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Chương trình Làm quen với Tiếng Anh cho trẻ Mẫu giáo Schools Elite là mô hình giảng dạy 

theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp học sinh làm quen với một ngôn ngữ mới, dần hình thành và phát 

triển khả năng sử dụng Tiếng Anh giao tiếp một cách tự nhiên và hoàn toàn tự tin. Khóa học còn 

giúp học sinh mở rộng tầm hiểu biết về thế giới xung quanh, phát huy sức sáng tạo và trí tưởng 

tượng phong phú cho các con thông qua các chủ đề học tập phong phú. 

 

Tài liệu này là những thông tin cần thiết dành cho phụ huynh để nắm rõ về chương trình học, 

cũng như kết hợp với nhà trường trong việc khuyến khích và theo dõi tình hình học tập của con 

em mình. Ngay cả khi không biết tiếng Anh, phụ huynh vẫn có thể áp dụng những gợi ý dưới 

đây để kiểm tra và khích lệ con học tập. 

 

Chúng tôi mong sẽ luôn nhận được sự hợp tác của Quý phụ huynh để mang lại kết quả tốt nhất 

cho việc dạy và học tiếng Anh cho học sinh các trường Mầm non. 
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A. NHỮNG THÔNG TIN CHÍNH 

1. Thời khóa biểu 

 

Chương trình Làm quen với Tiếng Anh cho trẻ Mẫu giáo được tổ chức dưới các hình thức 100% 

giáo viên nước ngoài hoặc kết hợp giảng dạy giữa giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài, 

với thời lượng học tập trung bình là 2-3 tiết/tuần (Chương trình Tiếng Anh làm quen) hoặc nhiều 

hơn cho Chương trình Tiếng Anh tăng cường theo nhu cầu của PHHS. 

 

2. Tài liệu học tập 

 Giáo trình và tài liệu học tập thuộc bản quyền của Schools Elite. 

 Thông thường một bộ giáo trình và tài liệu học tập bao gồm: 

o 01 sách giáo khoa bản gốc, thuộc bản quyền của Schools Elite. 

o Tài khoản học tiếng Anh trên phần mềm dành cho ứng dụng điện thoại thông 

minh 

o Nguyên vật liệu cho 10 Bài tập Dự án, trong đó có 4 Bài tập Dự án lớn theo chủ 

đề Lễ hội Halloween, Giáng sinh, Tết cổ truyền Việt Nam và Mùa hè. 

 

Lưu ý dành cho phụ huynh: 

 Sách giáo khoa được phát cho học sinh thông qua giáo viên chủ nhiệm lớp ngay từ đầu 

khóa học. Sách giáo khoa có tên Schools Elite Kindy 1-2-3 là phần sử dụng để thực hành 

trên lớp, sách này nên để lại ở trường để tránh thất lạc, vì thế nếu con mang về nhà thì 

phụ huynh vui lòng nhắc con cần mang tới lớp. 

 Phần mềm ôn tập ở nhà Schools Elite Kindy 1-2-3 online bao gồm các hoạt động ngôn 

ngữ phong phú để các con ôn tập từ vựng đã học, luyện tập về phát âm và kỹ năng nghe 

nói. Nhằm tối ưu hóa việc học sinh sử dụng phần mềm này một cách hiệu quả, chúng tôi 

rất cần sự tham gia cha mẹ trong việc hướng dẫn con trong thời gian đầu. Xin vui lòng 

đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng phần mềm khi đăng nhập vào tài khoản cá nhân để biết thông 

tin chi tiết. 

 Để giúp con hoàn thành các bài tập trên lớp, chúng tôi sẽ sử dụng sáp màu và văn phòng 

phẩm sẵn có trên lớp dành cho việc thực hành. Tuy nhiên, các con nên có một bộ sáp màu 

ở nhà dành cho việc luyện tập tiếng Anh thông qua việc phát triển kỹ năng Vận động 

tinh. 

 Phụ huynh lưu ý chỉ nhắc nhở và gợi ý con thực hiện các hoạt động ngôn ngữ trên phần 

mềm chứ không nên làm bài hộ con. 

 Bài tập Dự án là bài tập cá nhân, giúp các con không chỉ thực hành tiếng Anh mà còn 

phát huy sức sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú, đồng thời hình thành một số kỹ năng 

khác như phương pháp học tập độc lập, kỹ năng vẽ, tô màu và cắt dán. 

