
HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP BỔ TÚC 
CẤP PRE-K



Hoạt động học tập sớm 
  Mầm non  

Xin chào các gia đình mầm non David Douglas!  
Các hoạt động bổ sung sau đây nhằm cung cấp ý tưởng để truyền cảm hứng cho các hoạt động vui 
chơi và làm phong phú cho bạn và con bạn trong khi chúng tôi thực hiện chuyển đổi sang học tập từ xa 
cho tất cả mọi người. Chúng tôi yêu cầu bạn xem tài liệu này là những gợi ý để giúp con bạn tiếp tục 
học hỏi, tự hỏi và hơn hết là kết nối với bạn và những người khác trong gia đình. Hãy biết rằng giáo 
viên của bạn nhớ bạn và con bạn và hy vọng rằng trước hết bạn được an toàn và khỏe mạnh. 
 

Các hoạt động của Tuần 1 

1. Cảm xúc xã hội: Lịch trình hàng ngày Vật liệu : giấy tái chế, băng keo, bút chì, bút đánh dấu hoặc bút 
màu 

 Lịch trình hàng ngày giúp trẻ lập kế hoạch cho cả ngày và duy trì ý thức dự đoán. Nói chuyện với con bạn về 
ngày học điển hình của chúng. Họ làm gì đầu tiên? Kế tiếp? Sau đó? Viết các hoạt động trên các mảnh giấy 
riêng biệt và để chúng thực hiện một bản vẽ trên mỗi cái. Thêm các hoạt động khác mà bạn làm ở nhà hàng 
ngày. Với con cái của bạn, hãy lập một lịch trình hàng ngày bằng cách sắp xếp các mảnh giấy theo thứ tự 
phù hợp với gia đình bạn. Dán lịch trình lên trước cửa hoặc ở vị trí có thể nhìn thấy. Trong suốt cả ngày, yêu 
cầu con bạn chỉ ra nơi chúng đang ở trong lịch trình và những gì tiếp theo.  

2. Biết chữ: Scavenger Hunt Tài liệu : giấy, dụng cụ 

 viết Viết ra các chữ cái tên của con bạn trên một tờ giấy. Đi săn lùng khắp nhà để tìm từng chữ cái trên các 
tài liệu in như sách, tạp chí, nhãn hiệu, nghệ thuật treo tường, v.v. Mô hình và thực hành phát ra âm thanh 
với sự nhấn mạnh vào âm thanh của chữ cái đầu. (Vỉ A cho táo ... aa-apple. Rà). 

3. Toán học:xếp đồ Vật liệu sắpvật : thùng trứng, khay đựng đá viên hoặc hộp thiếc 
muffin, đồ vật nhỏ: đồng xu, pom pom, hình vuông giấy, hạt, 
nútđựng 

 Cho con bạn những vật nhỏ và hộptrứng rỗng hoặc hộp thiếc muffin. Yêu cầu họ sắp xếp các đối tượng theo 
kích thước, hình dạng, màu sắc hoặc số.  

4. Động cơ / giác quan: Phục vụ, rót, lột Vật liệu : đồ gia dụng 

 Tìm kiếm cơ hội tự nhiên suốt cả ngày để con bạn rèn luyện các kỹ năng vận động tinh và phát triển tính độc 
lập! Hãy để họ sử dụng một chiếc thìa phục vụ để múc thức ăn từ một cái bát lên đĩa. Khi sữa hoặc nước trái 
cây thấp trên thùng, hãy để chúng rót vào cốc của riêng chúng. Bắt đầu gọt một quả chuối hoặc cam và để 
chúng kết thúc. Khen ngợi nỗ lực của họ, công việc tốt! Bạn đã làm tất cả một mình!  

5. Khoa học / Nghệ thuật: Máy bay giấy Vật liệu : giấy 

 Gấp và bay máy bay giấy! Hãy để con bạn trang trí giấy trước hoặc sau khi nó được gấp lại.  

 



 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Thời tiết sẽ rất tốt cho đi dạo trong tuần này! Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để đưa con bạn ra 
ngoài và tìm kiếm hoa. Bạn có thể nói về màu sắc, đếm số lượng cánh hoa, cao hơn hoặc 
ngắn hơn, và đó là mục yêu thích của bạn và tại sao. Hãy nhớ rằng, đây nên là một thời gian 
vui vẻ và thư giãn với con bạn, hãy để con bạn dẫn đầu và cho bạn biết những gì chúng quan 
tâm. Có rất nhiều cơ hội học tập và rất nhiều niềm vui khám phá có thể chỉ trong một cuộc đi 
bộ ngắn với một đứa trẻ. 



