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Chương Trình Lớp Vỡ Lòng 2012-13
Kính gởi phụ huynh:
Chương trình lớp vỡ lòng là chương trình mang tính cách “học mà chơi, chơi mà học”, chủ yếu
giúp các em mới đến trường hoặc đã đến trường trong thời gian ngắn yêu thích tiếng Việt và
các hoạt động của trường Việt ngữ; để từ đó giáo dục nâng cao việc bảo tồn tiếng mẹ đẻ và gìn
giữ đạo đức cùng các truyền thống tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam.
Học Chữ
o Nhận dạng bảng chữ cái
o Tập ráp vần xuôi
o Các nguyên âm, phụ âm.
o Cách bỏ dấu trong tiếng Việt
o Cách viết và phân biệt chữ Hoa, chữ thường
o Phân biệt và thuộc các dấu giọng trong tiếng việt
o Viết tên của em
o Cách cầm viết chì, crayons, kéo, vv
o Nghe kể chuyện
o Xem chuyện cổ tích. Tập kể lại hay trả lời các câu hỏi về nội dung câu chuyện. Rèn luyện
trí nhớ và tính dạn dĩ.
o Tập thuộc vài câu ca dao hay vài đoạn thơ ngắn
o Xây dựng từ vựng mới
o Xây dựng các kỹ năng nghe
o Phân biệt hình ảnh
o Phát triển các kỹ năng vận động: kéo, thủ công, vv
Học Toán
o Học số 0-30
o Đếm đồ vật đến 10
o Phân loại theo thuộc tính khác nhau: màu sắc, hình dạng, kích thước
o Hình học: hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác, hình bầu dục, và kim
cương
o Thời gian: Ngày và đêm
o Tiền: Biết 1 xu, 5 xu, 10 xu, và 25 xu (cách hoán đổi giá trị)
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Sáng tạo nghệ thuật
o Khám phá các quy trình nghệ thuật, bản vẽ, cắt dán, vv
o Tô màu
o Nhận biết một số hình dạng và hình học
o Tập nhận biết màu sắc và dấu đường đơn giản (trò chơi traffic light, memory game, và
puzzle) cùng với một số trò chơi năng động khác.
o Nhận biết màu sắc, các đồ vật xung quanh
o Làm các động tác theo bài hát
o Tập hát: giúp các em dạn dĩ, tự tin
Kỹ năng
o Chơi/học trong nhóm
o Cách cư xử: xin vui lòng, cảm ơn, xin lỗi, cách chào hỏi và xưng hô
o Chăm sóc cá nhân: rửa tay, xài khăn giấy, đi vệ sinh
o Tin cá nhân: tên, tuổi, tên trường, thành phố, tiểu bang, quốc gia
o Khám phá phương thức vận chuyển
o Nhận biết các thành viên trong gia đình và người thân
Khoa học
o Quan sát thời tiết
o Tìm hiểu sự khác biệt trong 4 mùa
o Khám phá năm giác quan
o Tập vẽ, cắt, dán hình ảnh đồ vật đơn giản
o Tập múa hoặc tạo tiếng kêu của một số con vật thân quen
Bên cạnh sự nhiệt tình hướng dẫn các em của các thầy cô thiện nguyện, lớp học cũng rất cần sự
hổ trợ và sự tiếp tay của tất cả phụ huynh, để việc khởi dụng bước căn bản cho việc học chữ và
tiếng Việt của con em ngày một tiến triển vững mạnh hơn tại lớp học cũng như trong gia đình.
Trân trọng cám ơn,
Toàn thể Giáo viên Lớp Vỡ Lòng
Cô Bích
Cô Yến
Cô Trang
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Vietnamese Pre-K Program 2012-13
Dear parents,
Welcome to Lac Hong's Preschool Program! The Lac Hong staff has put together a fun-filled
program to accommodate the increasing demand of a Pre-K program for students 5 years old
and older. A language program for kids at such young age has been highly recommended by
linguists and educators. Researches have proclaimed that "We are most receptive to language
acquisition between the ages of 1 and 8". Please find the followings Lac Hong's objectives and
goals for the Pre-K Program.
Overview and objectives
The class is designed to teach Vietnamese to children between the ages of 5 and 6. Our goals
are to get the children frequent the use of Vietnamese in the classroom and at home, learn the
alphabets and numbers, understand the different functions of Vietnamese tone marks, build up
Vietnamese vocabulary, and learn traditions and cultural activities in the family and the
community. The staff will emphasize on the obedience of rules and regulations, which would
conduct the safety to our children.
Program outlines
Literacy
o Exposure to alphabet: letter names and sounds
o Recognize, spell, write first and last name
o Hold a pencil, crayon, scissors correctly
o Answer questions about stories
o Repeat simple nursery rhymes
o Build new vocabulary
o Build listening skills
o Strengthen visual discrimination
o Develop fine motor skills: scissors, writing utensils, etc.
Math
o
o
o
o

Numerals 0-30
Counting objects to 10
One-to-one correspondence of objects
Sorting by various attributes: color, shape, size
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o
o
o
o

Shapes: square, rectangle, circle, triangle, oval, diamond
Matching: symbols, shapes, patterns, etc.
Time: Day and Night
Money: Penny, Nickel, Dime, and Quarter

Creative Arts
o Explore a variety of art processes:, drawing, collage, etc.
o Use a variety of art materials: crayons, colored pencils, and markers
o Sing traditional songs and songs/short poems that enhance the curriculum
o Participate in movement songs and dances
Social Skills
o Work in groups or with a partner on a variety of projects
o Practice using manners: please, thank you, excuse me, table manners
o Communicate his/her needs
o Take care of his/her own basic needs: washing, use tissue as needed, bathroom use, etc.
o State personal information: first and last name, age, school name, city, state, country
o Explore modes of transportation
Science
o Observe weather
o Learn the differences in 4 seasons
o Explore the world with the five senses
o Investigate animals, the homes they live in, the food they eat
We, at the Lac Hong Vietnamese School, are very happy to have your child(ren) in our program.
If you have any questions concerning this class, please feel free to contact Mrs. Tracy Le, the
school principal, or the Pre-K staff.

Regards,
Mrs. Daisy
Mrs.Yen
Mrs.Trang
4