 

3. Đánh giá kết quả học tập 

 Kết quả học tập của học sinh được đánh giá theo quá trình, thông qua quan sát, thực 

hành, theo dõi chuyên cần và thái độ học tập: Khả năng nắm bắt Từ vựng (Vocabulary), 
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Kỹ năng Nghe – Nói và Phát âm (Speaking), Giao tiếp tự tin và thực hiện các Bài tập dự 

án (Participation) và Thái độ học tập (Behaviour). 

 Hàng tháng, phụ huynh học sinh tham khảo thông tin về nội dung Chủ đề học tập trong 

tháng thông qua hệ thống phần mềm và tại Bảng tin của nhà trường. 

 Trong một năm học, phụ huynh học sinh nhận được 4 bản Báo cáo kết quả học tập giữa 

kỳ và cuối Học kỳ 1 và Học kỳ 2 để giúp theo dõi tiến bộ học tập của con thông qua Hệ 

thống báo cáo trên mạng. Phụ huynh vui lòng đăng ký địa chỉ email thông qua mẫu 

đăng ký có tại lớp để nhận được báo cáo đúng kỳ hạn. Phụ huynh cũng có thể liên hệ 

trực tiếp với giáo viên chính hay giáo viên trợ giảng ngay sau giờ học để nắm bắt tình 

hình học tập của con.   

 Mỗi tháng, giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ sắp xếp để phụ huynh tham khảo tài liệu học trên 

lớp của con em mình. Nếu mang sách của con về nhà, phụ huynh vui lòng nhắc con đem 

tới lớp cho buổi học tiếp theo để đảm bảo con có tài liệu thực hành trên lớp. 

 Mỗi học kỳ đều có lịch dự giờ mời Phụ huynh học sinh tham gia, thông thường vào cuối 

kỳ để các con có cơ hội thể hiện những tiến bộ học tập của mình với cha mẹ. 

 Các sản phẩm Bài tập dự án của học sinh đạt kết quả cao sẽ được lựa chọn trưng bày tại 

trường vào các kỳ báo cáo kết quả học tập. 

 Học sinh khối mẫu giáo lớn (Lớp Kindy 3) kết thúc chương trình học đạt kết quả khá trở 

lên sẽ nhận được Chứng chỉ tham gia khóa học - Certificate of Attendance.  

 

4. Quản lý chất lượng giảng dạy 

 Giáo viên nước ngoài và các giáo viên trợ giảng chương trình Schools Elite được tuyển 

dụng và lựa chọn theo quy định và chất lượng giảng dạy tuân thủ theo Hệ thống quản lý 

chất lượng ISO 9001:2008. Để đảm bảo duy trì tốt chất lượng của chương trình, Schools 

Elite thực hiện dự giờ giáo viên có báo trước và bất thường trong năm học. 

 

 

B. CON HỌC NHỮNG GÌ TRÊN LỚP 

 

1. Phương pháp giảng dạy 

 

Các chuyên gia giáo dục của Schools Elite áp dụng phương thức học tiếng mẹ đẻ để dạy ngôn 

ngữ thứ 2 cho trẻ nhỏ. Để sử dụng thành thạo tiếng Việt, trẻ phải được tiếp xúc với tiếng Việt 

hàng ngày trong một vài năm. Đối với tiếng Anh, các em không có điều kiện tương tự. Vì vậy 

mà cách các em học tiếng Anh cần tuân theo một quy trình có cấu trúc được thiết kế kỹ lưỡng 

nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian ngắn tiếp xúc với môi trường tiếng Anh. 

 

Trong các lớp Tiếng Anh mẫu giáo, phương pháp trên được thực hiện dưới các dạng thức: 
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Học tiếng Anh thông qua những trò chơi tương tác, các câu chuyện tiếng Anh đơn giản và dễ 

hiểu. Những thẻ từ, tranh vẽ minh họa, những đoạn truyện ngắn và đơn giản sẽ giúp trẻ dần phát 

triển khả năng nghe, đọc, nói và vốn từ vựng. 

 

Học tiếng Anh thông qua việc sử dụng các bài hát. Vì có mối liên kết chặt chẽ giữa âm nhạc và 

ngôn ngữ trong não bộ, việc học tiếng Anh qua các bài hát sẽ giúp trẻ có thể học và ghi nhớ từ 

vựng, ngữ pháp tốt hơn và hiệu quả hơn. 