Hoạt động học tập sớm 
  Mầm non  

Xin chào các gia đình mầm non David Douglas!  
Các hoạt động bổ sung sau đây nhằm cung cấp ý tưởng để truyền cảm hứng cho các hoạt động vui 
chơi và làm phong phú cho bạn và con bạn trong khi chúng tôi thực hiện chuyển đổi sang học tập từ xa 
cho tất cả mọi người. Chúng tôi yêu cầu bạn xem tài liệu này là những gợi ý để giúp con bạn tiếp tục 
học hỏi, tự hỏi và hơn hết là kết nối với bạn và những người khác trong gia đình. Hãy biết rằng giáo 
viên của bạn nhớ bạn và con bạn và hy vọng rằng trước hết bạn được an toàn và khỏe mạnh. 

Các hoạt động của Tuần 2 

1. Cảm xúc xã hội: Xác định cảm giác 
Hoạt động 

Tài liệu : những người trong gia đình, Hình ảnh của những người 
trong sách / tạp chí 

 Buổi sáng:  Kiểm tra với con bạn và hỏi chúng cảm thấy thế nào.  
Bao gồm chính bạn, người lớn khác và anh chị em trong việc đăng ký. 
Thời gian đọc sách / đọc sách:  Hỏi con bạncác nhân vậtthế nào  
cảm thấycảm thấy/ tại sao?  
Tối:  Hỏi con bạn điều gì khiến chúng hạnh phúc hôm nay? 

2. Biết chữ: Cắt dán thư Tài liệu : kéo / keo / in quảng cáo / tạp chí 

 Viết một lá thư bạn chọn (từ bảng chữ cái hoặc tên của con bạn hoặc thú cưng) ở đầu trang. Tìm trong các 
tạp chí hoặc quảng cáo giấy in báo khác, vv cho các mục bắt đầu bằng chữ cái đó và cắt chúng ra và dán 
chúng trên trang. Bạn cũng có thể chọn vẽ các mục bắt đầu bằng chữ cái đó.  

3. Toán: Đogia đình của bạn  vật liệu : giấy, bút chì, băng keo, thước kẻ hoặc thước dây  

 Đo chiều cao của gia đình bạn! Tạo một biểu đồ chiều cao bằng cách dán giấy lên tường và đánh dấu chiều 
cao của các thành viên trong gia đình lên nó bằng bút chì. Hỏi con bạn cao nhất, thấp nhất hoặc cùng chiều 
cao. Nếu bạn có thước đo hoặc thước dây, bạn có thể thêm chiều cao tính bằng inch. Yêu cầu con bạn đọc 
các số với bạn. 

4. Motor / Sensory:Sensory Scavenger Hunt 
 

Vật liệu : bất kỳ vật dụng nào trong nhà! Tùy chọn vật liệu vẽ 
hoặc máy ảnh / điện thoại. 

 Khuyến khích con bạn tìm các vật dụng trong nhà đại diện cho một loạt các đặc tính cảm giác và kết cấu: 
nặng, nhẹ, mềm, cứng, mịn, gập ghềnh, ấm áp, lạnh. Trong quá trình tìm kiếm, họ có thể thu thập các vật 
phẩm, vẽ một bức tranh về những gì họ tìm thấy hoặc chụp ảnh. Hoạt động mở rộng: Bắt đầu một trò chơi 
củabằng cách sử dụng các mô tả cảm giác (tôi làm gián điệp một thứ gì đó nặng, cứng và mịn!)) 

5. Khoa học / Nghệ thuật: Khoa học với 
Thực vật 

Vật liệu :  Điên I GiànhCạntúi ziploc, khăn giấy, hạt đậu khô, đậu 
hoặc hạt táo, băng 

 Khoa học với cây: 
* yêu cầu con bạn giúp tưới nước cho cây trong nhà hoặc ngoài trời 
* mọc lên một hạt đậu khô hoặc hạt táo: 
-xem một chiếc khăn giấy với một lượng nước nhỏ - 
đặt hạt giống hoặc hạt đậu vào Khăn giấy - 
đặt khăn và hạt giống vào một chiếc túi ziploc nhỏ và bịt kín - nhét cái 
túi vào một cái cửa sổ - đồng 
hồ phát triển! 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Các gia đình có thể ngồi cùng nhau trong một vòng tròn hoặc tại bàn và dành chút thời gian để 
đăng nhập và kết nối. Chọn một vật như quả bóng hoặc đồ chơi để đi vòng tròn. Người có đối 
tượng lần lượt nói với những người còn lại trong gia đình về phần yêu thích trong ngày của họ 



hoặc họ cảm thấy như thế nào vào ngày hôm đó. Đi xung quanh toàn bộ vòng tròn để mọi 
người có một lượt.  



