Ảnh chụp của học sinh mẫu giáo: Ngôn ngữ
Học đọc và viết là căn bản cho tất cả các hoạt động học tập. Ở lớp mẫu giáo, học sinh học kỹ năng đọc
và viết khởi đầu, là kỹ năng sẽ dẫn đến thành công trong các cấp lớp tiếp theo. Cụ thể, trọng tâm đặt trên
các chữ cái, âm, và các từ cũng như việc đọc và viết chính xác, và diễn cảm. Học sinh sử dụng kỹ năng
đọc và viết trong suốt ngày học như là một phần của các hoạt động trong lớp trong môn Ngôn Ngữ, Toán,
Khoa Học, và Khoa Học Xã Hội. Các môn chung AKS được tiểu bang chấp nhận nhấn mạnh kỹ năng đọc
viết trong nội dung của tất cả các môn. Các hoạt động bao gồm việc đọc lớn tiếng, đọc và viết chung,
đọc cùng nhau, các nhóm đọc được hướng dẫn, và thời gian đọc và viết độc lập – tất cả nằm trong bối
cảnh của lớp học quân bình đọc và viết.
Học sinh vào mẫu giáo phải có khả năng:





















Nghe và trả lời về chủ đề đối thoại và thảo luận nhóm
Nghe và làm theo hướng dẫn nhiều bước
Mở rộng trên suy nghĩ và ý tưởng
Kết nối từ vựng mới với kinh nghiệm trước
Giao tiếp hiệu quả nhu cầu và nhu cầu
Sử dụng ngôn ngữ nói mà bạn có thể hiểu dễ dàng
Sử dụng câu mở rộng để hỏi và trả lời các câu hỏi
Trước khi đọc, sử dụng kiến thức, tiêu đề và hình ảnh để đưa ra dự đoán
Trả lời câu chuyện quen thuộc
Nghe và phân biệt giữa các âm thanh giống nhau hoặc khác nhau
Xác định và tạo ra những từ vần điệu
Phân đoạn câu thành từ và từ thành các âm tiết
Công nhận và đặt tên cho một số chữ hoa và chữ thường
Theo dõi các từ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới và từ trang này sang trang
Nhận biết và đọc bản in môi trường
Xác định mặt trước, lưng, đầu và cuối của một cuốn sách
Trỏ đến tiêu đề và tác giả của một cuốn sách và biết bắt đầu từ đâu
Vẽ hình ảnh để truyền đạt ý tưởng
Sử dụng các công cụ viết để sao chép các chữ cái và số
Viết một số chữ cái trong bảng chữ cái

Trang chủ Hỗ trợ:
o
o
o
o
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o

Nói chuyện với con của bạn càng thường xuyên càng tốt về những gì đang xảy ra xung quanh họ
Yêu cầu con bạn giúp bạn với những việc nhà ở nhà cần nhiều bước
Đọc với con của bạn
Hỏi các câu hỏi mở của con bạn
Chỉ ra các chữ cái và số trong mỗi ngày in
Vui chơi và vẽ với con bạn
Ca hát với con bạn
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