẳng
hạn như trong Ba chú heo con,
nói rằng, “Ta hãy đếm các chú
heo con.”
• làm mẫu khi nào cần đếm để xác
định xem có đủ học liệu cho một
hoạt động hay không.

Trẻ:
• đọc những từ cho số theo thứ
tự cho đến 30.
• đọc những từ cho số theo thứ
tự bằng cách bắt đầu từ số
không phải là “1”.

Giáo viên:
• làm mẫu việc đếm lớn
tiếng bắt đầu từ số 1.
• làm mẫu việc đếm lớn
tiếng bắt đầu từ một số
không phải là 1.
• đưa việc đếm vào các
hoạt động hằng ngày,
chẳng hạn như các bài
hát đếm và hoạt động
thể chất.

Trẻ:
• di chuyển, chạm và/hoặc chỉ
vào từng vật thể trong khi đếm,
sử dụng sự tương ứng một đối
một (một lần đếm mỗi món).
• biết rằng mỗi ngón tay tượng
trưng cho một lần đếm (chẳng
hạn như 2 ngón tay tượng
trưng cho hai lần đếm và 3
ngón tay tượng trưng cho ba
lần đếm).

Giáo viên:
• cung cấp nhiều loại vật
thể khác nhau có thể
được sử dụng để đếm.
• chất vấn việc trẻ hiểu rõ
về số lượng bằng cách
hỏi, “Có bao nhiêu đây?”
• dùng một con rối để làm
mẫu cho việc đếm đúng
các vật thể riêng lẻ.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Trẻ nhận
dạng các
món có thể
đếm được.

Trẻ đếm cho
đến 4 món và
thể hiện mình
hiểu rõ rằng
lần đếm cuối
cùng cho biết
bao nhiêu
món đã được
đếm.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

V.A.4.

Trẻ:
• trình bày trình tự đếm khi việc
đếm không thay đổi (Khi đếm
một tập hợp 3 con gấu, đếm
1,2,3. . . ; rồi khi đếm 3 con khỉ,
đếm 1,2,3.
. .).
• đếm lá cây dưới đất, số nho
trên khay hoặc số trẻ trong
trung tâm thư viện.
• trình bày trình tự đếm bằng
cách sử dụng rối.
• hát một bài hát đếm mà
không cần trợ giúp, ví dụ
như, “1 little, 2 little, 3 little
children.”

Giáo viên:
• cung cấp đủ loại vật thể
(khối vuông, gấu, hình
dạng, v.v.) và dạy rằng
trình tự đếm vẫn như
vậy.
• dùng rối để chứng minh
rằng việc đếm luôn tiến
hành theo cùng một trình
tự.
• cung cấp các công cụ để
giúp trẻ tổ chức những tập
hợp số như hộp trứng gà
chứa số cụ thể các quả
trứng (một hộp 4 trứng gà
chứa 4 quả trứng nhựa).
• làm mẫu các bài hát
đếm suốt ngày.

Trẻ:
• đếm 8 con bò nhựa và nói,
“Có 8 con bò.”
• đếm số trẻ trong một trung
tâm và nói, “Có ba đứa bạn
của con ở đây.”
• đếm số banh trên sân chơi.
• đếm số trẻ đang ăn táo
trong bữa xế.
• đếm ngón tay và nói, “Con có
5 ngón tay.”

Giáo viên:
• chất vấn trẻ trong khi các
em đếm (hỏi, “Ian, bây
giờ con có bao nhiêu rồi?”
hoặc “Có bao nhiêu trái
táo?”).
• sử dụng một con rối để
làm mẫu việc đếm trẻ
em trong một nhóm nhỏ.
• yêu cầu trẻ lặp lại và
nhấn mạnh số cuối cùng
được nói ra khi đếm.
• chơi những trò chơi
trong đó trẻ thể hiện
rằng lần đếm cuối cùng
cho biết con số trong trò
chơi.
• cung cấp cơ hội cho trẻ
đếm và nói con số cuối
cùng.

Trẻ thể hiện
rằng thứ tự của
trình tự đếm là
luôn như nhau,
bất chấp đếm
cái gì.

V.A.5.
Trẻ đếm cho
đến 10 món và
thể hiện mình
hiểu rõ rằng
lần đếm cuối
cùng cho biết
bao nhiêu món
đã được đếm.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Trẻ bắt đầu
hiểu rằng các
món có thể
đếm được.

Trẻ thể hiện
việc sử
dụng đúng
từ “thứ
nhất.”

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

V.A.6.

Trẻ:
• đếm 2–10 vật thể theo nhiều
thứ tự khác nhau (chẳng hạn
như trái sang phải, phải sang
trái, trên xuống dưới và dưới
lên trên).
• đếm những vật đã được đặt
trong một hộp chứa và được
đổ ra để tạo thành một tập hợp
những món được xếp ngẫu
nhiên trên bàn.
• đếm cùng một chồng các món
trên bàn theo nhiều hơn một
thứ tự.

Giáo viên:
• làm mẫu việc đếm các vật thể
theo nhiều thứ tự khác nhau
bằng cách sử dụng một con
rối (con rối bắt đầu đếm từ
phải sang trái rồi đếm từ trái
sang phải, v.v.).
• khuyến khích trẻ đếm các đồ
vật (chẳng hạn như gấu hoặc
nút áo) theo những kiểu xếp
đặt khác nhau (theo chiều
thẳng đứng, theo chiều nằm
ngang, thẳng).
• đưa ra các cơ hội để chơi
những trò chơi chẳng hạn như
tung ném túi đậu, bắp rang,
v.v. khi đó những vật được
tung ném sẽ được đếm.
• làm mẫu các chiến lược đếm
(di chuyển một vật sau khi nó
đã được đếm, đặt các vật
thành nhiều hàng, v.v.) để cho
thấy rằng các món có thể
được đếm theo thứ tự khác
nhau.
• cho trẻ thấy rằng một bộ sưu
tập các vật thể có thể được
xếp thành hàng ngang và sau
đó được đếm.

Trẻ thể hiện
việc hiểu rõ
rằng khi
đếm, các
món có thể
được chọn
theo bất kỳ
thứ tự nào.

V.A.7.
Trẻ sử dụng
thuật
ngữ
chỉ thứ tự
bằng lời nói.

Trẻ:
• sử dụng các số thứ tự (thứ nhất,
•
•
•

•

•

thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm)
để đếm các vật thể.
nói với một bạn, “Bạn đứng thứ
nhất trong hàng. Mình đứng thứ
nhì. John đứng thứ tư.”
nhận dạng trong các trò chơi ai
đã về vị trí thứ nhất, vị trí thứ
nhì, v.v.
sử dụng các số thứ tự để mô tả
thứ tự của những gì đã xảy ra
trong một câu chuyện ngắn, bao
gồm sự kiện “tiếp theo” và “cuối
cùng” trong câu chuyện.
sử dụng thuật ngữ chỉ thứ tự để
mô tả trình tự của những hoạt
động hằng ngày (mô tả thời khóa
biểu hằng ngày).
chỉ vào thẻ khi hỏi, “Thẻ nào là
thứ tư?” “Thẻ nào là thứ năm?”

Giáo viên:
• thể hiện và sử dụng thuật ngữ
chỉ thứ tự bằng cách dùng
nhiều ngữ cảnh khác nhau,
chẳng hạn như trò chơi, đứng
trong hàng, v.v.
• nhấn mạnh ai ở vị trí thứ nhất,
v.v., trong một trò chơi.
• đọc cho trẻ những câu chuyện
đưa ra một trình tự sự kiện rõ
ràng (chẳng hạn như Ba chú
gấu), bằng cách sử dụng các
câu hỏi để làm cho trẻ tham gia
vào việc tóm tắt câu chuyện
(“Điều gì đã xảy ra thứ nhất?”
“Điều gì đã xảy ra thứ nhì?”).
• làm mẫu các cơ hội sử dụng
thuật ngữ chỉ thứ tự suốt cả
ngày chẳng hạn như khi xếp
hàng và khi ngồi tại bàn ăn
trưa.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi
Trẻ nhận dạng
bằng lời nói
mà không
cần đếm
số đồ vật từ 1
đến 3.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
V.A.8.
Trẻ nhận dạng
bằng lời nói,
mà không
cần đếm,
số đồ vật từ 1
đến 5.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ:
• Nhìn một bộ 1–5 vật thể và
nói nhanh số lượng
vật thể mà không đếm (nhìn
3 khối vuông đỏ trên bàn và nói
ba mà không đếm).
• nhìn nhóm tách biệt những
vật thể mà không đếm và nói
nhóm nào có số nhiều hơn, ít
bằng nhau.
• sử dụng các từ “bằng,” “nhiều
“ít,” hoặc “ít hơn” để mô tả các
gồm tối đa 5 vạt thể.
• nói số chấm bi trên một
mặt của một domino khi được
nhanh.
• nhìn vào một trang trong chuyện
số chấm bi, số thú hoặc
số vật thể trên trang đó.
• chỉ vào 4 khối và nói,
“Có 4 khối” mà
không cần đếm.

Giáo viên:
• đưa ra những trò chơi đòi hỏi
trả lời nhanh về những tập hợp

•

•

quyết định số nào
được biểu thị.
cung cấp những cơ hội để
so sánh các tập hợp tối đa
5 vật thể.

•

hỏi, “Tập hợp nào có nhiều hơn?
Tập hợp nào có ít hơn?” khi
cho xem 2 tập hợp vật thể.

•

•

Trẻ
V.A.9.
nhận biết
các chữ số
Trẻ nhận biết
có một số 1–4. các chữ số
có một số, 0–9.

Trẻ:
• nói tên các số cho các
chữ số từ 0 đến 9 được
viết trên giấy, thẻ,
đồng xu trò chơi.
• nhảy lò cò số lần được chỉ
bởi một chữ số được viết ra.
• tách những thẻ có in chữ số
khỏi những thẻ khác
có in chữ cái.
• chơi trò chơi để tìm chữ số
“ẩn giấu” trong lớp học,

nhỏ các vật thể, chẳng hạn
sử dụng thẻ có 1–5 chấm
để chơi trò “Go Fish.”
cho xem, nhanh, một bộ
khối vuông và cho trẻ nói
số được biểu thị.
cho xem, nhanh, phần nửa
của một domino và cho trẻ

đưa ra một tập hợp vật thể và
cho trẻ làm một tập hợp
với cùng số lượng, hoặc
nhiều hơn 1 hoặc ít hơn 1.
đưa ra 2 nhóm khối
và hỏi, “Có bao nhiêu khối
trong mỗi nhóm?” Rồi,
“Mỗi nhóm có cùng
số lượng không?”

Giáo viên:
• nói cho trẻ biết sự khác
nhau giữa chữ cái và chữ
số.
• đưa ra cơ hội để chơi
những trò chơi có sử dụng
thẻ chữ số, đồng xu có
đánh số, hoặc súc sắc với
chữ số 0–9.
• cho trẻ nhìn qua những
thứ được in để định vị
các chữ số 0–9.

chẳng hạn như “I Spy.”
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V. PHẠM VI TOÁN HỌC
B. Kỹ năng thêm vào/lấy ra
Trẻ tiền mẫu giáo sử dụng những chiến lược phi chính quy và chính quy để tạo ra một bộ lớn hơn
hoặc nhỏ hơn. Việc này bao gồm giáo viên cho xem (làm mẫu) cho trẻ một hành vi toán học và yêu
cầu trẻ làm giống như vậy.
Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Trẻ hiểu rằng khi
đưa thêm một
hay nhiều vật cụ
thể vào một tập
hợp sẽ làm tăng
số vật thể trong
tập hợp.

V.B.1.

Trẻ:
• tạo những đề toán
bằng lời nói (kể một
câu chuyện) bao
gồm cộng thêm.
• sử dụng một
khung năm ô để
tổ chức công việc.
• chỉ 1 ngón, rồi thêm 3
ngón nữa, và thêm 1 để
tạo một tập hợp 5.
• cho xem (cộng) thêm 1
khối nữa để thành một
bộ (cho đến 5).
• chơi những trò chơi số
như “Chutes and
Ladders.”
• nói cách bé đã sử dụng
việc cộng thêm một vật
thể nữa để giải quyết bài
toán.
• trình bày ghép/cộng
cho đến 5 với hai và ba
tập hợp (những số
được cộng).
• đếm mọi vật thể từ các
tập hợp đang được nối.
(chẳng hạn như có một
tập hợp hai khối và ba
khối và đếm các khối
bắt đầu với 1, rồi, 2, 3,
4, 5 để đếm mọi khối.
• đếm từ một tập hợp
lớn hơn trong các tập
hợp đã được ghép lại
(chẳng hạn như có một
tập hợp gồm hai khối
và ba khối và đếm các
khối bắt đầu với 3, rồi
4, 5, và đếm tiếp).

Giáo viên:
• làm mẫu các đề toán chẳng
hạn như, “Có 1 con gấu trong
hang. Rồi 2 con gấu nữa bước
vào hang. Nếu thêm 1 con gấu
nữa bước vào hang sau hai con
kia, thì tất cả có bao nhiêu gấu
trong hang?”
• sử dụng ngón tay để cho các
em thấy cách đặt một bài toàn
cộng (đưa lên 2 ngón tay, cộng
thêm 1 ngón tay nữa để cho
thấy 3, rồi cộng thêm 1 ngón
tay nữa để cho thấy 4).
• xếp một hàng vật thể và yêu
cầu trẻ nghĩ ra một câu
chuyện có sử dụng các vật
thể.
• làm mẫu một phép cộng có sử
dụng một tập hợp những vật
thể (chẳng hạn sử dụng thẻ
đếm để đặt một bài toán cộng 2
tập hợp - đưa ra 2 thẻ đếm và
cộng thêm 1 thẻ đếm nữa để
cho thấy 3).
• mở rộng đến việc sử dụng ba
tập hợp ghép lại (chẳng hạn
như sử dụng 2 ngón tay, rồi
cộng thêm 1 ngón tay nữa, và
thêm 2 ngón tay nữa để cho
thấy một tập hợp 5)
• chơi những trò chơi bàn cờ
với trẻ trong giờ trung tâm.
• làm mẫu và giải thích cách sử
dụng một khung năm ô để tổ
chức công việc.
• kết hợp các trò chơi số và trò
chơi ngón tay có thể hiện
phép cộng.

Trẻ sử dụng
những vật cụ
thể, tạo một mô
hình ảnh và
chia sẻ đề toán
bằng lời nói để
thêm vào cho
đến 5 vật.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Trẻ hiểu rằng
lấy đi mất một
vật thể hoặc
nhiều hơn từ
một tập hợp sẽ
làm giảm số
lượng vật thể
trong tập hợp.

V.B.2.

Trẻ:
• tạo những đề toán bằng
lời nói có bao gồm phép
trừ.
• tách ra các phần của
một số, ví dụ: bắt đầu
với 4 ngón tay, rồi lấy đi
1 ngón tay để cho thấy 3
ngón tay còn lại, và sau
đó lấy đi 2 ngón tay để
cho thấy 1 ngón tay còn
lại.
• bỏ đi các vật thể từ một
tập hợp và nói những gì
còn lại.
• nói cách mà các em sử
dụng phép trừ để lấy đi
khỏi một tập hợp các vật
thể.
• sử dụng một khung năm
ô để tổ chức công việc.