Hoạt động học tập sớm 
  Mầm non  

Xin chào các gia đình mầm non David Douglas!  
Các hoạt động bổ sung sau đây nhằm cung cấp ý tưởng để truyền cảm hứng cho các hoạt động vui 
chơi và làm phong phú cho bạn và con bạn trong khi chúng tôi thực hiện chuyển đổi sang học tập từ xa 
cho tất cả mọi người. Chúng tôi yêu cầu bạn xem tài liệu này là những gợi ý để giúp con bạn tiếp tục 
học hỏi, tự hỏi và hơn hết là kết nối với bạn và những người khác trong gia đình. Hãy biết rằng giáo 
viên của bạn nhớ bạn và con bạn và hy vọng rằng trước hết bạn được an toàn và khỏe mạnh. 

Hoạt động tuần 3 

1. Cảm xúc xã hội:chuyển tiếp 
 

Tài liệu : Không cần thiết. Có thể sử dụng chuông hoặc chuông 
thay vì vỗ tay. 

 Khi chuyển từ chơi tích cực sang thời gian yên tĩnh, bạn có thể sử dụng kịch bản sau đây để giúp con bạn 
bình tĩnh và điều hòa cơ thể: Kiếm Chúng ta có thể giúp bộ não bình tĩnh và sẵn sàng suy nghĩ bằng cách hít 
thở sâu. Chúng tôi sẽ gọi nó là 'Brain Break.' Chúng ta hãy xem chúng ta có thể giữ cho cơ thể bình tĩnh và 
yên tĩnh trong bao lâu! Khi tôi vỗ tay, chúng tôi sẽ bắt đầu Brain Break và hít thở nhẹ nhàng. Xem bạn có giữ 
được nó cho đến khi tôi vỗ tay lần nữa không!  (Làm trong khoảng 30 giây)  Hoạt động mở rộng: hoàn thành 
một cơ thể quét Quét trước và sau khi hoạt động (Đặt bàn tay lên bàn chân của bạn. Họ có cảm thấy bình 
tĩnh không? Đặt tay lên đôi chân của bạn Đọ) để giúp con bạn nâng cao nhận thức về cơ thể và mức năng 
lượng. 

2. Biết chữ:làm sách Tài liệu : Giấy và bút chì hoặc bút màu 

 Viết một cuốn sách cùng nhau. Dập ghim vài mẩu giấy lại với nhau. Yêu cầu trẻ kể cho bạn một câu chuyện 
và viết ra một hoặc hai câu trên mỗi trang. Sau đó, đọc câu chuyện cho họ và để họ minh họa nó.  

3. Toán học:toán học trong nhà bếp Tài liệu : không 

 Yêu cầu con bạn giúp việc trong bếp. Họ có thể thực hành các kỹ năng toán học bằng cách đo thực phẩm 
cho các công thức nấu ăn, đếm đĩa trong khi đặt bàn và phân loại thìa trong khi đổ sạch máy rửa chén.  
 

4. Động cơ / cảm giác:  khóa học vượt 
chướng ngại 

Tài liệuvật : Giấy, tài liệu vẽ, hình ảnh của một 
khóa học vượt chướng ngại vật, những thứ được tìm thấy xung 
quanh nhà 

 Tập hợp các tài liệu vẽ. Hỏi con bạn về những cách chúng có thể di chuyển cơ thể. Khuyến khích họ viết 
hoặc vẽ các hành động hoặc bạn có thể viết từ của họ. Hiển thị hoặc mô tả một khóa học vượt chướng ngại 
vật và cho họ biết họ sẽ thiết kế khóa học vượt chướng ngại vật của riêng mình. Hỏi họ những gì họ nghĩ sẽ 
là trở ngại tốt (gối, bóng, ottoman, mì bể bơi, vv). Khuyến khích họ viết hoặc vẽ chúng trên một tờ giấy khác. 
Làm việc với con của bạn để thiết kế và vẽ một chướng ngại vật với ba đến năm chướng ngại vật và hướng 
đi, Đá Nhảy qua gối. Thu thập dữ liệu trên ottoman. Leo lên ghế. 

