DANH SÁCH KIỂM ĐIỂM MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ĐI HỌC
Con quý vị sẵn sàng để vào học mẫu giáo chưa? Danh sách kiểm điểm này được các khu vực trường ở Quận Polk viết
hầu giúp quý vị biết có thể làm gì để chuẩn bị cho con quý vị vào trường học. Danh sách kiểm điểm này dành cho trẻ em
bốn đến năm tuổi và không nên dùng cho trẻ em ba tuổi hoặc nhỏ hơn.
Trẻ em học hỏi qua mọi việc chúng làm. Hầu hết các năng khiếu trong danh sách này được phát triển qua các hoạt động
hàng ngày.
Chơi với trẻ, đọc cho trẻ nghe và nói chuyện với chúng là những cách chính có thể giúp con của quý vị học.
Dùng danh sách kiểm điểm này để liệu xem còn phương diện nào con của quý vị cần tập thêm trước khi vào lớp mẫu
giáo. Con quý vị không cần biết tất cả các năng khiếu này để được vào học mẫu giáo. Nếu quý vị lo lắng về sự phát triển
của con mình sau khi đọc qua danh sách này, xin liên lạc với khu vực trường ở địa phương.
Ankeny 965-9600
Johnston 278-0552
Southeast Polk 967-7806

Bondurant-Farrar 967-7819
North Polk 685-3014
Urbandale 457-5855

Des Moines 242-7588
Saydel 244-8173
West Des Moines 633-5010

Ngôn ngữ và Khả năng Đọc Viết: Năng khiếu Giao thiệp
•

Hiểu và có thể làm theo những chỉ dẫn ngắn, hai hoặc ba bước, chẳng hạn như, "Đi đến bàn của con, lấy
giấy và bút chì, và vẽ một bức tranh.”.

•

Nói rõ ràng và thành những câu hoàn tất cho những người khác có thể hiểu được.

•

Dùng bút chì, bút màu và giấy. Có thể viết những nét nguệch ngoạc và những hình thù giống chữ viết để
diễn đạt ý nghĩa.

•

Cầm và nhìn vào sách đúng cách. Biết là chữ để đọc và có ý nghĩa.

•

Có thể nghe một câu truyện và nhớ những sự kiện và nhân vật. Có thể tìm được phần mở đầu, phần giữa và
phần cuối của câu truyện.

•

Nhận biết cách chơi chữ vần với nhau. Có thể đọc hay ngâm những bài thơ đơn giản, những điệu hò và
các bài hát ru em..

•

Có thể đọc hay hát bảng chữ cái.

•

Nhận biết chữ đầu tiên của tên mình và có thể nhận biết những âm và từ khác bắt đầu bằng chữ đó.

•

Nhận biết và đọc được một số chữ trong bảng chữ cái và bắt đầu nhận biết vài chữ viết hoa và viết thường.

Sức khỏe và Phát triển Thể chất
• Chạy, nhảy, và nhảy nhót. Ném, bắt và dẫn banh.
• Dùng tay và mắt cùng lúc để ráp hình, dùng kéo cắt, và dùng băng keo.
• Có thể làm vài việc sau đây không cần sự giúp đỡ như dùng nhà tắm, rửa tay, mặc quần áo, buộc dây giày,
kéo khóa áo lạnh, cài khuy áo.
• Đi khám bác sĩ và nha sĩ thường xuyên. Khám và điều trị mắt, tai, răng và sức khỏe.

Phát triển về Giao Tế và Cảm Xúc
• Chia xẻ và chờ đến lượt mình. Cùng hòa đồng làm việc với người lớn và trẻ em.
• Có thể hòa hợp với những người và nơi mới lạ mà không cần có cha mẹ ở đó.
• Có thể ngồi im được và chờ đến lượt mình nói và chơi. Đợi đến lượt được hỏi đến, đừng ngắt lời.
• Tôn trọng và biểu lộ sự quan tâm đến những người khác. Làm việc và chơi mà không làm phiền người
khác, và có thể thay đổi thái độ khi được yêu cầu.
• Bày tỏ những điều cần căn bản và cảm xúc một cách thích đáng.

Các Phương thức Học tập: Năng khiếu Giải quyết Vấn đề
•

Háo hức về học hỏi. Đặt những câu hỏi về thế giới xung quanh mình.

•

Hỏi người lớn và bạn bè.

•

Bày tỏ sự mừng vui khi làm xong công việc và cũng có thể đương đầu với sự chán nản.

Kiến thức Tổng quát
•

Biết và gọi nguyên tên họ và biết đó là tên trai hay gái.

•

Nhận biết màu sắc và các hình đơn giản, như tam giác, vuông, tròn, chữ nhật, bầu dục, hình trái tim, hình
thoi, v.v…

•

Hoàn thành những hình ráp đơn giản gồm bốn đến sáu miếng.

•

Gọi tên những đồ vật đi chung với nhau, như thìa và nỉa dùng để ăn, cá và thuyền bơi ở dưới nước.

•

Đếm đến 20 và có thể đếm các thứ ít nhất là đến năm, chẳng hạn như những quả chuối.

•

Nhận biết và làm ra những mẫu và kiểu mới, chẳng hạn như đỏ-xanh dương -đỏ-xanh dương hay
2-1-1 2-1-1 2-1-1.

•

Diễn tả ý tưởng và cảm xúc trong khi chơi. Dùng các trò chơi sáng tạo như âm nhạc, múa, và đóng kịch để
tự diễn tả mình.

•

Giữ gìn những đồ dùng của riêng mình và đồ dùng của người khác bằng cách cất đồ chơi đi, trả lại những
thứ đã mượn và dùng đồ chơi một cách cẩn thận.

Xin nhớ rằng chơi là một phần quan trọng của sự học hỏi.
Con quý vị học hay nhất khi cháu dành thời giờ với quý vị và làm
những họat động thú vị và vui thích!
Tập luyện những năng khiếu này ở nhà với con của quý vị!