Giáo viên:
• làm mẫu các đề toán đơn giản, chẳng

Trẻ nhận dạng
hai nhóm vật thể,
đặt cạnh nhau, là
bằng nhau hay
không bằng
nhau.

V.B.3.
Trẻ sử dụng
những chiến
lược phi chính
quy để tách ra
tối đa 10 món
thành những
nhóm bằng
nhau.

Trẻ:
• sử dụng những chiến lược
phi chính quy để đưa ra cơ
hội chia đều và phân phát
(bỏ đi 1 món một lần để
phân phối đều đặn giữa 2
bạn).
• đổi chác vài món nhỏ hoặc
tập hợp nhỏ thành một lớn
hơn (4 Tootsie Rolls nhỏ
có vẻ bằng 1 Tootsie Roll
dài).
• trình bày cách chia sẻ tối
đa 10 món với một đứa
bạn.
• sử dụng ngôn ngữ kết
hợp với việc chia
đều/tách thành những
lượng nhỏ: “một cho
mình,” “một cho bạn.”
• diễn lại những bài văn
thể hiện việc chia sẻ
các món.
• sử dụng một khung
mười ô để tổ chức
công việc.

Giáo viên:
• trình bày cách chia công bằng giữa 2

Trẻ sử dụng
những mô hình
cụ thể hoặc
một đề toán
bằng lời nói để
trừ 0–5 vật thể
từ một tập
hợp.

hạn như “Nếu có 4 xe và bỏ đi 2 xe,
thì sẽ còn bao nhiêu? “Và nếu bỏ đi
thêm 1 xe nữa, thì sẽ còn bao nhiêu?”
• dùng các ngón tay để cho trẻ thấy
cách bỏ đi cho một bài toán trừ (đưa
ra 3 ngón tay và sau đó bỏ đi 1 để cho
thấy còn lại 2 ngón và sau đó bỏ đi
thêm 1 ngón tay nữa để cho thấy còn
lại 1 ngón).
• làm mẫu phép trừ bằng cách sử dụng
một bộ thẻ đếm (giáo viên cho xem 4
thẻ đếm và sau đó bỏ đi 2 thẻ đếm để
cho thấy còn lại 2 và sau đó bỏ đi
thêm 1 thẻ đếm để cho thấy còn lại 1
thẻ đếm).
• làm mẫu và giải thích việc sử dụng
một khung năm ô để tổ chức công
việc.
• kết hợp các trò chơi số và trò chơi
ngón tay có thể hiện việc bỏ đi.

•

•
•

•
•

•

trẻ bằng cách phân chia 1 Tootsie
Roll dài thành những miếng nhỏ
hơn.
làm mẫu và quan sát trẻ sử dụng
chiến lược chia công bằng (trẻ được
đưa một tập hợp các vật và được
nói phải chia ra. Trẻ vừa chia tập
hợp vừa nói, “một cho bạn, một cho
mình” để chia cho công bằng).
sử dụng tài liệu gồm những câu
chuyện về trẻ chia các món cho
nhau.
cho một trẻ “giúp việc” cung cấp cho
mỗi đứa trẻ trong lớp một số lượng
nút áo nhất định, chẳng hạn cho một
dự án mỹ thuật của lớp.
khuyến khích trẻ chia các món khi
được cho thấy một tập hợp vật thể.
khuyến khích trẻ chia một tập hợp
những vật thể ẩn giấu được phủ một
tờ giấy. Khi đó trẻ lấy một vật một
lần và chia cho một đứa bạn.
trình bày cách chia thành những
phần đều nhau bằng cách lấy một
hộp chứa bắp rang và chia bắp
rang vào những hộp chứa nhỏ hơn.
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V. PHẠM VI TOÁN HỌC
C. Kỹ năng hình học và ý thức không gian
Trẻ tiền mẫu giáo nhận ra, mô tả và gọi tên các thuộc tính của hình dạng.
Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ nhận biết
các hình dạng
thông thường.

V.C.1.

Trẻ:
• nhận dạng các hình dạng bằng cách

Giáo viên:
• dạy tên các hình dạng thông

Trẻ gọi tên
các hình
dạng
thông
thường.

•

•
•
•

•

Trẻ thao tác
các hình
dạng bằng
cách vận
dụng kỹ
năng vận
động tinh và
thô.

V.C.2.

sử dụng giác quan xúc giác của bé
khi được bịt mắt (“Hình dạng này có
4 cạnh. Đây là một hình vuông.”).
nhận dạng các hình dạng thông
thường, chẳng hạn như vòng tròn,
hình vuông, hình chữ nhật, và hình
tam giác.
biết số cạnh và số góc cho các hình
dạng, chẳng hạn như hình vuông,
hình chữ nhật, hình tam giác.
mô tả các thuộc tính của hình
dạng bằng cách dùng ngôn ngữ
của chính mình.
sử dụng từ vựng toán học để mô tả
các hinh của hình dạng (“Hình tam
giác này có 3 cạnh và 3 góc.”).
nhận dạng các hình khối thông
thường như banh, hộp, lon và
hình nón, rồi có thể sử dụng
ngôn ngữ chính quy hơn, hình
cầu, hình lập phương, hình nón.

•
•

•

•

thường (vòng tròn, hình vuông,
hình tam giác, hình chữ nhật)
khi cho xem hình hoặc trong môi
trường lớp học.
sử dụng các trò chơi ẩn giấu và
tìm đồ vật cho trẻ em để định vị
hình dạng.
sử dụng các đồ vật thông
thường để làm mẫu cho hình
dạng, chẳng hạn như đĩa giấy,
miếng lót đĩa bàn ăn, đồng hồ,
v.v., ở trung tâm diễn kịch.
đưa ra cơ hội cho trẻ nhận dạng
hình dạng trong nhiều loại hình
dạng khác nhau trên bàn, và
được nhận dạng trong môi
trường đời thật (sân chơi, v.v.).
khuyến khích trẻ sử dụng các
thuộc tính của hình dạng để mô
tả tác phẩm mỹ thuật (“Xe của
con có một cánh cửa với 4
cạnh.”).

Trẻ:
• đặt chung các hình dạng với nhau để

Trẻ tạo ra
các hình
dạng.
•

•

•
•

Giáo viên:
• đưa ra những hình dạng
làm ra những đồ vật thực tế và những
(học cụ hoặc giấy thủ công)
hình dạng khác (dùng một hình vuông
mà trẻ có thể kết hợp (một
và một hình tam giác để làm một ngôi
hình tam giác và một hình
nhà).
vuông làm thành một ngôi
tách các hình dạng ra để làm ra những
nhà).
đồ vật thực tế và những hình dạng khác
(cắt một hình nhà thành một hình tam
• đưa ra vật liệu để làm ra
giác và một hình vuông).
các hình dạng như đất nặn
tạo những hình dạng mới bằng cách đặt
hoặc tăm xỉa răng.
chung với nhau 2 hình dạng hoặc nhiều
• làm mẫu nhiều loại hình
hơn để làm một hình dạng mới (2 hình
khối khác nhau để thao tác
tam giác chung lại thành một hình
(chơi đất nặn hoặc tăm xỉa
vuông).
răng, dùng đất nặn để
sử dụng từ vựng toán học để mô tả các
nhận dạng các góc và tăm
hinh của hình dạng (“Ngôi nhà này có 4
cạnh và 4 góc.”).
xỉa răng để nhận dạng các
đặt chung lại với nhau hoặc tách ra
cạnh).
những hình khối đặc để làm ra những
• làm mẫu ngôn ngữ thích
đồ vật thực tế và những hình khối khác
hợp để mô tả hình dạng
(một quả cầu và một hình nón làm thành
(“Hình
vuông này có 4
một cây kem hình chóp).
cạnh và 4 góc.”).
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Trẻ bắt đầu
sử dụng ngôn
ngữ để mô tạ
vị trí các đồ
vật.

Trẻ di
chuyển các
đồ vật trong
khi chơi
không chính
quy.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

V.C.3.
Trẻ thể hiện
việc sử dụng
các từ chỉ vị trí
(chẳng hạn
như “lên trên,”
“dưới,”
“phía trên,”
“trên,” “bên
cạnh,” “gần
với,” “giữa,”
“phía trước,”
“gần,” “xa,”
v.v.).

V.C.4.
Trẻ trượt, lật
và xoay các
hình dạng để
cho thấy rằng
các hình dạng
vẫn như vậy.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ:
• tạo ra các hình dạng bằng
cách dùng các mảnh trò
chơi ghép hình.

Giáo viên:
• khuyến khích trẻ sử dụng
ngôn ngữ toán học thích hợp
để mô tả hình dạng.
• đưa ra nhiều loại hình khối
khác nhau để thao tác.
• đưa trẻ ra ngoài để nhận dạng
các hình khối trong thiên nhiên
(hạt trồng giống như quả cầu).

Trẻ:
• sử dụng “gần” và “xa” để mô
tả trò chơi trên sân chơi và
trong lớp học.
• làm theo hướng dẫn (đặt một
thú nhồi bông “trên,” “gần,”
hoặc “dưới” một cái ghế).
• làm theo hướng dẫn khi chơi
các trò chơi như “Follow the
Leader.”
• nói cho một bạn chỗ tìm ra
giấy viết ở trung tâm viết
chữ (“Giấy ở phía trước bút
lông.”).
• diễn lại câu chuyện, bài thơ
và bài đồng dao bằng cách
sử dụng các từ chỉ vị trí.

Giáo viên:
• làm mẫu các từ chỉ vị trí bằng
cách dùng một con rối (con rối
đặt một vật nhỏ trên đầu gối
của một đứa trẻ).
• hát các bài hát về các từ
chỉ vị trí (“Hokey Pokey”).
• đưa ra những trò chơi
và/hoặc hoạt động bao gồm
việc đặt các đồ vật tại một
số vị trí (một cái ghế và một
con gấu bông).
• chơi các trò chơi như
“Follow the Leader” với trẻ.
• khuyến khích trẻ sử dụng
các từ chỉ vị trí để mô tả
các thứ đang ở đâu trong
lớp học.
• đọc những câu chuyện và
nhận dạng vị trí của nhân
vật và đồ vật.

Trẻ:
• nhận biết rằng một hình dạng vẫn
như vậy qua các hướng khác
nhau (trượt, lật hoặc xoay một
hình dạng Geoblock trên bàn).
• trượt một tam giác từ chỗ này
sang chỗ khác và nói rằng tam
giác vẫn như vậy (“Xem này,
tam giác của con vẫn như vậy ở
đây và đây.”)
• quay lại một hình dạng (xoay) để
cho thấy rằng nó vẫn như vậy (lật
một hình vuông lại và nói, “Đây
vẫn là một hình vuông.”).
• xoay một tam giác theo chiều
kim đồng hồ hoặc ngược chiều
kim đồng hồ và nói rằng một
geoblock tam giác vẫn có hình
dạng y như vậy.

Giáo viên:
• làm mẫu việc trượt, lật
và xoay để cho thấy rằng
hình dạng vẫn y như vậy.
• cho trẻ tạo thành các hình
dạng bằng tay hoặc chân
(2 trẻ ngồi xuống và chấp
chân lại với nhau để tạo
thành một hình vuông trên
sàn nhà).
• cho trẻ tham gia các trò
chơi bao gồm việc dịch
chuyển các hình dạng
(trẻ dịch chuyển mảnh
đồ chơi hình dạng của
mình qua một ván trò
chơi).
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V. PHẠM VI TOÁN HỌC
D. Kỹ năng đo lường
Trẻ tiền mẫu giáo mô tả bằng lời nói hoặc giải thích các thuộc tính của người hoặc đồ vật, chẳng hạn
như độ dài, diện tích, dung tích hoặc trọng lượng.
Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ hiểu rằng độ
dài các vật thể
có thể thay đổi
và so sánh.

V.D.1.

Trẻ:
• nói ai cao hơn khi so sánh
chiều cao của 2 bạn hoặc
hơn.
• đặt 2–10 vật thể từ ngắn
nhất cho đến cao nhất
hoặc cao nhất cho đến
ngắn nhất trên bàn.
• sử dụng các từ về đo lường
có thể mô tả chiều cao (“cao
hơn,” “ngắn hơn,” “dài hơn,”
“nhỏ hơn”).
• vẽ 2–10 vật thể hoặc
người có chiều cao hay độ
dài thay đổi (vẽ gia đình
của bé và cho người cao
nhất là Mẹ và một hình
thấp hơn là chính bé).
• sử dụng khối xây để cho
thấy rằng 1 khối dài có thể
được tạo ra từ 2 khối nhỏ
hơn hoặc hơn.

Giáo viên:
• so sánh chiều cao của trẻ
em bằng cách đo mỗi bé
trên biểu đồ chiều cao trong
lớp học.
• sử dụng từ vựng đo lường
cho chiều cao (“Các con ơi,
bạn nào cao hơn, Bob hay
Susie?”).
• khuyến khích trẻ vẽ vật thể và
người có chiều cao hay độ
dài thay đổi (“Hôm nay, các
bạn ở trung tâm mỹ thuật ơi,
các bạn hay vẽ một bức tranh
về gia đình mình.”).
• làm mẫu rằng 1 khối dài có
thể được tạo ra từ 2 khối
nhỏ hơn hoặc nhiều hơn.
• sử dụng các đơn vị không
chuẩn về đo lường bao gồm
các đồ vật hằng ngày để đo
(mắt xích, kẹp giấy, sâu đo,
v.v.).

Trẻ bắt đầu
nhận biết có
thể đặt được
bao nhiêu vào
một vật thể.

Trẻ nhận biết
và so sánh
chiều cao hoặc
độ dài của
người hoặc vật
thể.

V.D.2.
Trẻ nhận biết
có thể đặt được
bao nhiêu vào
một vật thể.

Trẻ:
Giáo viên:
• so sánh lượng không gian
• yêu cầu trẻ đặt các tách nhỏ
được các vật thể chiếm dụng
hơn vào trong những cái tách
(đặt một khối nhỏ lên trên một
lớn hơn.
khối dài hơn để xác định khối
• khuyến khích trẻ dự đoán cần
nào chiếm dụng nhiều không
bao nhiêu xô nước để làm đầy
gian hơn).
hồ cá.
• trình bày về dung tích bằng
• hướng dẫn và đặt câu hỏi với
cách sử dụng cát và nước (tại
các em về việc sử dụng cát và
bàn có cát và nước, làm đầy
nước để xác định đồ chứa nào
các đồ chứa bằng cát và
đựng nhiều hơn hoặc ít hơn
nước).
(“Cái nào trong đây đựng nhiều
• so sánh dung tích các đồ
cát nhất?” “Cái nào trong đây
chứa qua kích thước (làm đầy
đựng ít cát nhất?” “Làm sao các
2 hộp chứa kích thước khác
con biết?” “Hãy cho cô xem làm
nhau hoặc hơn—tách, chai
thế nào mà các con so sánh
nhỏ, v.v. — xếp chúng từ to
hai đồ chứa này để xem chúng
nhất đến nhỏ nhất hoặc từ
đựng được bao nhiêu?”).
nhỏ nhất đến to nhất).
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ:
• sắp xếp các tách trà ở trung
tâm diễn kịch từ nhỏ nhất
đến lớn nhất hoặc từ lớn
nhất đến nhỏ nhất.
Trẻ hiểu rằng
trọng lượng vật
thể có thể thay
đổi và có thể
được so sánh.