 

Xây dựng chương trình học theo cấu trúc chặt chẽ nhằm tạo thành thói quen trong việc tiếp 

nhận ngôn ngữ. Các chủ đề thú vị và nhiều hoạt động hào hứng trong lớp được tuân theo một 

quy định chung ‘Việc hướng trẻ có thói quen thường ngày về ngôn ngữ tạo cơ hội để các em 

nghe, tìm hiểu nghĩa, học và sử dụng những cụm từ hay cấu trúc liên quan và cuối cùng tự hình 

thành câu từ trong ngữ cảnh nhất định’ (American Head Start – Mỹ). 

 

Phát triển kỹ năng Đọc và Viết trong tương lai bằng việc học Ngữ âm và phát triển kỹ năng Vận 

động tinh, làm tiền đề hình thành kỹ năng giao tiếp toàn diện ở trẻ ngay từ độ tuổi nhỏ. Áp 

dụng cách tiếp cận mới phát triển tư duy logic và khoa học thông qua các bài tập về số và chữ 

số, các hoạt động ngoài trời kích thích khả năng khám phá thế giới của trẻ. 

 

Các hoạt động ngôn ngữ được thiết kế theo nhóm nhỏ. Những hoạt động này gợi nhu cầu giao 

tiếp của trẻ, khởi đầu với những hoạt động chưa yêu cầu trẻ phải nói nhưng vẫn gắn với những 

giao tiếp bằng tiếng Anh được học. Với các hoạt động theo nhóm, trẻ không chỉ có cơ hội học 

tiếng Anh mà còn có thể sử dụng và tương tác ngôn ngữ mới này. 

 

Phát triển các kỹ năng khác 

 Kỹ năng làm việc cá nhân 

 Kỹ năng hợp tác theo đôi, theo nhóm 

 Làm quen và xây dựng kỹ năng tư duy và làm bài tập có dạng thức theo chuẩn quốc tế 

 Phát huy tính sáng tạo và khả năng làm việc độc lập thông qua các bài tập dự án 

 

Bài tập Dự án 

Các Bài tập Dự án được giao theo chủ đề mỗi tháng giúp cho trẻ phát triển trí tưởng tượng phong 

phú, phát huy tính sáng tạo và vận dụng các kỹ năng và kiến thức đã học để thể hiện bản thân.  

 

Chuẩn bị cho trẻ vào Lớp 1 

Những kỹ năng hình thành trong chương trình đều nhằm mục đích chuẩn bị tốt nhất về kiến thức 

và tâm lý cho trẻ khi bước vào Lớp 1, bao gồm cả vốn từ vựng và giao tiếp tiếng Anh, việc hình 

thành kỹ năng Đọc và Viết tiếng Anh, xây dựng những kỹ năng giải quyết vấn đề và sự tự tin 

trong giao tiếp, ứng xử. Kết thúc chương trình, trẻ sẵn sàng cho bất kỳ chương trình học Lớp 1 

nào theo tiêu chuẩn quốc tế. 
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2. Sau khóa học các con có thể làm gì? 

 

Kết thúc cấp độ Kindy 1 (Mẫu giáo bé), học sinh có thể: 

 Làm quen với 10 chủ đề học tập và thực hiện 10 Bài tập dự án 

 Học được 100+ từ vựng và mẫu câu nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp  

 Biết cách tự giới thiệu bản thân và những câu chào hỏi thông dụng 

 Biết cách thể hiện cảm xúc của bản thân 

 Biết cách phân biệt các đồ dùng và trang thiết bị trong lớp học 

 Nhận biết các màu sắc cơ bản và mô tả đồ vật theo màu sắc 

 Nhận biết các hình dạng cơ bản và mô tả đồ vật theo hình dạng 

 Biết cách giới thiệu về các thành viên trong gia đình nhỏ của mình 

 Nhận biết và biết cách mô tả các bộ phận trên cơ thể 

 Biết phân biệt các đồ ăn và cách nói thích hay không thích ăn gì 

 Phân biệt các động vật thân thuộc và mô tả về chúng 

 Thế giới đồ chơi với nhiều trò chơi thân thuộc 

 

Kết thúc cấp độ Kindy 2 (Mẫu giáo nhỡ), học sinh có thể: 

