
 

   

Nhận Biết Chữ Cái
Bảng Lựa Chọn 
Đề nghị con em quý vị lựa chọn một hoạt động trở lên trong số các hoạt động dưới đây. Đưa 

ra lựa chọn và làm theo chỉ dẫn là những kỹ năng quan trọng để phát triển nhận thức và cảm 

xúc xã hội.     Lựa chọn trong số các hoạt động sau đây để tìm hiểu xem con em quý vị đã 

biết gì về các chữ cái. 

Học Cụ Cần Thiết: 

• Giấy, bút chì/bút viết, nam châm gắn tủ lạnh hoặc thẻ flash card có chữ cái 

Kỹ Năng Đọc Viết Các Lựa Chọn Hoạt Động 

 

Nhận biết và gọi tên 

một số chữ cái trong 

tên của trẻ 

Xếp Thành Tên 

Đề nghị trẻ dùng nam châm gắn 

tủ lạnh hoặc thẻ flash card có chữ 

cái để xếp thành tên của mình.  

 

 

Trong Tên Con Có Gì? 

Yêu cầu trẻ đọc thành lời các 

chữ cái trong tên mình. 

 

Nhận biết và gọi tên 

đến 10 chữ cái, đặc biệt 

là những chữ có trong 

tên của trẻ 

 

Cùng Nấu Ăn 

Khi chuẩn bị bữa ăn như cơm, 

bánh mì kẹp hoặc ngũ cốc, hãy 

sử dụng những chiếc hộp và hũ 

đựng các thành phần khác nhau 

(ví dụ như hộp ngũ cốc và hộp 

sữa) và theo thứ tự ngẫu nhiên 

hãy đề nghị trẻ chỉ ra các chữ cái 

trên nhãn. 

 

Đọc Thành Tiếng 

Khi cùng nhau đọc một câu 

chuyện, hãy đề nghị trẻ chỉ vào 

các chữ cái mà trẻ biết và cho 

quý vị biết tên của từng chữ cái. 

 

Xác định và gọi tên 

11–20 chữ in hoa và 11–

20 

chữ thường 

được trình bày theo 

thứ tự 

ngẫu nhiên 

Chuyến Tham Quan Học Tập 

về Chữ Cái 

Khi cùng nhau ra ngoài hoặc đi 

dạo hay ở trong cửa hàng, hãy đề 

nghị trẻ chỉ ra các chữ cái khác 

nhau mà quý vị thấy trong 

chuyến đi đó. Hỏi "con thấy 

những chữ gì?" Hãy hỗ trợ nếu 

trẻ gặp khó khăn (nhưng không 

được tính là trẻ trả lời đúng). 

 

Thẻ Flash Card 

Viết ra các chữ cái in hoa riêng 

lẻ trong các mảnh giấy vuông 

để làm thẻ chữ cái. Dàn các thẻ 

chữ cái trên bàn hoặc sàn nhà, 

trong đó phần chữ in hoa (viết 

hoa) hướng lên trên. Đề nghị 

trẻ tìm ra từng chữ mà trẻ nhận 

biết được, gọi tên và lật mặt 

sau của thẻ lên. 

 