Trẻ thể hiện ý
thức về việc thời
gian trôi qua.

V.D.3.
Trẻ nhận biết
và so sánh
một cách
không chính
quy trọng
lượng của vật
thể hoặc
người.

V.D.4.
Trẻ sử dụng
ngôn ngữ để
mô tả khái
niệm liên
quan đến việc
thời gian trôi
qua.

Trẻ:
• dùng một cân thăng bằng
hoặc một cân bập bênh để
xác định các vật nặng vật
nhẹ hoặc các vật có trọng
lượng bằng nhau.
• dùng tay để so sánh trọng
lượng các vật thể (cầm bí
rợ nhiều kích thước khác
nhau và nói trái nào nặng
hơn hoặc nhẹ hơn).
• mô tả cái nào nặng hơn
bằng cách sử dụng thuật
ngữ toán học (nặng, nhẹ,
hơn so với, v.v.).
• so sánh trọng lượng của
bản thân với trọng lượng
các vật thể khác, chẳng
hạn như búp bê, thú nhồi
bông, v.v. (“Con nặng hơn
con búp bê của con.”).

Giáo viên:
• làm mẫu việc sử dụng cái
cân để so sánh các món
(đặt 2 con gấu vào 1 cái xô
và một nắm tay bông gòn,
hỏi “Cái nào nặng hơn?” và
ghi lại những câu trả lời của
trẻ.).
• cung cấp cho trẻ các vật thể
có trọng lượng khác nhau để
so sánh và hỏi, “Cái nào nhẹ
hơn?” “Cái nào nặng hơn?”
và ghi lại câu trả lời trên biểu
đồ.
• làm mẫu việc sử dụng các
từ so sánh như nặng,
nhẹ, hơn so với, v.v.
• khuyến khích trẻ giải thích
món nào nặng hơn hay nhẹ
hơn (“Cái nào nhẹ hơn,
lông vũ này hay chiếc xe
đồ chơi của con?” “Làm sao
con biết?”).

Trẻ:
• mô tả thời khóa biểu hằng
ngày bằng cách kể những
gì xảy ra tiếp trong ngày.
• nói với bạn bè những gì đã
xảy ra hôm qua, những gì
đang xảy ra hôm nay và
những gì có thể xảy ra
ngày mai.
• liên kết ngôn ngữ thời
gian để mô tả các sự
kiện trong ngày (“vào
buổi sáng,” “sau khi ăn
xế,” “ngày mai,” và “hôm
nay”).
• sử dụng từ ngữ “nhanh
hơn và chậm hơn” để
mô tả thời gian hoặc
chuyển động.

Giáo viên:
• cho trẻ tham gia vào cuộc đối
thoại “tin tức hằng ngày” và ghi
lại các sự kiện của ngày hôm
nay, ngày mai hoặc hôm qua.
• thảo luận thời khóa biểu hằng
ngày có sử dụng từ ngữ như
“trước khi ăn trưa chúng ta sẽ.
. . ”; “sau giờ ra chơi hôm nay
chúng ta sẽ có một vị khách,”
v.v.
• khuyến khích trẻ làm một quyển
sách của lớp về những trải
nghiệm đã xảy ra trong quá
khứ.
• khuyến khích trò chơi thể hiện
sự nhanh hơn và chậm hơn,
chẳng hạn như chạy đua vào
giờ ra chơi.

97

Trước khoảng
48 tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ
Giáo viên:
• cho trẻ tiến hành những hoạt
động có thể được sử dụng để
so sánh trực tiếp các sự kiện
đã xảy ra bao lâu (“Mất bao
lâu để nghe một bài hát trên
một đĩa CD?” “Mất bao lâu để
ăn bữa xế của con?”).

V. PHẠM VI TOÁN HỌC
E. Kỹ năng phân loại và kiểu mẫu
Trẻ tiền mẫu giáo sắp xếp và phân loại các vật thể bằng cách sử dụng một thuộc tính hay nhiều hơn.
Trẻ bắt đầu sử dụng các thuộc tính của các vật thể để lặp lại và tạo ra những kiểu mẫu (thường được
gọi là tư duy đại số học như được mô tả trong các mục trọng tâm của NCTM (Hội đồng quốc gia giáo
viên toán).) Với sự giảng dạy chính quy, trẻ sẽ tham gia vào việc tạo ra và sử dụng những đồ thị
thật/đồ thị hình.
Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối năm
tiền mẫu giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ sắp xếp các
vật thể giống
nhau và khác
nhau.

V.E.1.

Trẻ:
• đặt tất cả xe ô-tô vào
một hộp và mọi xe tải
vào một hộp khác và
nói tại sao.
• tổ chức các vật thể có
chung một thuộc tính
(tất cả mọi con cọp vào
một chồng và tất cả mọi
con hươu cao cổ vào
một chồng khác và nói
tại sao).
• tổ chức các khối tại
trung tâm xây dựng
theo hình dạng và kích
thước và giải thích sự
giống nhau và khác
nhau.
• sắp xếp nhiều loại vật
thể khác nhau (trái cây
và rau củ, xe, động vật,
v.v.) và nói tại sao.
• sắp xếp các vật thể
theo nhóm và giải thích
các cơ sở tạo nhóm.

Giáo viên:
• làm mẫu và thảo luận
thuộc tính của vật thể
(kích thước, màu sắc, thể
loại, v.v.).
• yêu cầu trẻ sắp xếp nhiều
loại học liệu khác nhau để
phân loại (gấu, hình dạng,
nút áo, xe, đồ chơi, v.v.) và
ghi lại các quyết định phân
loại của các em.
• làm mẫu việc sắp xếp và
gọi tên các nhóm học liệu
(xếp và gọi tên các trái cây
đỏ và xanh).
• gợi ý trẻ mô tả tại sao học
liệu được sắp xếp vào
những nhóm cụ thể (“Tại
sao con đã cho tất cả
những thứ này chung với
nhau?” “Tại sao con đã
đặt tất cả những thứ này
vào đây?” “Những thứ này
giống nhau hay khác như
thế nào?”).

Trẻ sắp xếp các vật
thể giống nhau và
khác nhau vào
những nhóm và sử
dụng ngôn ngữ để
mô tả các nhóm này
tương tự và khác
nhau như thế nào.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối năm
tiền mẫu giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ
Giáo viên:
• yêu cầu trẻ mô tả tại sao học

liệu được sắp xếp vào những
nhóm cụ thể (“Tại sao con đã
cho tất cả những thứ này chung
với nhau?” “Tại sao con đã đặt
tất cả những thứ này vào đây?”
“Những thứ này giống nhau hay
khác như thế nào?”).
• tận dụng các hoạt động dọn dẹp
để sắp xếp chỗ mà các thứ của
trung tâm phải được đặt vào.

Trẻ nhận biết
rằng dữ liệu
có thể được
sắp xếp thành
sự trình bày
đồ họa.

V.E.2.

Trẻ:
• đặt những đồ vật cụ thể

Trẻ thu thập dữ
liệu và sắp xếp
dữ liệu thành sự
trình bày đồ họa.

hoặc hình trình bày trên một
biểu đồ nền (sử dụng một
trái táo hay một trái cam để
thể hiện trái cây ưa thích
nhất của bé).
• trả lời các câu hỏi trong
tuần (“Con có con mèo
không?”) và đánh dấu trên
biểu đồ có hoặc không.
• so sánh dữ liệu trên các biểu
đồ hay đồ thị (ví dụ, nói với
lớp về đồ thị của lớp làm
cho thấy các em đến trường
bằng cách nào—đi bộ, xe
ca, buýt, xe tải nhẹ— “Xem
này Juan đi bộ đến trường.
Thấy không, tên bạn ấy ở
đây.”).
• sử dụng ngôn ngữ toán học
để mô tả dữ liệu (nhiều hơn,
ít hơn, như nhau, dài hơn,
ngắn hơn, v.v.).

Trẻ bắt đầu
nhận ra các
kiểu mẫu.

V.E.3.

Trẻ:
• nhận dạng các
kiểu mẫu lặp lại
trong thiên nhiên.
• nhận ra và tạo ra các
kiểu mẫu trên quần áo,
thảm, hoặc các kiểu
mẫu khác trong lớp
học (chấm bi, hình
vuông trên thảm).
• đóng góp hình vào
quyển sách kiểu mẫu
của lớp (cắt hình cho
quyển sách kiểu mẫu
của lớp).

Trẻ nhận ra và tạo
ra các kiểu mẫu.

Giáo viên:
• làm mẫu và thảo luận
thông tin thu thập được
(“Ai đã mặc giày giống
nhau đến trường hôm
nay?”).
• khuyến khích việc so
sánh; ghi lại thông tin (ghi
lại lời nói của trẻ, “Lớp
chúng ta ăn nhiều trái cây
hơn là rau củ!” v.v.).
• làm mẫu và thảo luận
thông tin thu thập được
trên các biểu đồ và đồ thị
(“Các em thích kem mùi
gì nhất?”).
• làm mẫu việc sử dụng
dấu vạch đếm để ghi lại
dữ liệu.
• làm mẫu việc lập một biểu
đồ vật thể thật hoặc hình.

Giáo viên:
• tạo ra các âm thanh và động

•

•

tác thể hình kiểu mẫu để
cho trẻ bắt chước (vỗ tay,
giậm chân, vỗ tay, giậm
chân. . . ).
sử dụng hạt chuỗi và/hoặc
những vật thể khác để trình
bày kiểu mẫu và yêu cầu trẻ
mô tả kiểu mẫu.
làm mẫu và để cho trẻ tạo ra
những kiểu mẫu lặp lại cùng
với trẻ (các khối vuông cài
vào nhau tạo ra kiểu mẫu
A,B,A,B và AA,BB,AA,BB và
ABC,ABC).
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Trước khoảng
48 tháng tuổi

Kết quả cuối năm
tiền mẫu giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ:
Giáo viên:
• sử dụng các vật liệu khác • đọc cho trẻ tài liệu có
chứa những kiểu mẫu
nhau (nút, hạt chuỗi, khối
lặp đi lặp lại rõ rệt.
màu) để tạo vòng đeo cổ
kiểu mẫu (2 nút, 2 hạt
• yêu cầu trẻ mô tả một
chuỗi, 2 nút, 2 hạt chuỗi).
kiểu mẫu bằng cách sử
• nhận biết các kiểu mẫu
dụng học cụ (một cái
lặp lại trong một quyển
tháp làm bằng những
sách dự đoán được và nói
khối vuông vàng và đỏ
dòng tiếp theo trước khi
có thể được giới thiệu
lật sang trang.
bằng những câu hỏi để
gợi ý trẻ mô tả kiểu mẫu
• tạo một kiểu mẫu lặp lại
màu sắc lặp lại.)
bằng cách sử dụng
những khối màu khác
nhau.
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VI. PHẠM VI KHOA HỌC

Khoa học, như được xác định bởi Viện hàn lâm Khoa học Quốc gia, là việc "sử dụng chứng cứ để xây
dựng những giải thích và dự đoán có thể thử nghiệm cho hiện tượng tự nhiên, cũng như kiến thức
được tạo ra thông qua quá trình này."
Những chủ đề diễn ra định kỳ là phổ biến trong khoa học, toán và công nghệ. Những ý tưởng này vượt
quá các ranh giới môn học và bao gồm kiểu mẫu, chu kỳ, hệ thống, mô hình, và sự thay đổi và tính kiên
định.
Việc nghiên cứu khoa học sơ đẳng bao gồm việc hoạch định và thực hiện an toàn lớp học và khảo
sát bên ngoài bằng cách sử dụng những quy trình khoa học, gồm các phương pháp điều tra, phân
tích thông tin, thực hiện những quyết định thông suốt, và sử dụng các công cụ để thu thập và ghi lại
thông tin, trong khi chú trọng vào các khái niệm trọng đại và từ vựng, trong ngữ cảnh khoa học vật lý,
trái đất và sự sống. Các quận hạt và các tổ chức được khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho việc
giảng dạy dựa vào điều tra đối với ít nhất 80% thời gian giảng dạy được phân bổ cho việc giảng dạy
khoa học.
Ở lớp tiền mẫu giáo, trẻ quan sát và mô tả thế giới tự nhiên bằng cách sử dụng năm giác quan của
mình. Trẻ em làm khoa học như một quá trình thẩm tra để phát triển và làm phong phú khả năng của
các em để hiểu các khái niệm và quy trình khoa học. Trẻ phát triển vốn từ vựng thông qua những trải
nghiệm điều tra các tính chất của các vật thể thông thường, vật liệu trên trái đất và các sinh vật.
Một chủ đề trung tâm qua việc nghiên cứu điều tra và lý luận khoa học; vật chất và năng lượng; lực,
chuyển động và năng lượng; Trái đất và vũ tru; và các sinh vật và môi trường là việc tích cực tiến hành
đặt câu hỏi, truyền đạt ý tưởng, và khám phá bằng công cu khoa học. Điều tra và lý luận khoa học bao
gồm việc tiến hành những thủ tục an toàn, đặt câu hỏi về thế giới tự nhiên, và tìm những câu trả lời
cho các câu hỏi này thông qua những quan sát đơn giản và điều tra mô tả.
Vật chất được mô tả về các tính chất vật lý, bao gồm kích thước và khối lượng tương đối, hình thù, màu
sắc và kết cấu. Tầm quan trọng của ánh sáng, nhiệt và năng lượng âm thanh được nhận dạng vì liên
quan đến cuộc sống hằng ngày của trẻ em. Vị trí và sự chuyển động của vật thể được khám phá.
Thời tiết được ghi lại và thảo luận hằng ngày để có thể bắt đầu nhận biết các kiểu mẫu trong thời tiết.
Những kiểu mẫu thời tiết khác được quan sát trong việc xuất hiện vật thể trên bầu trời.
Trong khoa học về sự sống, trẻ nhận biết sự tương thuộc của các sinh vật trong thế giới tự nhiên. Các
em hiểu rằng mọi sinh vật có nhu cầu cơ bản có thể được thỏa mãn thông qua những mối tương tác
với các vật sống và không sống. Trẻ sẽ khảo sát chu kỳ sống của thực vật và nhận dạng sự giống
nhau giữa cha mẹ và con cái.
Nội dung khoa học được kết hợp chặt chẽ với các mục tiêu toán và khả năng đọc viết nhưng có thêm
phương diện giúp trẻ học hỏi về thế giới tự nhiên. Trẻ tiền mẫu giáo trải nghiệm trực tiếp nhiều ý niệm
về khoa học sự sống, khoa học vật lý, khoa học trái đất và hóa học được đưa ra tốt nhất trong các
cơ hội khám phá và nghiên cứu. Các môi trường chơi phong phú trợ giúp cho việc hiểu biết quy trình
khoa học: quan sát, chất vấn, khảo sát, thu thập dữ liệu và rút ra kết luận.
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VI. PHẠM VI KHOA HỌC
A. Kỹ năng khoa học vật lý
Trẻ tiền mẫu giáo học các nghiên cứu tính chất vật liệu, vị trí và chuyển động của vật thể qua những
cuộc khảo sát giúp các em để ý những thuộc tính của mỗi vật. Những cuộc nghiên cứu có sử dụng
giác quan này tiếp tục khi trẻ sử dụng các thuộc tính để phân loại và sắp xếp các vật thể, thực hiện
những quan sát và dự đoán, giải quyết vấn đề, so sánh và chất vấn. Trẻ học về các nguồn năng lượng
bằng cách khảo sát và thảo luận về ánh sáng, nhiệt, điện và từ tính. Điều này xây dựng sự hiểu biết
sớm về khoa học sự sống, khoa học vật lý, khoa học trái đất và hóa học. Những quy trình như quan
sát và ghi lại dữ liệu, đặt câu hỏi, dự đoán, khảo sát và rút ra kết luận có thể cung cấp những trải
nghiệm để trợ giúp cho khả năng biết đọc biết viết, toán và khoa học.
Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

VI.A.1.