 Làm quen với 10 chủ đề học tập và thực hiện 10 Bài tập dự án 

 Ôn lại và học thêm được100+ từ vựng và các mẫu câu đơn giản nhằm phát triển kỹ năng giao 

tiếp ở cấp độ cao hơn 

 Ôn lại và mở rộng cách giới thiệu về bản thân và bạn bè xung quanh 

 Ôn tập và mở rộng từ vựng và mẫu câu về màu sắc và hình dạng 

 Giới thiệu kỹ hơn về các thành viên trong một gia đình lớn có nhiều thế hệ   

 Biết cách yêu quý cơ thể của mình và cách mô tả về các bộ phận trên cơ thể 

 Phân biệt các dạng thời tiết khác nhau tại Việt Nam và trên thế giới 

 Cách nói về quần áo các mùa khác nhau   

 Giới thiệu các phòng và đồ vật trong nhà của mình   

 Mô tả với bạn bè về nhà mình 

 Phân biệt các vật nuôi trong trang trại 

 Biết tên các cuốn truyện dành cho trẻ mẫu giáo quen thuộc trên thế giới và học cách yêu 

thích đọc sách 

 

3. Kết thúc cấp độ Kindy 3 (Mẫu giáo lớn), học sinh có thể: 
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 Làm quen với 10 chủ đề học tập và thực hiện 10 Bài tập dự án 

 Ôn lại và học thêm được100+ từ vựng và các mẫu câu phức tạp hơn nhằm phát triển kỹ năng 

giao tiếp ở cấp độ cao hơn 

 Ôn tập các cách chào hỏi và giới thiệu về bản thân 

 Phân biệt các động vật trong vườn thú 

 Biết về các phương tiện giao thông và kể cho bạn bè về cách di chuyển của mình tới các 

điểm đến  

 Siêu anh hùng – họ là ai?  

 Phân biệt các đồ ăn có lợi và không tốt cho sức khỏe 

 Nắm được về các giới từ chỉ địa điểm và phân biệt cách sử dụng 

 Biết thêm nhiều địa điểm giải trí và các cửa hàng xung quanh nhà và trường học 

 Kể về các hoạt động trong một ngày của mình 

 Nói về các trò chơi trong công viên 

 Biết cách kể về ngày đầu tiên ở trường Tiểu học 
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C. CHA MẸ NÊN GIÚP CON NHƯ THẾ NÀO Ở  NHÀ? 

 

Ngoài giờ học và thực hành trên lớp, học sinh sẽ tiến bộ nhanh chóng hơn nếu dành thời gian ôn 

tập ở nhà. Chúng tôi xin giới thiệu tới phụ huynh một số phương pháp giúp cha mẹ dễ dàng kiểm 

tra, hướng dẫn để giúp con yêu thích tiếng Anh. Chúng tôi rất mong gia đình cùng kết hợp với 

nhà trường nhằm giúp con đạt kết quả tốt nhất trong năm học. 

 

1. Một số phương pháp để cha mẹ giúp con học tiếng Anh 

 

Lời khuyên chính: 

 Chủ động hỏi con về những hoạt động diễn ra trên lớp. 

 Tỏ ra hứng thú với việc học tiếng Anh của trẻ. 

 Cha mẹ không nhất thiết phải biết tiếng Anh mới giúp được con mình. 

 

Một số cách để khuyến khích việc học cho trẻ: 
 

 Trao đổi với giáo viên hoặc giáo viên trợ giảng: 

 Hãy hỏi giáo viên về tình hình học tập của con. 

 Xem qua sách mà con mình đang học. 

 Kiểm tra để biết đâu là phần bài tập về nhà của con và khi nào phải hoàn thành, hãy 

đảm bảo rằng con mình có đủ thời gian để hoàn thành bài tập về nhà.   

 

 Cùng con ôn tập từ vựng, phát âm và kỹ năng thông qua Phần mềm Schools Elite: 

 Hãy dành khoảng 15 phút mỗi tuần đăng nhập vào tài khoản phần mềm và khuyến 

khích con ôn tập các bài đã học 

 Tham khảo nội dung Chủ đề học tập của từng tháng để giao tiếp với con có trọng tâm 

hơn 

  Hãy theo dõi nhật ký đăng nhập và hoạt động phần mềm của con để khuyến khích 

con thực hiện mọi hoạt động ngôn ngữ chứ không chỉ tập trung vào những trò chơi 

ngôn ngữ con yêu thích hay cảm thấy dễ. 

