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ĐỌC TRỒNG
80% trọng lượng bộ não của con người phát triển trong ba năm đầu tiên của cuộc sống.
Trung bình, lúc mới biết đi, Trẻ học 10 chữ mới mỗi ngày.
Khi bắt đầu học mẫu giáo, Trẻ nên biết và sử dụng 5,000-8,000 chữ.
LÀM THẾ NÀO GIÚP TRẺ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ-- KHẢ NĂNG ĐỌC VÀ VIẾT?
CHUYỆN TRÒ VỚI TRẺ

Gọi tên những gì bạn thấy xung quanh vì não của Trẻ đang trong thời kỳ hấp thụ tất cả mọi thứ !
Trò chuyện như với người lớn bằng cách đặt câu hỏi và chờ Trẻ trả lời.
Giúp cho Trẻ có khả năng và tăng sự tự tin khi được có người lớn lắng nghe.
Dùng ngôn ngữ chính của bạn khi trò chuyện với Trẻ.

ĐỌC VỚI TRẺ

Trẻ cũng học khi được nghe đọc sách.
Đọc sách giúp Trẻ phát triển từ vựng, tập trung chú ý , và tập Trẻ yêu thích đọc sách từ thuở ấu thơ.
Cùng đọc sách với Trẻ bất cứ lúc nào: lúc vào giường, lúc đang đi vệ sinh, lúc di chuyển chung
quanh và ngay cả trong lúc Trẻ đang hờn dỗi.
Dùng ngôn ngữ chính của bạn để đọc sách và trò chuyện về các hình ảnh với Trẻ.

HÁT VỚI TRẺ

Âm nhạc là ngôn ngữ của vạn vật. Âm nhạc và ngôn ngữ gắn bó với nhau trong não.
Ca hát là dạy Trẻ nhịp điệu của ngôn ngữ, làm giàu từ vựng và khả năng lắng nghe.
Hãy hát bằng ngôn ngữ chính của bạn.

CHƠI VỚI TRẺ

Trẻ học tốt nhất qua các trò chơi và năng động (khi ta hát, ta đi chuyển theo nhịp điệu!).
Trẻ học hỏi khi chúng thích và sẽ chú tâm vào những việc đang làm.
Tận dụng tối đa thời gian chơi bằng cách làm những gì Trẻ yêu thích.