Trẻ:
• sử dụng giác quan để khám
phá và ngôn ngữ giác quan để
mô tả các tính chất của những
chất liệu tự nhiên và nhân tạo
(gỗ, bông, lông thú, len, đá, da
thuộc, chất dẻo, nhựa mềm
Styrofoam, giấy) để học hỏi về
các đặc điểm và khả năng của
chúng.
• xem xét và mô tả kết cấu của vật
liệu (muối, bột và đường trong
các dự án nấu ăn; cây lăn, bọt
biển và lông vũ trong khi sơn có
sử dụng đủ loại công cụ; bề mặt
của giấy nhôm, giấy cuộn thức ăn
trữ đông và giấy nhám).
• sắp xếp, tạo nhóm hoặc phân loại
các vật thể theo những cách có
nghĩa dựa vào một tính chất hoặc
nhiều hơn (cứng/mềm hoặc
nặng/nhẹ; chất liệu cấu tạo – gỗ,
chất dẻo, đá).
• dự đoán xem vật liệu sẽ chìm hay
nổi; khảo sát các giả thiết và rút ra
những kết luận căn cứ vào những
thí nghiệm trước đó.
• mô tả và so sánh hiệu ứng của
nam châm lên các vật thế khác
(bị hút vào một số vật nhưng
không vào những vật khác).

Giáo viên:
• làm mẫu cách mô tả nhiều loại vật
liệu khác nhau bằng cách dùng các
tính chất để thảo luận những điểm
tương đồng và khác biệt
• yêu cầu trẻ mô tả nhiều loại vật
liệu tự nhiên và nhân tạo khác
nhau có sử dụng các giác quan thị
giác, xúc giác, vị giác, khứu giác
và thính giác của mình.
• cho trẻ so sánh và khám phá cách
đáp ứng của các vật thể và vật liệu
khi chúng tiếp xúc với những thứ
khác, chẳng hạn như được cho
vào nước, đặt trên một mặt
nghiêng hoặc thả xuống bàn.
• gợi ý trẻ quan sát và mô tả những
thay đổi trong thiên nhiên (nước đá
tan chảy trên bậu cửa sổ, nước
đông đá trong ngăn đá, hơi bốc lên
từ ấm nước).
• khởi xướng nhiều thí nghiệm trực
tiếp chẳng hạn như sử dụng công
cụ làm vườn, dụng cụ làm bếp,
công cụ thợ mộc.
• cung cấp nhiều loại vật liệu
khác nhau để tạo ra âm thanh.

Trẻ quan sát,
khảo sát, mô tả
và thảo luận
các tính chất và
đặc điểm của
các vật thể
thông thường.
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Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

VI.A.2.

Trẻ:
• quan sát, đo lường, mô tả và chứng

Trẻ quan sát,
khảo sát, mô tả
và thảo luận vị
trí và sự chuyển
động của các
vật thể.

minh những cách thức khác nhau mà
các vật thể có thể chuyển động (thẳng,
zigzag, theo vòng tròn, nhanh, chậm).
• khảo sát, dự đoán và nêu ra những kết
luận sau khi cho chuyển động nhiều loại
xe đồ chơi khác nhau trên những bề mặt
khác nhau.

Giáo viên:
• khuyến khích trẻ khám phá sự chuyển
động cả bên trong và bên ngoài lớp
học (xe trên bờ dốc, xe trẻ con được
đẩy hoặc kéo).
• chơi những trò chơi có sử dụng
chuyển động và/hoặc âm thanh
(“Follow the Leader”).

VI.A.3.

Trẻ:
• khảo sát và thảo luận khối lượng của
nhiều thứ khác nhau (đá, lông vũ, dây
xích kim loại, v.v.) bằng cách dùng cân
hoặc đĩa cân; phân loại trọng lượng
của các vật thể (nặng/nhẹ) và chiều
dài của các vật thể (dài/ngắn).
• đo thể tích của nước, cát, v.v. bằng
cách sử dụng những phép đo không
chuẩn (4 tách để làm đầy 1 xô nhỏ).
• đo chiều dài bằng cách sử dụng
những đơn vị không chuẩn.
• quan sát và mô tả nhiệt độ của các vật
liệu, bao gồm nhiệt độ không khí bên
ngoài (lạnh hơn/ấm hơn/nóng hơn).

Giáo viên:
• làm mẫu và thảo luận khối lượng của
nhiều vật liệu khác nhau bằng cách
dùng cân hoặc đĩa cân.
• làm mẫu và ghi lại những điều tìm ra
trong khi so sánh khối lượng.
• đưa ra cơ hội và nhiều loại vật liệu
khác nhau để nghiên cứu trọng
lượng, độ dài và thể tích.
• sử dụng một biểu đồ đơn giản để
ghi lại và so sánh dữ liệu khoa học
chẳng hạn như thời tiết, chiều cao,
trọng lượng, thể tích, nhiết độ và số
lượng.

Trẻ:
• mô tả các nguồn nhiệt và ánh sáng
(mặt trời, gió, nước làm nguồn
năng lượng) và các vấn đề an toàn
liên quan với những điều này.
• nhận dạng các món đồ chơi cần
pin và thiết bị ở nhà cần điện để
chạy.

Giáo viên:
• làm mẫu từ vựng thích hợp cho các
nguồn năng lượng như “on/off” cho
ánh sáng (điện).
• thảo luận và làm mẫu các vấn đề an
toàn liên kết với nhiệt và điện.
• làm mẫu và thảo luận cách khảo sát
các dự đoán của trẻ em.

Trẻ sử dụng các
thiết bị đo lường
đơn giản để học
hỏi về các vật
thể.

VI.A.4.
Trẻ quan sát, mô
tả và thảo luận
về các nguồn
năng lượng bao
gồm ánh sáng,
nhiệt và điện.
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B. Kỹ năng khoa học sự sống
Trẻ tiền mẫu giáo vốn tò mò về đặc điểm của các sinh vật. Trẻ hiểu những điểm khác biệt giữa
các vật sống và không sống.
Kết quả cuối năm
tiền mẫu giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

VI.B.1.

Giáo viên:
Trẻ:
• mô tả màu sắc, kích thước và hình dạng của • làm mẫu và đưa ra cơ hội (so sánh
sinh vật.
hoa, côn trùng và động vật) và các
• mô tả nhu cầu của động vật về thức ăn,
dụng cụ (kính lúp cầm tay) để trẻ
nước, không khí và nơi trú ẩn hoặc nhu cầu
so sánh đặc điểm của các vật sống
của cây trồng về nước, dưỡng chất, không
và không sống.
khí và ánh sáng.
• thảo luận và cung cấp sinh vật để
• so sánh những điểm khác biệt và tương
quan sát về môi trường sống của
đồng của động vật (cá sống dưới nước, chó
động vật, các chuyển động và đặc
và mèo có lông, tất cả chim đều có lông vũ).
điểm (kiến, pill bug (sâu bi), giun
• sử dụng các dụng cụ của khoa học (kính lúp
đất, ấu trùng và sâu bướm).

Trẻ quan sát, khảo
sát, mô tả và thảo
luận các đặc điểm
của sinh vật.

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

cầm tay và các dụng cụ đo lường) quan sát
và thảo luận cây trồng và động vật.

VI.B.2.
Trẻ mô tả chu kỳ
sống của sinh vật.

Trẻ:
• trồng hạt, rồi quan sát, thảo luận và
ghi lại quá trình tăng trường của
cây.
• quan sát, ghi lại và thảo luận giai
đoạn trong chu kỳ sống của một
sinh vật chẳng hạn như em bé,
chó, mèo và gà.
• quan sát và thảo luận quá trình tăng
trường của con người (các biểu đồ
tăng trưởng vào đầu năm và một
lần nữa vào cuối năm).
• ghép đúng động vật con với
động vật cha mẹ có sử dụng
đúng từ ngữ và từ vựng.

Giáo viên:
• làm mẫu và đưa ra cơ hội cho trẻ
lên kế hoạch những cuộc khảo sát
chu kỳ sống (lên kế hoạch một khu
vườn của lớp hoặc ở sân chơi để
quan sát hạt trồng mọc lên).
• làm mẫu và đưa ra cơ hội để ghi
lại những khám phá quan sát
trong khi theo dõi chu kỳ sống.
• đưa ra cơ hội thảo luận để so
sánh chu kỳ sống chẳng hạn như
côn trùng, thú cưng và con
người.
• đưa ra cơ hội và những cuộc thảo
luận để trẻ quan sát quá trình tăng
trưởng của con người (trẻ mang vào
hình em bé vá so sánh các em trông
như thế nào so với hình).
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Kết quả cuối năm
tiền mẫu giáo
VI.B.3.
Trẻ quan sát, khảo
sát, mô tả và thảo
luận mối quan hệ
của sinh vật với môi
trường của chúng.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Trẻ:
• mô tả đặc điểm và những điểm
khác biệt giữa vật sống và
không sống.
• thảo luận cách mà thú vật và người
phụ thuộc vào cây cối và những
sinh vật khác chẳng hạn như chim
ăn hạt, bò ăn cỏ, người ăn rau củ
và thịt.
• quan sát, thảo luận và ghi lại về
sinh vật sống (nhện, côn trùng,
sâu, ốc sên, chim) trong môi
trường tự nhiên của chúng để học
về thói quen của chúng.
• quan sát, thảo luận và ghi lại
những thay đổi theo mùa trong các
cây và sinh vật gần đó (quan sát
chim vào mùa xuân khi chim thu
thập vật liệu xây tổ).
• thảo luận cách mà mùa tác động
đến cuộc sống hằng ngày (mặc
quần áo hoặc những hoạt động
chơi).
• mô tả và giải thích hành vi của
động vật (một chú chim đang
xây tổ).

Giáo viên:
• làm mẫu và trợ giúp trẻ thiết lập lịch
chăm sóc cho thú vật/cây sống
(thảo luận trong nhóm nhỏ những gì
có thể cần để nuôi cá hoặc thỏ
trong lớp học).
• cung cấp một môi trường sống để
trẻ em quan sát, thảo luận và ghi
nhận về các sinh thể trong môi
trường tự nhiên của chúng (cá trong
hồ, sâu hoặc bướm ngoài trời, trại
kiến, nhà kiếng cho ốc sên/ốc mượn
hồn, chim hoặc bướm ngoài vườn).
• cung cấp những trải nghiệm ngoài
trời để quan sát, khám phá và thảo
luận về động vật trong môi trường
sống tự nhiên của chúng (tổ chim
trên bụi cây, bướm trong vườn,
khúc gỗ mục nát hoặc ao hồ).
• đề xướng nhiều thí nghiệm trực tiếp
chẳng hạn như xem bắp rang nổ,
trồng hạt, nhặt lá để sưu tập, làm
nước đá và đếm hạt trong trái cây,
rau củ, quả hạch và ngũ cốc.
• sử dụng sách cung cấp thông tin để
giúp trẻ phát triển những câu hỏi về
sinh vật và các môi trường tự nhiên.

VI. PHẠM VI KHOA HỌC
C. Kỹ năng khoa học Trái đất và vũ trụ
Trẻ tiền mẫu giáo là những học viên nhiệt tình về trái đất và vũ trụ. Các em đang khám phá vị trí của
mình trong thế giới và cách tác động vào môi trường của các em bằng những hành động tích cực.
Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Trẻ:
Giáo viên:
• quan sát, thảo luận và so sánh vật liệu trên trái • cho trẻ xem xét, so sánh và thảo luận về
đất (đá, đất và cát) bằng cách sử dụng kính
đá, đất, nước và cát có sử dụng những
Trẻ quan sát,
lúp
cầm
tay,
rây,
nước
và
cân.
công
cụ như kính lúp cầm tay, rây và
khảo sát, mô tả
•
xác
định
tầm
quan
trọng
của
đất,
ánh
nắng,
cân.
và thảo luận về
không khí, nhiệt độ và nước để cho cây cối
• cung cấp cho trẻ những trải nghiệm
vật liệu trên trái
mọc lên.
ngoài trời để quan sát, khám phá và thảo
đất, và tính chất
•
thảo luận và giải thích những cách thức mà vật
luận cách mà đá và các vật liệu tự nhiên
và công dụng của
liệu trên trái đất được sử dụng để xây nhà,
khác có thể được con người sử dụng
chúng.
làm đường và vì mục đích trang trí (công dụng
chẳng hạn như làm đất trong luống hoa,
của đá).
đá cho xây dựng.
VI.C.1.
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Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Giáo viên:
• trợ giúp trẻ trong việc lập những bộ sưu
tập từ các vật liệu trên trái đất.
VI.C.2.
Trẻ nhận dạng,
quan sát và thảo
luận về các vật
thể trên bầu trời.

VI.C.3.
Trẻ quan sát và
mô tả những gì
xảy ra trong khi
có những thay
đổi trên trái đất
và bầu trời.

V1.C.4
Trẻ trình bày tầm
quan trọng của
việc quan tâm
đến môi trường
và hành tinh của
chúng ta.

Trẻ:
• quan sát và thảo luận về các đặc điểm
của mây và làm ra những hình trình
bày như sơn ngón tay các đám mây
trên bầu trời.
• hỏi những câu hỏi và/hoặc bình luận
về mặt trời, các vì sao và mặt trăng.
• khảo sát những gì xảy ra với các thứ
được phơi nắng (trẻ em ấm hơn; màu
sắc được tạo ra khi có hình lăng trụ
treo trên cửa sổ).

Giáo viên:
• tiến hành thảo luận về việc quan sát
nhiều loại vật thể khác nhau trên bầu
trời (đám mây và hình thù của chúng,
vị trí của mặt trời trong giờ ra chơi).
• thảo luận về bầu trời ban đêm và so
sánh các vật thể với bầu trời ban ngày.
• chia sẻ sách có ví dụ về bầu trời ban
đêm và vũ trụ.
• so sánh và đối chiếu những gì trẻ thấy
trên bầu trời ban đêm và ban ngày.