 
 

 Kiểm tra bài con là cách cha mẹ tự trau dồi tiếng Anh của mình: 

 Hãy hỏi con: “Hôm nay con đã học được những gì trên lớp?”. 

 Đề nghị con: “Con dạy lại cho bố/mẹ đi”. 

 Hướng dẫn con làm bài tập về nhà. 
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2. Hướng dẫn sử dụng Phần mềm học tiếng Anh Schools Elite dành cho phụ huynh 

Phần mềm học tiếng Anh Schools Elite được biên soạn mới trong năm 2017 dành cho chương 

trình Làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo Schools Elite Kindy 1 – 2 – 3 nhằm giúp 

con ôn tập và mở rộng từ vựng và kiến thức đã học. 

 

Các hoạt động thực hành trong phần mềm được biên soạn dựa theo lượng từ vựng học sinh được 

học trong năm. Để học sinh có thể tận dụng tối đa và hiệu quả công cụ hỗ trợ này, cha mẹ vui 

lòng đọc kỹ mục Hướng dẫn dành cho phụ huynh khi đăng nhập vào phần mềm. 

 

Các hoạt động ngôn ngữ: 

 I love colouring. Ôn từ vựng và màu sắc, nghe và làm theo chỉ dẫn.  

 Catching the words. Luyện nghe và phát âm, nhận diện từ, học từ qua hình ảnh và âm 

thanh.  

 Vocabulary memory. Luyện phát âm, khả năng nhớ từ vựng, ghép từ theo cặp tranh 

giống nhau. Độ khó tăng dần theo thứ tự hoạt động. 

 Play with numbers. Ôn tập từ vựng, phát âm, nhận biết và nhớ số đếm, tập đếm, tập làm 

tính đơn giản, phân biệt danh từ số ít – số nhiều,  

 Speak aloud. Luyện Nghe và Nói. 

 Play with words: Nhận diện từ, làm quen chữ cái, học từ qua nhận diện chữ cái (dành 

cho học sinh 5 tuổi.) 

 

3. Những trò chơi đơn giản cha mẹ có thể vừa chơi vừa học cùng con: 

 

Qua thời gian ban đầu bỡ ngỡ làm quen với một ngôn ngữ mới, cha mẹ có thể áp dụng một 

số trò chơi ngôn ngữ sau để giúp con nhớ từ tốt hơn. Lưu ý hãy lựa chọn mức độ từ dễ tới 

khó, từ ít tới nhiều để con quen dần với khối lượng ngôn ngữ. 

 

Những trò chơi ngôn ngữ này rất đơn giản, kể cả cha mẹ biết rất ít hoặc không biết tiếng Anh 

vẫn có thể áp dụng hiệu quả với con. Các Thẻ từ cơ bản đều được tạo ra từ các bài tập về nhà 

của con, cha mẹ hãy trợ giúp cho làm những Thẻ từ này và giữ thành một Bộ Thẻ từ. 

 

 Memory/Guessing Game. Đính Thẻ từ trên bảng hoặc xếp chúng ngay ngắn trên bàn. Cha 

mẹ chỉ vào từng Thẻ từ để con trả lời theo thứ tự đã sắp xếp, có thể lặp đi lặp lại cho tới khi 

thấy con nhớ các từ. Sau đó, lật úp một trong những Thẻ từ để che cho con không nhìn thấy, 

rồi yêu cầu con nhắc lại các từ theo thứ tự, bắt buộc nhớ luôn cả từ đã bị che. Cứ thế lần lượt 

úp che thêm những Thẻ từ khác để con đoán biết và nhớ dần các từ bị che theo thứ tự. Khi 

con đã quen dần với cách chơi, cha mẹ có thể cho con chủ động tự chọn che đi từ nào. Ở mức 

độ cao hơn, cha mẹ có thể chọn che các Thẻ từ không theo thứ tự, hoặc đổi chỗ các Thẻ từ để 

con tăng cường khả năng nhớ từ. 