5. Khoa học / Nghệ thuật:ghép tự nhiên Vật liệu :  
Giấy, keo 

 Giúp con bạn thu thập các vật phẩm tự nhiên bên ngoài (lá, cành cây, hoa). Mang chúng vào trong để tạo 
ảnh ghép bằng cách dán chúng lên giấy.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Nếu bạn cần một số thời gian di chuyển có cấu trúc và đi ra ngoài là một thách thức, hãy thử 
một khóa học vượt chướng ngại vật tại nhà. Bạn có thể sử dụng các vật dụng gia đình để làm 
trạm. Vd khóa học. Cho cả nhà lần lượt và so sánh lần.  



Hoạt động học tập sớm 
  Mầm non  

Xin chào các gia đình mầm non David Douglas!  
Các hoạt động bổ sung sau đây nhằm cung cấp ý tưởng để truyền cảm hứng cho các hoạt động vui 
chơi và làm phong phú cho bạn và con bạn trong khi chúng tôi thực hiện chuyển đổi sang học tập từ xa 
cho tất cả mọi người. Chúng tôi yêu cầu bạn xem tài liệu này là những gợi ý để giúp con bạn tiếp tục 
học hỏi, tự hỏi và hơn hết là kết nối với bạn và những người khác trong gia đình. Hãy biết rằng giáo 
viên của bạn nhớ bạn và con bạn và hy vọng rằng trước hết bạn được an toàn và khỏe mạnh. 

Các hoạt động của Tuần 4 

1. Cảm xúc xã hội:trò chơi khen ngợi Tài liệu : Không 

 Cơ hội tiếp theo mà bạn ở cùng nhau như một gia đình, hãy cân nhắc chơi trò chơi khen ngợi. Thay phiên 
nhau nói điều gì đó tốt đẹp về người bên cạnh bạn. Bạn có thể khuyến khích con bạn sử dụng một câu hoàn 
chỉnh, ví dụ như tôi thích cách bạn ___. Nhắc nhở con bạn nói lời cảm ơn của bạn sau khi chúng nhận được 
lời khen. Nếu bạn biến trò chơi này thành một phần của thói quen hàng ngày, bạn có thể nhận thấy rằng 
những lời khen ngợi của con bạn trở nên chu đáo hơn. Đây là một cách tuyệt vời để giúp con bạn nghĩ về 
người khác và phát triển sự đồng cảm! 

2. Biết chữ:xây dựng chữ Vật liệu : cành cây / que được tìm thấy bên ngoài và / hoặc que 
popsicles, dải giấy, vv được tìm thấy trong nhà 

 Đi dạo để tìm gậy. Sử dụng gậy / vật phẩm khác để tạo thành chữ cái. Nếu bạn muốn mở rộng về điều này, 
hãy tạo các chữ cái để tạo thành các từ hoặc tên khác nhau.  

3. Toán:phân loại Vật liệu đồ giặt: đồ giặt 

 Mời con bạn giúp phân loại đồ giặt theo màu sắc, chủ sở hữu hoặc kích cỡ. 

4. Động cơ / giác quan:nhảy đóng băng Tài liệu : bất kỳ máy nghe nhạc nào có thể bị tạm dừng (ví dụ: 
radio, điện thoại) hoặc giọng hát của chính bạn! 

 Vũ điệu Freeze trực tiếp: Nhắc con bạn nhảy trong khi nhạc phát, và Freeze đóng băng khi nhạc dừng lại! 
Xem cách họ có thể trả lời nhanh chóng. Thực hành các kỹ năng cân bằng bằng cách khuyến khích họ đóng 
băng ở các vị trí ngày càng thách thức (ví dụ như đứng bằng một chân). 

5. Khoa học / Nghệ thuật: Chìm hay 
Float? 

Vật liệu : bồn hoặc bồn nước, vật nặng (đồng xu, vật kim loại 
khác), vật nhẹ (bóng bàn, nút chai, lá) 

 Đổ đầy bồn hoặc bát lớn hoặc bồn bằng nước. Cho con bạn một vài đồ vật khác nhau trong gia đình để cho 
vào nước. Yêu cầu họ dự đoán xem vật thể sẽ chìm hay nổi trước khi họ đặt nó vào.  
 

 Gia đình có thể làm gì Gia đình thể 
 

● hiện và nói: Mỗi thành viên trong gia đình mang một đồ vật yêu thích (đồ chơi, sách, v.v.) lên 
bàn. Mọi người có một lượt để chia sẻ mục của họ và nói về những gì họ thích về nó. Đây là 
một cơ hội tuyệt vời để thực hành các kỹ năng nghe và lần lượt thực hiện trong khi nói.  
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