Trẻ:
• quan sát và mô tả cách mà những thứ
khác nhau (đá, kim loại) phản ứng với sức
ấm của mặt trời bên ngoài vào một ngày
trời nắng hoặc một ngày lạnh/có mây.
• giải thích những gì xảy ra sau một sự kiện
thời tiết (sói mòn sau một cơn bão mưa,
chuyển động của lá sau một cơn bão gió).
• quan sát, ghi lại và dự đoán những thay
đổi thời tiết hằng ngày (biểu đồ thời tiết).
• khảo sát bằng các vật thể để quan sát
những gì xảy ra vào một ngày có gió (thả
diều).
• quan sát bóng tối và mô tả mối quan hệ
giữa bóng tối và một nguồn ánh sáng (mặt
trời, đèn pin, đèn).
• khảo sát và rút ra kết luận về bóng tối.
• quan sát những thay đổi theo mùa.

Giáo viên:
• thảo luận về thời tiết và những thay đổi
theo mùa; đưa vào những cuộc thảo
luận về phải mặc gì khi thời tiết thay đổi
(mưa, mưa đá, tuyết, nắng, những thay
đổi theo mùa).
• đưa ra các cơ hội để quan sát và thảo
luận sau một sự kiện thời tiết.
• cho trẻ khảo sát bằng các vật thể vào
một ngày có gió (thả diều).
• hỏi những câu hỏi để dự đoán những gì
xảy ra khi các thứ được phơi nắng hoặc
gió hoặc mưa.
• đưa ra các cơ hội và vật liệu để quan
sát và thảo luận điều gì tạo ra bóng tối
và tại sao, chẳng hạn như trong nhà
với đèn pin hoặc bên ngoài với mặt
trời.

Trẻ:
• thảo luận thực hành “xanh”(bảo quản
nước, không khí trong sạch, tái chế,
v.v.)
• tiến hành các dự án bảo quản hoặc tái
chế (không dùng quá nhiều khăn
giấy, dùng cả hai mặt của tờ giấy).
• tham gia một cuộc “săn lùng rác” để
làm sạch sân trường.

Giáo viên:
• tiến hành thảo luận về bảo quản nước
trong những việc làm thường ngày như
rửa tay, đánh răng, v.v.
• thảo luận chương trình tái chế của
trường học hoặc cộng đồng và khuyến
khích các gia đình thực hiện việc tái chế.
• hoạch định việc tham gia các dự án dịch
vụ liên quan đến việc quan tâm đến môi
trường tự nhiên.
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VII.

PHẠM VI NGHIÊN CỨU XÃ HỘI

Nghiên cứu xã hội không thể thiếu trong cuộc sống trẻ nhỏ và được tiến hành tự nhiên trong lớp học.
Được thúc đẩy bởi mong muốn biết và đạt được việc làm chủ bản thân mình, gia đình và môi trường
của mình, trẻ em hăng hái có được kiến thức về nhiều phương diện của nền văn hóa và cộng đồng
mình, bắt đầu từ gia đình mình, rồi chuyển sang thế giới xung quanh. Thông qua nghiên cứu xã hội, trẻ
bắt đầu phát triển việc hiểu biết bản thân mình, sẽ là nền tảng để học về người khác và thế giới. Tuy
mọi phương diện giáo dục có mục tiêu chuẩn bị trẻ em trở thành những thành viên đóng góp của xã
hội, nghiên cứu xã hội đặc biệt thích hợp để nuôi dưỡng những kỹ năng và thái độ cần thiết để làm
công dân trong một nền dân chủ. Các kỹ năng như kinh tế phần đầu, nhận thức địa lý, giải quyết vấn
đề, ra quyết định và làm việc tự lập cũng như làm việc theo nhóm trong một lớp học, chuẩn bị cho trẻ
trở thành những thành viên có chức năng trọn vẹn của xã hội.
Trẻ tiền mẫu giáo đến từ nhiều môi trường văn hóa và ngôn ngữ khác nhau; do đó, sự hiểu biết về thế
giới xung quanh các em có thể độc nhất vô nhị và rất đa dạng. Điều quan trọng là nhận thức rằng trẻ
em mang kiến thức nền tảng khác nhau vào lớp học, và điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hiểu
biết của các em về một số khái niệm trong phạm vi nghiên cứu xã hội. Vậy, điều quan trọng là kết hợp
và đề cao gia đình, cộng đồng và văn hóa của đứa trẻ trong việc hiểu biết và quan niệm thế giới của
các em.
VII. PHẠM VI NGHIÊN CỨU XÃ HỘI
A. Kỹ năng về con người, quá khứ và hiện tại
Trẻ tiền mẫu giáo nhận biết về thời gian và bắt đầu tổ chức cuộc sống của mình qua thời gian. Trẻ bốn
tuổi học cách tùy thuộc vào các sự kiện và công việc thường lệ diễn ra theo một thứ tự đều đặn và dự
đoán trước được. Các em bắt đầu hiểu các sự kiện quá khứ và cách mà các sự kiện này có liên quan
đến nền tảng văn hóa của mình cũng như các hoạt động hiện tại và tương lai, thể hiện chứng cứ về sự
hiểu biết đang phát triển của các em về thời gian, sự thay đổi, văn hóa và tính liên tục.
Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

VII.A.1.

Trẻ:
Giáo viên:
• vẽ, sơn hoặc tô màu một đường cơ thể • kết hợp những hoạt động và học liệu

Trẻ nhận dạng
các điểm tương
đồng và khác
biệt giữa mình,
bạn cùng lớp và
những trẻ khác
kể cả đặc điểm
cụ thể và ảnh
hưởng văn hóa.

•

•

•

•

của chính bé và thêm màu cho quần áo,
tóc và mắt giống chính mình.
vẽ mình và bạn cùng lớp và để ý các
điểm tương đồng và khác biệt giữa các
em chẳng hạn như có một số bạn cao hơn
các bạn khác.
chia sẻ việc hiểu rõ rằng người ta nói
những ngôn ngữ khác nhau bằng cách
trả lời giáo viên khi làm một đồ thị về
những điểm khác biệt mà các em đã
quan sát thấy (“Có bao nhiêu bạn nói tiếng
Hàn?” “Có bao nhiêu bạn nói tiếng Anh?”
“Có bao nhiêu bạn nói tiếng Tây Ban
Nha?” “Có bao nhiêu bạn nói hai thứ
tiếng?”).
nhận dạng các điểm tương đồng giữa
người giống như bé và các bạn cùng lớp
cũng như giữa những người từ các nền
văn hoá khác.
tôn trọng những người từ các nền văn
hoá khác.

•
•

•
•
•

văn hóa và sắc tộc vào chương trình
giảng dạy trên cơ sở hằng ngày thông
qua việc đọc lớn tiếng hoặc diễn vai.
sử dụng ảnh, hình và hình vẽ để
thảo luận về việc mọi người giống
nhau và khác nhau như thế nào.
có một lớp học nhạy bén về văn
hóa (yêu cầu các gia đình liệt
kê các lễ kỷ niệm mà họ tuân
thủ).
mời các gia đình chia sẻ các
lễ kỷ niệm gia đình với lớp.
thảo luận phong tục và
truyền thống gia đình.
mời các gia đình và người tình
nguyện cộng đồng đến lớp để giải
thích và thể hiện truyền thống và
phong tục.
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Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

VII.A.2.
Trẻ nhận dạng
các điểm
tương đồng và
khác biệt trong
đặc điểm các
gia đình.

VII.A.3.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Trẻ:
• giải thích và thể hiện phong tục
và truyền thống gia đình.

Giáo viên:
• chuẩn bị môi trường với học liệu
phản ảnh các nền văn hóa của
trẻ trong lớp học.

Trẻ:
• mô tả bản thân về mặt làm thành
viên một gia đình bao gồm nhiều
độ tuổi khác nhau (em bé, trẻ em,
người lớn, người già).
• trong giờ vòng tròn, chia sẻ về
các thành viên gia đình của
mình.

Trẻ:
• nhận dạng các sự kiện và việc làm
thường ngày thông thường như giờ
Trẻ liên kết cuộc
ăn xế, giờ kể chuyện.
sống mình với
•
phân
loại các khoảng thời gian bằng
các sự kiện, thời
cách
sử
dụng những từ như hôm qua,
gian và việc làm
hôm
nay,
ngày mai, lần sau.
thường ngày.
• kết nối các sự kiện quá khứ với các
sự kiện hiện hành chẳng hạn như liên
kết một hoạt động của ngày hôm qua
với điều đã diễn ra hôm nay.
• thảo luận những sự kiện quan trọng
không phải là kỳ nghỉ chẳng hạn như
các chuyến đi thực địa, các thời khóa
biểu hằng ngày của lớp, ngày dời nhà,
diễn tập cứu hỏa và các buổi hoà
nhạc của trường trong giờ vòng tròn.
• phân đoạn các sự kiện cuộc sống
chẳng hạn như bằng cách chia sẻ
hình của bản thân khi là em bé và sau
đó khi là một đứa trẻ nhỏ.
• kết nối các sự kiện với các giai đoạn
trong quá trình tăng trưởng và phát
triển của chính bé.

Giáo viên:
• đưa ra cơ hội để chơi hoặc ăn
mặc giống mẹ, chị, cha, v.v.
• khuyến khích trẻ mang hình ảnh gia
đình mình và thảo luận với các bạn
về việc các gia đình giống nhau và
khác nhau như thế nào bằng cách
làm một biểu đồ.
• khuyến khích gia đình của trẻ
thăm lớp học và chia sẻ phong
tục, âm nhạc và truyền thông của
mình.

Giáo viên:
• thảo luận các việc làm thường
ngày và sự kiện với trẻ (đăng
một thời khóa biểu ngày bằng
hình).
• yêu cầu trẻ mô tả ngày của mình
bằng cách sử dụng những từ như
hôm qua, hôm nay, ngày mai, lần
sau.
• đưa ra cơ hội cho trẻ trong bức
thông điệp buổi sáng để liên kết
những hoạt động của hôm qua với
những gì đang diễn ra hôm nay
(“Này, các con ơi, hôm nay trời
nhiều mây giống như hôm qua.
Các con nghĩ hôm nay thời tiết sẽ
như thế nào?”).
• vẽ biểu đồ quá trình tăng trưởng
của trẻ từ lúc là em bé đến tuổi đi
học.
• đưa ra cơ hội để trẻ khám phá về
nghề nghiệp và xác định các em
muốn làm gì khi lớn lên.
• chia sẻ hình ảnh của bản thân ở
những độ tuổi khác nhau.
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VII. PHẠM VI NGHIÊN CỨU XÃ HỘI
B. Kỹ năng kinh tế
Ở lớp tiền mẫu giáo, trẻ em học về thế giới trong cộng đồng của mình. Các em khám phá các vai trò
và mối quan hệ của người tiêu dùng và nhà sản xuất và nhận thức rằng người ta làm ra dịch vụ cũng
giống như hàng hóa. Trẻ học rằng cộng đồng của mình hưởng lợi từ nhiều người khác nhau làm việc
bằng nhiều cách khác nhau.
Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

VII.B.1.

Trẻ:
• vẽ hoặc làm ra các loại nơi trú
ẩn khác nhau.
• nói và xem sách về các loại
thức ăn, nơi trú ẩn và quần áo
khác nhau.
• tham gia việc thiết kế và xây dựng
nhiều loại nhà và nơi trú ẩn khác
nhau.
• sắp xếp và phân loại quần áo đặc
thù theo thời tiết và mùa.
• chuẩn bị thức ăn cho một gia đình
và mặc đồ cho búp bê tại trung
tâm diễn vai.

Giáo viên:
• thảo luận và chất vấn—“Con người
sống trong những loại chỗ trú ẩn
gì?” ”Chỗ trú ẩn cung cấp gì cho
ta?” ghi lại câu trả lời trên giấy
biểu đồ.
• cho xem hình và thảo luận về thức
ăn xuất xứ từ các nền văn hóa
khác nhau và hỏi trẻ xem các em
đã ăn thức ăn này chưa.
• đọc một quyển sách trong giờ
vòng tròn về quần áo và thảo luận
tại sao chúng ta cần quần áo.
• chia sẻ hình về các thứ cung cấp
sự an toàn và sự chăm sóc cho
gia đình chẳng hạn như ghế xe,
dây an toàn và đầu báo khói.

Trẻ:
• tham gia các hoạt động giả bộ xài
tiền và trao đổi các mặt hàng
chẳng hạn như mua các mặt hàng
trong cửa hàng/nhà hàng tại trung
tâm diễn vai.
• chia sẻ trải nghiệm với những
đứa trẻ khác kể chi tiết trải
nghiệm đi mua sắm cùng gia
đình chẳng hạn như khi gia đình
tham gia một cuộc thanh lý đồ
cũ tại nhà xe, mua hoặc bán.

Giáo viên:
• cung cấp học liệu phù hợp (máy thu
ngân, tập biên lai, thực phẩm bằng
nhựa, thẻ ghi nợ/tín dụng, đồ ngũ
kim, v.v.) để tạo ra một cửa hàng
• ghi lại các trải nghiệm mua sắm trên
giấy biểu đồ và trình bày để trẻ tương
tác sau này (“Con đã đủ tiền mua 2
trái táo, nhưng không mua được 3
trái.”).
• giải thích và làm mẫu các hình thức
thanh toán khác chẳng hạn như thẻ tín
dụng, thẻ ghi nợ và công nghệ khác.
• sử dụng ngôn ngữ ví dụ như người
tiêu dùng, nhà sản xuất, người vay
tiền và độ an toàn của các thẻ và tiền
bạc.
• làm mẫu ngôn ngữ về kiếm tiền, chi
xài, tiết kiệm và mượn tiền chẳng
hạn như “hãy bảo đảm dành dụm ít
tiền cho những lúc khó khăn thiếu
thốn hoặc khẩn cấp.”

Trẻ trình bày
rằng mọi người
đều cần thức ăn,
quần áo và nơi
trú ẩn.

VII.B. 2.
Trẻ thể hiện
mình hiểu
người tiêu
dùng có nghĩa
là gì.
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Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
VII.B.3.
Trẻ thào luận
các vai trò và
trách nhiệm của
gia đình, trường
học và những
người giúp đỡ
cộng đồng.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Trẻ:
• nhận dạng những người giúp đỡ
trường học (hiệu trưởng/giám đốc,
thư ký, y tá, người giám hộ, v.v.) và
giải thích cách mà họ giúp trẻ hoặc
trường.
• diễn vai những người giúp đỡ
trường học khác nhau trong khi diễn
kịch.
• nhận dạng những người giúp đỡ
cộng đồng (cảnh sát, lính cứu hỏa,
phụ tá y tế, tài xế xe buýt, v.v.).
• diễn vai những người giúp đỡ cộng
đồng khác nhau trong khi diễn kịch.
• tham gia vào việc làm ra những
quyển sách của lớp về những người
giúp đỡ trường học và cộng đồng.
• chia sẻ kể về các công việc mà các
những thành viên trong gia đình mình
làm ở nhà và tại nơi làm việc trong
giờ vòng tròn.