 

 What’s missing? Lần lượt đặt các Thẻ từ trên bàn để con đọc lớn các từ khi cha mẹ đặt từng 

Thẻ từ xuống. Rồi yêu cầu con nhắm mắt lại. Hãy lấy đi một Thẻ từ bất kỳ và nói con mở 
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mắt ra và cố nhớ xem Thẻ từ nào đã bị lấy đi. Lặp lại hành động này với mỗi Thẻ từ. Nếu con 

hoàn toàn tự tin, cha mẹ có thể đổi vai cho con để con là người dấu Thẻ từ và cha mẹ là 

người đoán. Khi con đã quen dần với trò chơi này, hãy dấu cùng lúc 2 – 3 Thẻ từ. Trò chơi 

này giúp con nhớ từ rất tốt, và khiến con tự tin thực hành tiếng Anh một cách tự nhiên. 

 

 Big Bash. Đặt cùng lúc 2 – 3 Thẻ từ trước mặt con và kiểm tra xem con đã tự tin đọc to các 

từ này chưa. Sau đó cha mẹ dùng tay đập chạm lên Thẻ từ để con cố gắng gọi tên nhanh nhất 

có thể từ vừa được chỉ vào. Ban đầu có thể làm với tốc độ chậm để con quen dần, sau đó khi 

con tự tin và hoàn toàn chủ động, cha mẹ đẩy nhanh tốc độ chạm lên từ. Khi thấy con đã 

hoàn toàn tự tin, hãy đổi sang những Thẻ từ mới, và tăng số lượng Thẻ từ lên trong cùng một 

lượt chơi. 

 

 Slap the flashcard (chơi 3 người: có thể là 2 con với cha/mẹ, hoặc con với cả cha và mẹ) 

Đặt trước mặt con một vài Thẻ từ. Gọi tên một trong những từ đó và với một trong hai người 

chơi còn lại, ai đập tay chạm vào Thẻ từ đúng trước sẽ là người thắng. Người thắng được 

quyền đổi vai trở thành người hướng dẫn, được quyền chọn gọi tên một từ khác cho hai 

người còn lại thi xem ai đập tay chọn từ đúng nhanh hơn. Lặp đi lặp lại để mỗi người có một 

vài cơ hội được làm người chiến thắng. 

 

 Hide the flashcard. Yêu cầu con nhắm mắt lại để cha mẹ có thể dấu Thẻ từ ở đâu đó trong 

phòng. Khi con mở mắt ra, nhiệm vụ của con là đi tìm Thẻ từ đó. Cha mẹ giúp đưa gợi ý vị 

trí dấu cho con bằng cách liên tục gọi tên từ đó, khi con đi gần tới chỗ dấu Thẻ từ thì gọi tên 

từ đó bằng cách nói lớn dần lên, khi con đi xa dần chỗ dấu Thẻ từ thì gọi tên từ nhỏ dần đi. 

Khi con quen dần với cách chơi, cha mẹ có thể đổi vai cho con làm người dấu Thẻ từ, để con 

có cơ hội liên tục phát âm từ đó và như vậy, con được luyện nói các từ tiếng Anh. 

 

4. Những bài hát tiếng Anh cha mẹ có thể học cùng con 

 

Ở mỗi cấp học, chúng tôi có lựa chọn những clip phù hợp để các con thực hành học hát và hành 

động theo bài hát trên lớp và về nhà, cha mẹ hãy năng bật các bài hát này để con có thêm cơ hội 

thực hành tại nhà. 

 

Luyện tập tiếng Anh qua việc xem các kênh TV nói tiếng Anh dành cho trẻ em (như PlayHouse, 

Disney channel) giúp học sinh học và nhớ thêm nhiều từ mới, biết cách đặt câu đơn giản và 

chính xác và luyện nói theo. Ngoài đĩa bài hát có sẵn, cha mẹ nên dành cho con những giờ ‘học 

mà chơi, chơi mà học’ trong tuần bằng cách học hát và xem series phim ngắn sau đây cùng con: 

 

