
Bạn có biết các vần điệu  
hành động không?

Các vần điệu hành động giúp con bạn học ngôn ngữ  
vì các con có thể, cùng một lúc, chuyển động cơ thể,  

cảm nhận nhịp điệu và nghe được các từ ngữ. Hãy thử 
bài 'The Hokey Pokey' hoặc 'I’m a Little Teapot'.  

Hãy cải thiện các vần điệu hành động bạn biết tại buổi  
'First 5 Forever' miễn phí tại thư viện địa phương.

Đăng ký để nhận các mẹo hay tương tự, miễn phí 
mỗi tuần tại slq.qld.gov.au/first5forever

Tôi là một ấm trà nhỏ



 trò chuyện        đọc        hát        chơi

Hãy lên trang slq.qld.gov.au/first5forever
Tham gia một buổi miễn phí tại thư viện địa phương
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Hãy cùng chơi “piggyback sat nav”!

Hãy cõng con ra ngoài  chơi và bảo bé chỉ cho 
bạn xem đi đường nào. Trò vui này xây dựng  

các kỹ năng ngôn ngữ, bao gồm từ vựng  
về phương hướng như phía trước, vòng quanh, 

trái, phải và rẽ.

Hãy đăng ký để nhận các mẹo hay tương tự, 
miễn phí mỗi tuần  tại  

slq.qld.gov.au/first5forever



Hãy lên trang slq.qld.gov.au/first5forever
Tham gia một buổi miễn phí tại thư viện địa phương
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Câu chuyện bắt đầu từ đâu?

Chỉ vào từ đầu tiên trên trang sách và giải thích cho 
con rằng chúng ta sẽ bắt đầu đọc từ đó. Nếu bạn 

thấy bé đã thiết lập được bước quan trọng này 
trong việc học đọc, hãy kêu bé chỉ cho bạn biết 

điểm bắt đầu.

Hãy đăng ký nhận các mẹo hay tương tự, miễn phí 
mỗi tuần tại slq.qld.gov.au/first5forever



Hãy lên trang slq.qld.gov.au/first5forever
Tham gia một buổi miễn phí tại thư viện địa phương
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Càng nghe nhiều, 
càng biết nhiều

Hãy sử dụng các từ mới và thú vị với bé. Quý vị 
không phải đợi đến khi bé “đủ lớn”. Càng được 

tiếp xúc với nhiều từ, bé sẽ càng biết nhiều!

Hãy đăng ký nhận các mẹo hãy tương tự, miễn phí 
mỗi tuần tại slq.qld.gov.au/first5forever



Hãy lên trang slq.qld.gov.au/first5forever
Tham gia một buổi miễn phí tại thư viện địa phương

 trò chuyện        đọc        hát        chơi

Vietnam
ese