Giáo viên:
• những người giúp đỡ ấy có thể kể cho

các em về vai trò của mình trong trường
học.
• trưng bày và thảo luận các biểu tưởng
trường cao đẳng chẳng hạn như bằng
hay logo cao đẳng của mình.
• cung cấp những mặt hàng thích hợp để
cho trẻ diễn vai làm người giúp đỡ trường
học chẳng hạn như cây chổi, cây lau nhà,
điện thoại, sổ ghi, băng cá nhân và túi
chườm lạnh.
• mời những người giúp đỡ cộng đồng đến
hoặc dẫn lớp đi thăm họ để cho những
người giúp đỡ ấy có thể kể cho các em về
vai trò của mình trong cộng đồng và việc
đào tạo và giáo dục cần thiết để làm công
việc này.
• trợ giúp trẻ làm ra những quyển sách của
lớp về những người giúp đỡ trường học và
cộng đồng.
• chuẩn bị bảng thông tin hoặc những
quảng cáo trưng bày thúc đẩy nhận thức
về trường cao đẳng và đường hướng
nghiệp.

VII. PHẠM VI NGHIÊN CỨU XÃ HỘI
C. Kỹ năng địa lý
Trẻ tiền mẫu giáo bắt đầu suy nghĩ về địa lý khi sử dụng vị trí và phương hướng. Trẻ sử dụng phương
hướng để định vị vị trí tương đối của mình trong không gian và định vị nhà và trường học mình trong
cộng đồng của các em.
Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Vll.C.1.

Trẻ:
• nhận dạng các điểm đặc trưng thông

Giáo viên:

Trẻ nhận dạng
và tạo các điểm
đặc trưng thông
thường trong môi
trường tự nhiên.

•
•

•
•

thường ở nhà và trong môi trường (Thư
viện có sách. Sân chơi có xích đu.).
tạo những kiểu trình bày đơn giản về
ngôi nhà, trường học hoặc cộng đồng
(hình vẽ hoặc cấu trúc khối).
nhận dạng các điểm đặc trưng thông
thường của phong cảnh địa phương
(nhà, tòa nhà, đường phố)
mang những thứ tượng trưng cho di
sản gia đình từ nhà để cho xem và kể.
sử dụng bàn cát và nước để tạo mô
hình địa hình.

•

•

•

thảo luận các điểm đặc trưng thông
thường ở nhà và trong môi trường
(“Những thứ mà chúng ta vừa có ở
nhà và ở trường là gì?” Trẻ trả lời là
bồn rửa, thảm, v.v.).
hỏi về tác phẩm trình bày nhà,
trường học và cộng đồng của các
em (yêu cầu trẻ mô tả công trình xây
dựng bằng khối của các em tại sân
chơi.).
khuyến khích trẻ xây dựng thành
phố bằng cách sử dụng những
khối tượng trưng cho tòa nhà,
ngôi nhà, v.v.
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Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

VII.C.2.
Trẻ khám phá các
công cụ và nguồn
lực địa lý

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Trẻ:
• sử dụng đồ chơi động vật nhỏ và
con người nhỏ để nghiên cứu về
thước tỷ lệ và địa hình tại bàn
nước và cát.

Giáo viên:
• thảo luận các điểm đặc trưng địa lý
của địa hình thông thường như núi,
sa mạc và đại dương.
• sử dụng cát và nước để làm ra
đồi, sông, suối, đường hoặc hồ.

Trẻ:
• chia sẻ về quốc gia xuất xứ của bé
với lớp.
• xây dựng thành phố bằng cách sử dụng
học cụ và làm ra bản đồ và biển hiệu
cho các thành phố mô hình của bé.
• thảo luận địa chỉ đường của nhà bé và
khu phố.
• chỉ vào một điểm trên một bản đồ của
lớp học để cho thấy nơi mà bé muốn
học tập trong giờ trung tâm.

Giáo viên:
• cung cấp bản đồ và quả địa cầu
trong môi trường lớp học hoặc các
trung tâm chơi.
• sử dụng sợi chỉ để kết nối các quốc
gia xuất xứ đến trường học trên một
bản đồ.
• sử dụng một bản đồ trường học để
định vị các địa điểm.

VII. PHẠM VI NGHIÊN CỨU XÃ HỘI
D. Kỹ năng làm công dân
Trẻ bắt đầu hiểu các phong tục quan trọng, các biểu tượng và lễ kỷ niệm đại diện cho tín ngưỡng
và nguyên tắc đạo đức của Mỹ và đóng góp cho bản sắc quốc gia của chúng ta.
Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

VII.D.1.

Trẻ:
• nhận dạng (bằng cách chỉ) lá
cờ của Hoa Kỳ khi được hỏi.
• nhận dạng (bằng cách chỉ) lá
cờ của Texas khi được hỏi.
• so sánh các điểm tương đồng
giữa lá cờ của Hoa Kỳ và lá cờ
Texas.
• thảo luận các điểm khác nhau
giữa các lá cờ của Hoa Kỳ và
Texas.

Giáo viên:
• trưng bày và nhận dạng lá cờ của Hoa Kỳ
và Texas.
• khuyến khích trẻ sơn/vẽ lá cờ của Hoa Kỳ
và Texas trên giấy trắng, giúp gọi tên với sự
trợ giúp của trẻ và thảo luận các đặc điểm
trên các lá cờ, gọi tên và trưng bày các lá
cờ.
• đọc lớn tiếng những quyển sách thích hợp
về lá cờ và đặt câu hỏi (“Các con nhìn thấy
lá cờ ở đâu?” “Các con nhìn thấy màu gì trên
các lá cờ? “Các con nhìn thấy những hình
dạng gì?”).
• khuyến khích khách thăm đến lớp học,
những người biết về lá cờ (chẳng hạn như
VFW [Veterans of Foreign Wars] (Hội cựu
chiến binh), các đại diện của các tổ chức
cộng đồng) để thảo luận về tầm quan trọng
của lá cờ và việc giữ gìn lá cờ đoàng
hoàng.

Trẻ nhận dạng
các lá cờ của
Hoa Kỳ và
Texas.
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Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

VII.D.2.

Trẻ:
• tham gia các hoạt động
Tuyên thệ Trung thành
hằng ngày.
• thảo luận tại sao lời
Tuyên thệ Trung thành
được đọc.
• thảo luận về những địa điểm
nơi các em đã đọc lời tuyên thệ
ngoài trường học (các trận
bóng, các buổi hội họp, v.v.).
• thể hiện lòng tôn kính đối với
bạn cùng lớp và đất nước
trong khi tuyên thệ.

Giáo viên:
• làm mẫu việc Tuyên thệ Trung thành cùng
với các em, nhớ nói từ ngữ chậm và rõ.
• thảo luận ý nghĩa của lời Tuyên thệ Trung
thành có chú ý vào việc lời tuyên thệ thể
hiện tình yêu và lòng thành đối với đất
nước.
• khuyến khích khách thăm đến lớp học,
những người sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng
của lá cờ chẳng hạn như đại diện của VFW.
• làm một biểu đồ về những địa điểm khác
nhau nơi các em đã đọc hoặc nghe lời
tuyên thệ được đọc lên (lớp học, các trận
bóng, các buổi hội họp hoặc các sự kiện
truyền hình).

Trẻ:
• biểu quyết trong các quyết định
của lớp học (chơi trong nhà hay
chơi ở ngoài, hát bài “Twinkle,
Twinkle Little Star” hay bài “Five
Little Monkeys”).
• Kể lại với nhóm những lần gia đình
mình đã tham gia bỏ phiếu.
• tạo những tình huống biểu quyết ở
trung tâm diễn kịch (yêu cầu bạn
bè biểu quyết xem các bạn muốn
chơi trò bệnh viện hay nhà hàng).

Giáo viên:
• làm mẫu và đưa ra tình huống để biểu quyết

Trẻ đọc lời
Tuyên thệ
Trung thành với
lá cờ của Hoa
Kỳ và lá cờ tiểu
bang và mặc
niệm một hồi *.

VII.D.3.
Trẻ tham gia
biểu quyết như
một phương
pháp để quyết
định cho nhóm.

(chọn một quyển sách để đọc lớn tiếng, chơi ở
đâu vào giờ ra chơi, bài hát nào để nhảy múa).
• gửi thư về nhà cho các gia đình để thảo luận
việc tham gia bỏ phiếu của họ. Cho trẻ kể lại
cho lớp trong khi giáo viên ghi lại vào giấy biểu
đồ (Trẻ nói,” Mẹ con đã bỏ phiếu bầu thị
trưởng năm ngoái. Mẹ đã đến trường của chị
con để bỏ phiếu.”).
• củng cố ý tưởng bỏ phiếu như một cách thức
để giải quyết mâu thuẫn trong giờ trung tâm.

*TEC §25.082. NGÀY HỌC Ở TRƯỜNG; TUYÊN THỆ TRUNG THÀNH: PHÚT MẶC NIỆM. (a) Một
ngày học ở trường phải ít nhất bảy giờ một ngày, kể cả tạm nghỉ và giờ ra chơi. (b) Ban quản trị của
mỗi khu học chánh phải yêu cầu học sinh, một lần trong mỗi ngày học ở trường tại trường trong quận
hạt, đọc: (1) lời tuyên thệ trung thành với lá cờ của Hoa Kỳ đúng theo 4 U.S.C. Phần 4, và các tu chính
án sau đó; và (2) lời tuyên thệ trung thành với lá cờ của tiểu bang đúng theo Phụ chương C, Chương
3100, Bộ luật Chính phủ. (c) Theo yêu cầu bằng văn bản của phụ huynh hay người giám hộ của một
học sinh, một khu học chánh có thể miễn cho học sinh khỏi đọc lời tuyên thệ trung thành theo Phụ
mục (b). (d) Ban quản trị của mỗi khu học chánh phải tiến hành một phút mặc niệm tại mỗi trường
trong quận hạt sau việc đọc các lời tuyên thệ trung thành với các lá cờ của Hoa Kỳ và Texas theo Phụ
mục (B). Trong phút mặc niệm, mỗi học sinh có thể, theo như học sinh chọn, suy nghĩ, cầu nguyện, suy
ngẫm hoặc tiến hành bất kỳ hoạt động im lặng nào khác không có khả năng quấy rầy hay làm phân tâm
một học sinh khác. Mỗi giáo viên hoặc nhân viên của trường phụ trách học sinh trong thời gian này phải
đảm bảo rằng mỗi học sinh trong các học sinh này vẫn im lặng và không hành động một cách không có
khả năng quấy rầy hay làm phân tâm một học sinh khác.
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VIII. PHẠM VI MỸ THUẬT
Mỹ thuật có thể giúp trẻ học tập việc quan sát, tổ chức và diễn giải các trải nghiệm qua nhiều phương
tiện. Trẻ có thể thể hiện bản thân qua nhảy múa, âm nhạc, diễn kịch, hội họa, điêu khắc, vẽ và chuyển
động khác. Đối với trẻ tiền mẫu giáo, mỹ thuật bắt đầu với việc nghiên cứu, khám phá mọi thứ được
cảm giác, trông và nghe như thế nào. Trẻ cần thử nghiệm bằng việc thao tác và biến đổi vật liệu và
cảm thấy tự do để biểu lộ ý tưởng và trải nghiệm. Giáo viên có thể khuyến khích việc này bằng cách
cung cấp cơ hội để cho trẻ tham gia vào “quy trình” tạo ra hơn là lo lắng về “sản phẩm” được tạo ra. Mỹ
thuật có thể kết hợp qua các phạm vi và trợ giúp nhiều phương diện của quá trình phát triển. Trẻ có
thể tăng vốn từ vựng, phát triển kỹ năng cảm xúc xã hội như tự thể hiện, và củng cố kỹ năng vận động
tinh và thô.
VIII. PHẠM VI MỸ THUẬT
A. Kỹ năng mỹ thuật
Trẻ khám phá rất nhiều loại vật liệu khác nhau và có thể phát hiện về màu sắc, hình dạng và kết cấu
thông qua trải nghiệm mỹ thuật. Các em học cách bày tỏ những gì các em biết và bắt đầu nhận biết
cách mà người khác thể hiện bản thân qua mỹ thuật. Các em còn bắt đầu đạt được sự kiểm soát các
cơ vận động tinh và thực hành phối hợp tay-mắt. Đa số các trải nghiệm mỹ thuật không nên có hình
mẫu và/hoặc vật mẫu và nên đặt trọng tâm vào quy trình. Giáo viên nên tránh việc có sẵn một ý tưởng
định trước về sản phẩm cuối cùng phải trông như thế nào và tránh việc “cố định” một tác phẩm mỹ thuật
của trẻ, với sự thông cảm rằng không có cách đúng hay cách sai để tạo ra mỹ thuật.
Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

VIII.A.1.

Trẻ:
• khảo sát bằng nhiều loại vật
liệu khác nhau (bút chì
màu, sơn, đất sét, bút
lông).
• thao tác đất sét nặn bằng
cách lăn, kẹp, bóp, vỗ và
cắt.
• trộn màu để làm ra những
màu khác (sơn ngón tay đỏ và
vàng để ra màu cam).
• sử dụng kích thước cọ khác
nhau để sơn.
• chọn nhiều loại vật liệu khác
nhau ở trung tâm mỹ thuật
để khám phá (sơn bằng tâm
bông trên giấy).
• bình luận về màu sắc, hình
dạng, không gian, kết cấu
và vật thể trong môi
trường.
• tạo ra tác phẩm mỹ thuật
lấy nguồn cảm hứng từ
âm nhạc.

Giáo viên:
• cung cấp vật liệu mỹ thuật có thể dễ dàng
thích ứng để tham gia độc lập (kích thước cọ
khác nhau, nhiều màu sơn, bút lông khác
nhau, đất nặn, tâm bông, ống hút, v.v.).
• thường xuyên luân phiên vật liệu tại trung
tâm mỹ thuật.
• đưa ra cơ hội để khám phá mối quan hệ
giữa không gian và vật thể cũng như
màu, sự cân bằng, kết cấu và thiết kế
(cơ hội để xây dựng những thiết kết 3
chiều).
• thu hút sự chú ý của trẻ đến mỹ thuật trong
môi trường (sắc màu của một bông hoa,
dấu vết trên cánh bướm, kết cấu trên lá
cây).
• dành ra thời gian trong ngày để trẻ tự
lập tham gia, tiến hành và thử nghiệm
việc sử dụng nhiều loại kết cấu vật liệu
khác nhau (trung tâm).
• gợi ý hướng dẫn tư duy của trẻ về các
các khám phá mỹ thuật bằng cách đặt
những câu hỏi mở (“Điều gì xảy ra khi
các con trộn màu đỏ và mau xanh?”).
• dành ra một không gian trong lớp học để
cho trẻ trưng bày tác phẩm của mình.

Trẻ sử dụng
nhiều loại vật
liệu và hoạt
động mỹ
thuật khác
nhau để trải
nghiệm và
khám phá
giác quan.
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Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

VIII.A.2.

Trẻ:
• nói về những gì bé sẽ tạo ra
(“Con sẽ sơn vẽ một bức tranh
gia đình con.”).
• mô tả tác phẩm của mình (“Đây
là con đang đạp xe đạp.”).
• trình bày các bước để tạo ra tác
phẩm của chính mình (“Trước
hết con lăn đất sét thành một
trái banh. Sau đó con. . .”).
• tạo ra những hình vẽ và bức
tranh dần dần trở nên thực tế
và chi tiết hơn.
• sử dụng nhiều loại vật liệu khác
nhau để tạo ra những hình thể
mỹ thuật.
• phát triển từ vựng để chia sẻ ý
kiến về tác phẩm và trải nghiệm
mỹ thuật.