 Alphablocks Series 1 all episodes 

http://www.youtube.com/watch?v=IH0rToY6QM8&list=PL7QBhjs24ko-

lQij0eV7H2JYPC0vWKUDE 

 Alphablocks Series 2 all episodes 

http://www.youtube.com/watch?v=cUc_pcAj8So&list=PL7QBhjs24ko8pCwgNCFyasBp

OO0CgQ007 

 Alphablocks Series 3 all episodes 

http://www.youtube.com/watch?v=IH0rToY6QM8&list=PL7QBhjs24ko-lQij0eV7H2JYPC0vWKUDE
http://www.youtube.com/watch?v=IH0rToY6QM8&list=PL7QBhjs24ko-lQij0eV7H2JYPC0vWKUDE
http://www.youtube.com/watch?v=cUc_pcAj8So&list=PL7QBhjs24ko8pCwgNCFyasBpOO0CgQ007
http://www.youtube.com/watch?v=cUc_pcAj8So&list=PL7QBhjs24ko8pCwgNCFyasBpOO0CgQ007
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http://www.youtube.com/watch?v=pzr4uMCUMX0&list=PL7QBhjs24ko_dq2Nm1NovI

qIAr7kAuWJb 

 Alphablocks Series 4 all episodes 

http://www.youtube.com/watch?v=nnE6Y9_n2LI 

 Can an elephant jump? 

http://www.youtube.com/watch?v=GA6dKNsl6zk 

 ESL color song 

http://www.youtube.com/watch?v=Lil3FuCP97k 

 B-I-N-G-O – Super simple songs 

http://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g 

 Head shoulders knees and toes 

http://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg 

 Phonics song 2 (new version) 

http://www.youtube.com/watch?v=ffeZXPtTGC4 

 Body Parts Chant (this is / these are....) 

http://www.youtube.com/watch?v=4-T9QuldVOw 

 

 Broccoli ice cream? 

http://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 

 Dream English Hello Song 

http://www.youtube.com/watch?v=aeQlnlMpizI 

 Dream English Goodbye Song 

http://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs 

 Dream English Let’s Count 1 - 10 Song  

http://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw 

 Dream English Weather Song  

http://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY 

 Wheels on the bus 

http://www.youtube.com/watch?v=2FI3p79Jq-k 

http://www.youtube.com/watch?v=pzr4uMCUMX0&list=PL7QBhjs24ko_dq2Nm1NovIqIAr7kAuWJb
http://www.youtube.com/watch?v=pzr4uMCUMX0&list=PL7QBhjs24ko_dq2Nm1NovIqIAr7kAuWJb
http://www.youtube.com/watch?v=nnE6Y9_n2LI
http://www.youtube.com/watch?v=GA6dKNsl6zk
http://www.youtube.com/watch?v=Lil3FuCP97k
http://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g
http://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
http://www.youtube.com/watch?v=ffeZXPtTGC4
http://www.youtube.com/watch?v=4-T9QuldVOw
http://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
http://www.youtube.com/watch?v=aeQlnlMpizI
http://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
http://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw
http://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY
http://www.youtube.com/watch?v=2FI3p79Jq-k
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5. Các trang web bổ ích để tự thực hành tiếng Anh (thích hợp hơn với trẻ ở độ tuổi 

mẫu giáo lớn) 

 

Khi việc học tiếng Anh trở nên tự nhiên và thú vị, cha mẹ có thể cùng con chơi các trò chơi ngôn 

ngữ nhằm giúp trẻ nhớ từ lâu hơn và đặt được những câu dài hơn. 

 

 http://www.englishclub.com/kids  

 http://www.eslgamesplus.com/classroom-games 

 http://eslkidsworld.com/Interactive%20games/Vocabulary%20Games/vocabularygames.h

tml 

 http://www.starfall.com/index.htm  

 http://dreamenglish.com/kidsgames.html  

 http://www.literacycenter.net/play_learn/english-language-games.php#  

 http://www.learningchocolate.com/category/basic  

 http://www.cookie.com/kids/games/viewallgames.html  

 http://www.eslyes.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.englishclub.com%2Fkids&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGu_tzbFmhTVZSC766_Z9VSvRJ1ww
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.eslgamesplus.com%2Fclassroom-games&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEe0bZ5Y-xHpk7g81pw2VfY-6JDpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feslkidsworld.com%2FInteractive%20games%2FVocabulary%20Games%2Fvocabularygames.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDUxXgZxBMeGbKoMlGubJ5usyQuA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feslkidsworld.com%2FInteractive%20games%2FVocabulary%20Games%2Fvocabularygames.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDUxXgZxBMeGbKoMlGubJ5usyQuA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.starfall.com%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvo-4zBF0K-xHaffXrt2_4trm8dg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdreamenglish.com%2Fkidsgames.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE70oyjNjYaOT2lyDGGJkTPV4-g_Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.literacycenter.net%2Fplay_learn%2Fenglish-language-games.php%23&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkUl84-ZkO1ShwVDuHmW9ZHYTBSw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.learningchocolate.com%2Fcategory%2Fbasic&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG-653kYcCdwB2OEHMDS5z066vSOQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cookie.com%2Fkids%2Fgames%2Fviewallgames.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtRadBy6CFGvWC0pvfuoV992-v0w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.eslyes.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFeL83Qa6IWmJEDajn3ykF_3q3NSg
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6. 10 gợi ý để cha mẹ có thể giúp con thành công:  