Giáo viên:
• dành ra thời gian trong thời khóa biểu để
cho trẻ mô tả và trình bày tác phẩm của
mình (cho xem và kể trong giờ vòng tròn).
• gợi ý hướng dẫn tư duy của trẻ về các
tác phẩm sáng tạo mỹ thuật bằng cách
đặt những câu hỏi mở (“Con hãy kể cho
cô về bức tranh của con.”).
• cho trẻ tiếp xúc với nhiều ví dụ khác
nhau về nghệ thuật (tranh cắt dán, tranh
sơn, tranh ghép mảnh, điêu khắc, tranh
in lớn).
• cho phép trẻ sử dụng nhiều loại vật liệu
khác nhau cho các tác phẩm sáng tạo mỹ
thuật riêng lẻ.
• kết hợp từ vựng mỹ thuật (hình thể, ý
nghĩa, màu sắc, kết cấu và hình dạng).

Trẻ:
• bình luận về hình vẽ của một
bạn cùng lớp.
• trả lời các bình luận của các bạn
cùng lớp về một bức tranh
(“Đúng, mình đã vẽ một ngôi
nhà xanh lá cây vì đó là màu ứa
thích nhất của mình.”).
• nhận ra các quyển sách được
minh họa bởi cùng một họa sĩ
minh họa.
• bình luận về tranh trong các
quyển sách.
• khám phá mỹ thuật của nhiều
nền văn hóa khác nhau.

Giáo viên:
• trưng bày nhiều ví dụ hình vẽ của trẻ em.
• trưng bày nghệ thuật, điêu khắc và tác
phẩm đại diện cho nhiều nền văn hóa
khác nhau.
• đưa ra sách và ảnh mô tả nhiều loại
phương tiện nghệ thuật (sơn màu, bút chì,
giấy) và phong cách họa sĩ khác nhau.
• đưa trẻ đi các viện bảo tàng nghệ thuật
hoặc mời các họa sĩ địa phương đến lớp
học.
• đọc lớn tiếng và thu hút sự chú ý
vào hình mịnh họa trong sách.

Trẻ sử dụng mỹ
thuật như một
hình thức thể
hiện bản thân
và trình bày có
sáng tạo.

VIII.A.3.
Trẻ thể hiện sự
quan tâm và tỏ
ra biết thưởng
thức tác phẩm
sáng tạo của
người khác.

114

VIII. PHẠM VI MỸ THUẬT
B. Kỹ năng âm nhạc
Trẻ bốn tuổi thể hiện mình qua việc hát và cử động và qua việc chơi những nhạc cụ đơn giản. Giống
như mỹ thuật, âm nhạc là một hình thức trải nghiệm, học tập và giao tiếp với người khác. Trẻ học tập
việc trải nhiệm với khái niệm âm nhạc, nhịp và âm thanh. Các em bắt đầu biết thưởng thức các loại
nhạc khác nhau.
Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

VIII.B.1.

Trẻ:
• hát theo với những bài hát quen
thuộc trong giờ vòng tròn (“Old
McDonald Had a Farm”).
• hát những bài hát về những khái
niệm học được trong chương trình
giảng dạy (hát về gieo hạt trồng
khi chủ đề là làm vườn, các bài
hát về vận tải, v.v.).
• tham gia các trò chơi ngón
tay quen thuộc (“Eency
Weency Spider”).
• chơi các nhạc cụ của lớp học (sử
dụng các nhạc cụ để giúp kể lại
một câu chuyện, sử dụng nhạc cụ
để mô tả một nhân vật trong câu
chuyện).
• chọn nghe nhạc trong thời
gian sinh hoạt tại các trung
tâm.
• nghĩ ra bài hát và hát bài hát
trong ngày.
• làm ra nhạc cụ cho riêng mình bằng
cách sử dụng hộp, dây, dây thun và
lon (có thêm đạo cụ vào vở diễn
kịch hoặc tại các trung tâm khác).
• hát/chơi các bài hát của các
nền văn hóa khác nhau.
• chuyển động theo nhịp điệu theo
những giai điệu và mô hình âm
nhạc đơn giản.

Giáo viên:
• thường lặp lại các bài hát và trò
chơi ngón tay để thúc đẩy sự
quen thuộc.
• sử dụng nhạc hoặc các trò chơi
ngón tay như một tín hiệu để
chuyển sang một hoạt động mới.
• đưa ra cơ hội cho trẻ khám phá
nhạc cụ (trống, chũm chọe, kẻng
ba góc, chùy lắc maracas, v.v.).
• đưa ra cơ hội cho trẻ trải nghiệm
các phong cách âm nhạc khác
nhau (jazz, rock, cổ điển và bài
hát của các nền văn hóa khác và
bằng các ngôn ngữ khác).
• cung cấp vật liệu để cho trẻ tự
làm ra nhạc cụ cho riêng mình
(hộp, dây, dây thun và lon).
• đưa ra cơ hội để chuyển
động tự do theo âm nhạc.
• sử dụng những chuyển động nhỏ
và lớn với bài hát trong nhiều loại
môi trường khác nhau chẳng hạn
như giờ vòng tròn và hoạt động
ngoài trời.
• đóng vai trò mẫu để chơi nhạc
sống.

Trẻ tham gia các
hoạt động âm
nhạc của lớp học
bao gồm hát,
chơi các nhạc cụ
và chuyển động
theo nhịp điệu.
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Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

VIII.B.2.

Trẻ:
• sử dụng đạo cụ (khăn quàng,
cờ dải) để tạo ra cử động theo
nhạc.
• theo nhịp đánh bằng cách dùng cơ
thể và nhạc cụ (đi bộ hoặc nhảy
theo nhịp đánh).
• phân biệt giữa các loại nhạc khác
nhau (ồn/khẽ, nhanh/chậm, vui/buồn,
v.v.).
• bắt đầu và dừng chơi nhạc cụ khi
âm nhạc bắt đầu hoặc dừng.
• mô tả và thể hiện tâm trạng với
nhiều loại nhạc.
• nói về các phong cách âm nhạc
khác nhau.

Giáo viên:
• cho trẻ tiếp xúc với các phong
cách và nhịp âm nhạc khác nhau
thông qua trò chơi và hoạt động.
• cung cấp đủ loại đạo cụ khác
nhau (khăn quàng, cờ dải) và
cơ hội để khám phá âm nhạc.
• cho trẻ tiếp xúc với các trải
nghiệm nhạc thông qua buổi
hoà nhạc.
• đọc lớn tiếng sách về âm nhạc.
• cung cấp cơ hội âm nhạc với
nhiều loại tâm trạng khác nhau để
thể hiện.

Trẻ phản ứng
với các phong
cách âm nhạc
khác nhau
thông qua
chuyển động và
vui chơi.

VIII. PHẠM VI MỸ THUẬT
C. Kỹ năng diễn kịch nghệ
Kịch sáng tạo ở lớp tiền mẫu giáo khiến cho trẻ nhỏ tham gia vào những tác phẩm diễn cảm và tự phát.
Trẻ thể hiện cách trình diễn độc nhất vô nhị của các em về âm nhạc, bài hát và câu chuyện thông qua
cử động và trải nghiệm kịch nghệ. Những trải nghiệm này đóng góp vào khả năng của các em để giao
tiếp hiệu quả hơn và tham gia hoạt động có cộng tác với người khác.
Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
VIII.C.1.
Trẻ tạo ra hoặc
tái tạo những
câu chuyện,
tâm trạng hoặc
trải nghiệm qua
những buổi
biểu diễn kịch
nghệ.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

Trẻ:
• biến thành kịch một câu chuyện đọc lớn
tiếng (câu chuyện cổ tích quen thuộc).
• tham gia diễn kịch cùng với bạn cùng lớp
(đóng vai nhiều nhân vật khác nhau trong
một quyển sách quen thuộc).
• tạo ra đạo cụ để biến thành kịch một câu
chuyện đọc lớn tiếng hoặc miêu tả tâm
trạng.
• tái tạo các sự kiện từ cuộc đời của chính
mình.
• sử dụng các cử động để diễn câm các cử
động của đủ loại động vật (di chuyển
giống như con voi, lén lút như con chuột)
và để phát triển kỹ năng vận động.
• dùng giọng nói để miêu tả âm thanh để
diễn các nhân vật trong một câu chuyện
(cao độ giọng cao và thấp).

Giáo viên:
• đọc lại sách để thúc đẩy sự quen thuộc.
• cung cấp đạo cụ (dụng cụ làm bếp như
máy nén bánh ngô tortilla, môi, chảo
lớn, nồi hấp, đũa, rổ, v.v.) để diễn kịch
phản ảnh sự đa dạng về giới tính, văn
hóa và nghề nghiệp.
• đưa ra cơ hội cho trẻ diễn những câu
chuyện quen thuộc.
• cung cấp nhiều lại vật liệu khác nhau để
trẻ tạo ra đạo cụ riêng của mình để tái
tạo những câu chuyện hay buổi diễn
kịch.
• tham gia vào buổi diễn kịch với trẻ.
• cho trẻ tiếp xúc với các buổi diễn kịch
bởi các nhóm kịch nghệ sân khấu địa
phương hoặc các nhóm sinh viên.
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IX. PHẠM VI PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Nghiên cứu cho thấy rằng kiến thức của trẻ được phát triển qua hành động của chính các em. Vậy,
quá trình học hỏi có liên quan trực tiếp đến độ linh động và kỹ năng vận động. Phạm vi phát triển vận
động ảnh hưởng đến nhiều phương diện thành công của trẻ trong quá trình phát triển nhận thức, giác
quan và xã hội. Giáo viên nên đưa ra những hoạt động đẩy mạnh quá trình phát triển các kỹ năng vận
động thô và tinh. Sự phát triển những cột móc thể chất giúp trẻ có được và duy trì lòng tự tin và độ ổn
định và đóng góp vào những hoạt động chẳng hạn như cầm viết hoặc bút chì và viết chữ. Chạy, nhảy,
bắt đầu và dừng lại, đổi hướng, và chụp và ném đều là những điều kiện tiên quyết cho các trò chơi
của giai đoạn giữa của tuồi thơ ấu sau này thúc đẩy thêm sự phát triển nhận thức và xã hội của trẻ.
Tương tác với trẻ không những đặt một tấm gương tốt về hoạt động thể chất, mà còn dẫn đến việc trẻ
thể hiện các dấu hiệu sức khỏe tâm thần và trạng thái xúc cảm cải thiện và quan hệ giáo viên và trẻ thân
thiết hơn. Những hoạt động để phát triển kỹ năng thể chất và cải tiến vận động tinh sẽ được đưa vào
giáo dục mầm non và các môi trường thích hợp cho quá trình phát triển thông qua trò chơi và chơi
nhóm. Kỹ năng theo nhịp, ổn định, di động và thao tác là quan trọng và có thể được chú trọng đến
bằng nhiều cách. Tuy nhiên, quan trọng nhất, những hoạt động này phải là một mối liên kết có nghĩa
với sự phát triển xã hội, cảm xúc và nhận thức. Hoạt động thể chất không những đẩy mạnh nhận
thức mà còn đề cao kỹ năng xã hội và lòng tự trọng của trẻ thông qua việc tham gia nhóm. Vui chơi
ngoài trời thoải mái, tự do, như một cách để phát triển vận động thô, vận động tinh, và các kỹ năng
giác quan là quý giá cho sức khỏe hạnh phúc tổng quát của trẻ.
IX. PHẠM VI PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
A. Kỹ năng phát triển vận động thô
Trẻ khám phá không gian thể chất của mình và hiểu cách mà cơ thể của các em hoạt động trong không
gian thông qua những trải nghiệm cử động tích cực. Các kỹ năng vận động lớn được phát triển trước,
tiếp theo là ổn định vững vàng (quay, vặn, giữ thăng bằng, né tránh) và kỹ năng vận động thao tác
(ném, chụp, đá, đập). Sự phát triển vận động thô đòi hỏi cử động có suy nghĩ và thận trọng. Trẻ bốn
tuổi phát triển khả năng kiểm soát lớn hơn đối với các cử động thao tác vận động thô, gồm cấp lực cho
vật thể và nhận lực từ vật thể.
Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ đã thành
thạo các kỹ năng
cơ bản chạy,
nhảy, trèo và đạp
bàn đạp.

IX.A.1.

Trẻ:
• giữ thăng bằng trong khi đi

Giáo viên:
• dành ra thời gian và không
gian cho hoạt động thể chất.
• thay đổi hoạt động và thiết
bị đúng theo nhu cầu của cá
thể trẻ.
• cung cấp những hoạt động
đi ngang qua đường giữa
của cơ thể (tự ôm mình
bằng cách khoanh tay lại,
với tới những vật thể chỉ
bằng một tay một lúc, v.v.).
• tham gia với trẻ vào các trò
chơi cử động.
• chơi các trò chơi như “Red
Light, Green Light."

Trẻ thể hiện
việc phối hợp
và giữ thăng
bằng đơn lập
một mình (có
thể chưa phối
hợp kiên định
với một đứa
bạn).

•

•
•
•

trên một xà thăng bằng
hoặc khi đứng trên một
chân.
nhảy lò cò trên một chân,
bước đi, chạy chậm đều,
nhảy và chạy nhanh.
mang một cái chén hay dĩa
có đồ vật từ điểm này đến
điểm khác.
phối hợp các cử động chân
và cơ thể để duy trì sự đu
đưa trên một cái xích đu.
di chuyển và dừng có kiểm
soát tốc độ và phương
hướng (di chuyển tới lui,
bên này sang bên kia).

117

Trước khoảng
48 tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ tiến hành
các trình tự cử
động khi
người lớn gợi
ý.

IX.A.2.

Trẻ:
• di chuyển trong một
không gian có ranh giới
xác định, thay đổi hình
dạng cơ thể để thích ứng
với không gian (di chuyển
qua một khu vực thi vượt
chướng ngại vật).
• di chuyển cơ thể sang tư
thế để bắt hoặc đá bóng.
• sử dụng các cử động
theo trục như với tới,
vặn, xoay và cúi xuống.
• tham gia các trò chơi
nhóm có cử động
(“Hokey, Pokey”).
• di chuyển từ không gian
này đến không gian khác
bằng nhiều cách khác
nhau (chạy, nhảy, nhảy
lò cò, nhảy cách quãng).
• chuyển động theo
những giai điệu và kiểu
mẫu nhạc đơn giản.

Giáo viên:
• đưa ra đủ loại hoạt động cử
động.
• dành ra thời gian và không
gian cho trẻ em tham gia vào
các cử động vận động thô.
• thay đổi hoạt động và thiết bị
để đáp ứng nhu cầu của cá
thể trẻ.
• chơi các trò chơi bao gồm hoạt
động vận động (“Follow the
Leader,” “Freeze Tag”).
• cung cấp thiết bị ngoài trời
(banh kích cỡ khác nhau để
bắt lấy, ném và đá) để kích
thích nhiều kỹ năng khác
nhau.
• cung cấp thiết bị (túi đậu để
tung vào rổ, khu vực thi vượt
chướng ngại vật có đường
hầm, thùng giấy cứng to, v.v.)
cho hoạt động vận động thô
trong nhà.
• sử dụng những trò chơi và bài
hát bao gồm cử động và bài
tập rèn luyện
• bao gồm những bài tập rèn
luyện khởi động hằng ngày
chẳng hạn như vươn ra,
jumping jack (giạng chân, hai
tay đưa lên thả xuống), chạy
tại chỗ trong ngày.
• tham gia vào các trò chơi cùng
với trẻ.

Trẻ phối hợp
trình tự các
cử động để
thực hiện bài
tập được
giao.

IX. PHẠM VI PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
B. Kỹ năng phát triển vận động tinh
Các cử động thao tác vận động tinh bao gồm những hoạt động cầm đồ vật nhấn mạnh điều khiển vận
động, độ chính xác và độ đúng đắn của cử động. Cắt bằng kéo, thao tác đất nặn và vẽ là những kỹ
năng cơ bản cần thiết cho nhu cầu viết bằng tay và các kỹ năng vận động nhỏ khác vào những năm ở
trường học sau này. Những hoạt động vận động tinh có thể dễ dàng được kết hợp vào mỗi trung tâm học
và giúp củng cố các cơ nhỏ của bàn tay để chuẩn bị viết chữ.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ thử nghiệm
nhiều loại bài tập
vận động tinh
nhưng có thể thiếu
sức lực và khả
năng điều khiển.

IX.B.1.

Trẻ:
• thao tác và tạo hình đất nặn.
• sử dụng sức điều khiển kẹp
(nắm chặt các vật nhỏ giữa
ngón cái và ngón trỏ) để
thao tác dụng cụ (nhíp, ống
nhỏ giọt) và học cụ (khối
vuông nối).
• sử dụng bàn tay và ngón tay
để thao tác nhiều loại học
liệu lớp học khác nhau (mở
và đậy nắp bút lông, sử
dụng cọ nhiều kích thước
khác nhau để tô vẽ trên giá
vẽ).
• sử dụng ngón cái và các
ngón tay để xé giấy.
• cầm các dụng cụ vẽ và viết
bằng cách nắm thông
thường hơn (bằng ngón tay
thay vì cái nắm tay).

Giáo viên:
• cung cấp nhiều loại dụng
cụ tại các trung tâm khác
nhau cho trẻ dùng (trung
tâm diễn kịch—cây đánh
trứng, kẹp; trung tâm
thao tác— khối vuông nối;
trung tâm khoa học—kẹp,
ống nhỏ giọt).
• lên kế hoạch những hoạt
động xây dựng sức lực
và khả năng điều khiển
cơ bắp nhỏ (tranh dán
bằng giấy xé, khuôn cắt
bánh quy với đất nặn,
làm trang sức trang trí, tô
vẽ).

Trẻ:
• ghép lại các trò chơi
ghép hình có mảnh cài
vào nhau.
• hoàn thành những việc tự
lực (cài nút, kéo khoá
kéo, cài khoá).
• xâu những hạt chuỗi nhỏ.
• hoàn tất những tấm luồn
dây.
• vẽ hình và hình dạng
nhận ra được.

Giáo viên:
• cung cấp vật liệu trong lớp học

Trẻ thể hiện trình
độ thành thạo đang
phát triển với các
bài làm đòi hỏi phối
hợp mắt và tay (vẽ
hình mà trẻ nhận
biết được nhưng
người khác không
nhận ra, cắt bằng
kéo nhưng không
đi hết một tờ giấy).

Trẻ thể hiện
sự kiểm soát
những bài tập
cần sức lực
và khả năng
điều khiển cơ
bắp nhỏ.

IX.B.2.
Trẻ thể hiện
khả năng
điều khiển gia
tăng với các
bài làm đòi
hỏi phối hợp
mắt và tay.

khuyến khích trẻ thực hành sự
phối hợp mắt và tay (trung tâm
diễn kịch —mặc áo cho búp bê;
trung tâm thao tác — nhiều
loại hạt chuỗi và dây buộc
khác nhau; trung tâm khối—
nhiều loại hình dạng khối khác
nhau; trung tâm mỹ thuật—
kéo).
• lên kế hoạch những hoạt động
xây dựng sự phối hợp mắt và
tay (xâu mì ống macaroni
thành một vòng đeo cổ, sử
dụng thanh keo dán để làm
tranh dán).
• dành ra thời gian để thực hành
kỹ năng vận động tinh (các
trung tâm).
• khuyến khích trẻ thực hành
những kỹ năng tự lực chẳng
hạn như cài nút áo và cài khóa
kéo quần áo của chính mình.
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IX. PHẠM VI PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
C. Kỹ năng an toàn cá nhân và sức khỏe
Trẻ tiền mẫu giáo thể hiện sự hiểu biết về các vấn đề sức khỏe và an toàn liên quan đến việc làm hằng
ngày và hoạt động của các em. Trẻ học cách thực hiện những lựa chọn lành mạnh về dinh dưỡng và
hiểu tầm quan trọng của tình trạng thoải mái khỏe mạnh qua việc tập thể dục và nghỉ ngơi.
Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo
IX.C.1.
Trẻ thực hành
những thói
quen tốt về an
toàn cá nhân.

IX.C.2.
Trẻ thực hành
các thói quen
tốt về sức
khỏe và vệ
sinh cá nhân.

IX.C.3.
Trẻ nhận
dạng các thói
quen tốt về
dinh dưỡng
và tập thể
dục.

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ:
• làm theo các thủ tục an toàn
trong khi sử dụng các công
cụ và học liệu thông thường
(keo dán, kéo, thước, bút
chì, búa, gỗ, kính bảo hộ).
• diễn thành kịch/thể hiện sự
hiểu biết các thủ tục an toàn
cứu hỏa và ẩn náu tại chỗ
(dừng, thả mình xuống, lăn;
bước đến một lối thoát trong
các buổi diễn tập cứu hỏa).
• mô tả an toàn và chăm sóc
thú cưng.

Giáo viên:
• thảo luận và làm mẫu các thủ
tục an toàn trong lớp học và
trong thời gian ngoài trời.
• cho trẻ tham gia kịch hóa các
thủ tục an toàn (thực hành
diễn tập cứu hỏa và khẩn
cấp, thực hành cầm kéo cho
đúng, ẩn náu tại chỗ).
• thảo luận việc sở hữu thú
cưng và sự an toàn (bất cứ
khi nào có thể, cung cấp một
thú cưng của lớp để cho trẻ
giúp với các trách nhiệm
chăm sóc).

Trẻ:
• ho và nhảy mũi vào khuỷu tay của

Giáo viên:
• thảo luận các thói quen tốt về
sức khỏe cá nhân.
• làm mẫu các thói quen tốt về
sức khỏe cá nhân.
• hát những bài hát như Head
Shoulders Knees and Toes
hoặc Hokey Pokey.

mình (không che miệng bằng tay).

• rửa tay sau khi đã sử dụng nhà vệ

sinh và trước khi ăn xế và ăn trưa.

• nhận dạng những phần chọn lọc
của cơ thể chẳng hạn như đầu,
vai, cánh tay, bàn tay, đầu gối,
cẳng chân, ngón chân và bàn
chân.

Trẻ:
• nhận dạng và thảo luận về các
bữa ăn nhẹ dinh dưỡng lành
mạnh.
• tham gia việc chuẩn bị các bữa
ăn nhẹ dinh dưỡng lành mạnh.
• thảo luận sự việc rằng một số
chất không tốt cho cơ thể.
• thể hiện sự hiểu biết rằng thức
ăn có thể được chia vào nhóm
lành mạnh hoặc không lành
mạnh.

Giáo viên:
• cho trẻ tham gia việc tạo ra
biểu đồ, sách do lớp làm và
tranh dán về các thức ăn
lành mạnh và không lành
mạnh lắm.
• làm mẫu và cung cấp bữa ăn
nhẹ lành mạnh và trải
nghiệm nấu ăn.
• cho trẻ tham gia việc vui chơi
năng động, trò chơi và tập
thể dục.
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Trước
khoảng 48
tháng tuổi

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược
Dạy dỗ

Trẻ:
• giải thích và thảo luận về
nhu cầu tập thể dục và nghỉ
ngơi để luôn khỏe mạnh.
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X. PHẠM VI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
Trẻ nhỏ được lợi rất nhiều từ việc sử dụng công nghệ. Ở tiền mẫu giáo, các em mở rộng khả năng tìm
thông tin, giải quyết vấn đề và giao tiếp với người khác. Tiếp cận và tiếp xúc đều đặn với máy tính và
công nghệ có liên quan có thể nâng cao việc học tập này. Trẻ sử dụng những ứng dụng, chương
trình và trang web học tập hấp dẫn, phù hợp độ tuổi để mở rộng kiến thức mình và làm phong phú
thêm quá trình học nội dung chương trình giảng dạy và các khái niệm. Các công nghệ này được dùng
như những công cụ học tập quan trọng và được kết hợp trong suốt chương trình dạy. Cung cấp khả
năng tiếp cận đủ loại công nghệ khác nhau là thiết yếu trong việc phát triển những kỹ năng thế kỷ
thứ 21 mà trẻ em cần phải học tập và phát triển.
X. PHẠM VI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
Kỹ năng Công nghệ và thiết bị
Trẻ học tập cách mà công nghệ có thể nâng cáo cuộc sống chúng ta. Công nghệ bao gồm máy tính, máy
ghi giọng nói/ghi âm, truyền hình, máy ảnh kỹ thuật số, thiết bị trợ giúp kỹ thuật số cá nhân, thiết bị MP3,
iPod, iPad, máy tính bảng, máy tính xách tay, bảng tương tác, máy đọc tài liệu, điện thoại thông minh và
máy chiếu kỹ thuật số. Được bao quanh bởi công nghệ, trẻ có thể hưởng lợi từ việc nhận thức và tương
tác với các máy ghi giọng nói/ghi âm và công nghệ khác có thể có sẵn. Các em phát triển những kỹ
thuật để điều khiển và kiểm soát đủ loại thiết bị, càng lúc càng trở thành những người sử dụng tự tin và
tự lập về truyền thông tương tác thích hợp.

Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

X.A.1.

Trẻ:
• làm theo những dấu hiệu lời nói
hoặc dấu hiệu trực quan cơ
bản để duyệt qua các ứng dụng
và chương trình học tập một
cách thành công.
• lắng nghe và tương tác với
sách truyện và bài viết thông
tin (bách khoa toàn thư đa
phương tiện) ở định dạng điện
tử.

Giáo viên:
• cung cấp thòi gian và công
nghệ cho trẻ sử dụng.
• làm mẫu việc sử dụng công cụ
kỹ thuật số để làm việc với các
ứng dụng và chương trình học
tập có sử dụng những dấu hiệu
lời nói hoặc trực quan cơ bản.
• đưa ra nhiều cơ hội để đề cao trải
nghiệm học hỏi thông qua việc sử
dụng các ứng dụng và chương
trình học tập kỹ thuật số.

Trẻ:
• duyệt qua các ứng dụng và
chương trình học tập kỹ thuật số.
• sử dụng thuật ngữ để mô tả công
việc trên các thiết bị kỹ thuật số.
• kết hợp những động tác liên kết
với màn hình chạm (chẳng hạn
như gõ nhẹ, phóng to, di chuyển
chậm, gạt và xoay).

Giáo viên:
• cung cấp sự chỉ dạy và thời gian
thực hành để cho phép trẻ nắm
vững kỹ năng này có sử dụng thuật
ngữ và từ vựng thích hợp.

Trẻ mở và duyệt
qua các ứng
dụng và chương
trình học tập kỹ
thuật số.

X.A.2.
Trẻ sử dụng,
vận hành và gọi
tên nhiều loại
công cụ kỹ thuật
số.
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Kết quả cuối
năm tiền mẫu
giáo

Ví dụ về hành vi của trẻ

Ví dụ về các chiến lược dạy dỗ

X.A.3.

Trẻ:
• làm ra bài viết và hình vẽ có sử
dụng các công cụ kỹ thuật số.
• sử dụng nhiều loại công cụ kỹ
thuật số có âm thanh, video, và đồ
họa để làm ra hoặc truyền đạt ý
tưởng.

Giáo viên:
• làm mẫu và thảo luận cách sử dụng
các ứng dụng và chương trình học tập
kỹ thuật số.
• dành thời gian cho trẻ tương tác với
các ứng dụng và chương trình học tập
kỹ thuật số khác nhau.
• kết hộp việc sử dụng công nghệ vào
các hoạt động học tập bằng nhiều
cách thức có ý nghĩa.

Trẻ:
• học hỏi thông tin mới qua
việc tương tác với công
nghệ.

Giáo viên:
• làm mẫu và thảo luận khi nào và
làm cách nào để lấy thông tin từ
các nguồn lực kỹ thuật số.

Trẻ:
•

Giáo viên:
• tạo ra và làm mẫu các thủ tục để sử
dụng các ứng dụng và chương trình
học tập kỹ thuật số.
• tạo ra một môi trường ảo an toàn
cho trẻ để duyệt qua (chẳng hạn
như chọn trước các ứng dụng mà
trẻ có thể truy cập hoặc dùng các
chương trình giám sát) các ứng
dụng và chương trình học tập kỹ
thuật số.

Trẻ sử dụng các
ứng dụng và
chương trình học
tập kỹ thuật số để
tạo ra sản phẩm
kỹ thuật số và diễn
đạt ý tưởng của
riêng mình.

X.A.4.
Trẻ sử dụng
công nghệ để
truy cập thông tin
thích hợp.
X.A.5.
Trẻ thực hành
cách hành xử
an toàn khi sử
dụng công cụ
và nguồn lực kỹ
thuật số.

làm theo các thủ tục do giáo
viên đề ra khi sử dụng công
nghệ.
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Thông báo Bản quyền
Bản quyền 2008 Đại học Hệ thống Texas và Cơ quan Giáo dục Texas.
Cho phép các mục đích sử dụng trong tiểu bang, Texas: Các hướng dẫn này đã được phát triển bằng
chi phí công để giúp ích các khu học chánh công của tiểu bang Texas, các trường tư được chấp thuận
của tiểu bang Texas, các trung tâm dịch vụ giáo dục vùng của tiểu bang Texas và các thực thể tiền
mẫu giáo khác của tiểu bang Texas. Các cư dân của Texas và các thực thể khác hoạt động trong
tiểu bang Texas có thể tự do sao chép, phân phối, tạo ra những sản phẩm phái sinh căn cứ vào đó
và trình bày công khai và thực hiện các Hướng dẫn này (“sử dụng các Hướng dẫn”) cho những
người thụ hưởng dự định.
Tất cả những mục đích sử dụng khác (sử dụng không phải bởi Texas) cần sự cho phép rõ rang
từ những chủ sở hữu bản quyền. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Khoa
học sức khỏe Đại học Texas tại Houston, Phòng Quản lý Công nghệ, theo số điện thoại 713550-3369, hoặc email theo địa chỉ otm@uth.tmc.edu.
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