 

1. Dành thời gian cho con.  Sự quan tâm của cha mẹ đóng một vai trò đặc biệt quan trọng 

trong việc cổ vũ con cái trên con đường dẫn tới thành công. 

2. Tỏ thái độ tích cực.  Khuyến khích con luôn cố gắng hết sức mình, nhưng cũng đừng tạo 

áp lực cho con bằng việc đặt ra mục tiêu quá cao. Hãy dành lời khen cho cả những thành 

công nhỏ và những thành công lớn của con. 

3. Hãy là một tấm gương tốt. Thể hiện bằng chính những hành động của cha mẹ để con 

thấy rằng học tiếng Anh rất thú vị và có tác dụng. Hãy đọc nhiều hơn và cố gắng nâng 

cao vốn tiếng Anh của chính mình và thể hiện rằng cha mẹ rất thích tiếng Anh. 

4. Luôn nhớ tới vai trò làm cha mẹ của mình. Đừng kỳ vọng nhà trường sẽ làm hết mọi 

việc. Ở nhà anh/chị hãy nhắc nhở con thêm về tính kỷ luật và tôn trọng người khác, như 

thế con sẽ trở thành một học sinh tốt và biết cách cư xử đúng mực. Mức độ thành công 

trong khóa học của con sẽ phụ thuộc vào thái độ học tập trên lớp như thế nào. 

5. Theo dõi tình hình của con.  Hãy hỏi con về bài tập về nhà, thường xuyên kiểm tra việc 

hoàn thành bài tập của con và không để con nghỉ học, trừ khi có lý do hợp lý. 

6. Cân bằng giữa việc học ở trường và những hoat động ngoài trời.  Nếu chỉ học mà 

không nghỉ ngơi sẽ khiến trẻ em nhàm chán và mất dần đi sự ham mê trong việc học, 

đồng thời nếu làm như vậy, trẻ cũng sẽ không có đủ những kỹ năng và kinh nghiệm cần 

thiết cho cuộc sống. 

7. Quan tâm đến những yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc học của con trên lớp.  Hãy 

đảm bảo con được ngủ đủ giấc, ăn những thực phẩm giàu dinh dưỡng và có thời gian để 

nghỉ ngơi. Nếu con có khó khăn do vấn đề về gia đình, về giáo dục và tình cảm, hãy 

thông báo để nhà trường có thể giúp đỡ và động viên con. 

8. Tạo điều kiện cho việc học ở nhà.  Hãy đảm bảo trong nhà mình luôn có những cuốn 

sách, truyện tranh và tạp chí tiếng Anh, chương trình TV hay youtube trên máy tính để 

con có điều kiện học tập bằng các cách thú vị. 

9. Hiểu và ủng hộ những quy định và mục tiêu của trường học.  Nếu nhà trường có biện 

pháp riêng đối với con, hãy ủng hộ họ và cùng cộng tác với giáo viên để giúp con, đừng 

nên phản đối họ. 

10. Nói chuyện với giáo viên.  Nếu cha mẹ thấy có vấn đề gì còn thắc mắc hoặc cần giải 

quyết, hãy liên lạc với nhà trường.  Đừng đợi đến cuối khoá mới làm việc đó. Nhà trường 

luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ trong mọi thời điểm. 
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D. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 

Phụ huynh vui lòng liên hệ trực tiếp với giáo viên nước ngoài hoặc giáo viên trợ giảng người 

Việt nếu có thắc mắc hay cần làm rõ các thông tin liên quan tới chương trình hoặc tình hình học 

tập của con mình.  

 

Văn phòng Dự án liên kết đào tạo Schools Elite 

 

Địa chỉ:  Tầng 6, 98 Hoàng Ngân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại:  024 3784 3333 

Email:   SEinfo@languagelink.edu.vn 


