
		Labor	Day	
Holiday	

22		Find	words	in	a	
book	that	have	the	
le6er	c.		

8		Discuss	body	
parts	and	ask	your	
child	to	show	how	
that	part	moves.	

		
15		Discuss	senses	
with	your	child.		
Which	senses	did	
Li6le	Red	use?	

	29			Count	the						
number	of	people	in	
your	family.		Ask	your	
child	to	count	the			
																				same			
																				number	of	
																				objects.	
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9		Make	up	silly	
words	that	rhyme	
with	your	child’s	
name.	(Change	the	
beginning	sound.)	

16		Count	to	ten	
with	your	child	–	
use	a	high	voice,	a	
deep	voice,	a	giant	
voice,	etc.	

23		Ask	your	child	to	
draw	pictures	of	items	
at	home	that	are	taller	
than	the	child’s	height	
or	shorter	than	the	
child.	
	

17		Ask	your	child	to	
demonstrate	how	to	
care	for	a	book.	

24		Visit	your	pantry	
with	your	child.		Have	
her	compare	containers	
(cans,	boxes)	some	hold	
more	than	others.		
Which	ones	hold	less?	
	

10		Say	a	sentence	
and	help	your	child	
count	how	many	
words	are	in	the	
sentence.	

3	Provide	play	
dough	for	your	child	
to	form	the	first	
le6er	in	his	name.	

11		Talk	about	the	
sequence	of	how	to	
brush	teeth.		What	
do	you	do	first?		
What	comes	next?	

18		Explore	items	
in	your	home	
touch.		Is	it	rough,	
smooth,	cold,	soS,	
etc?	
		

25		Recite”	Li6le	Miss	
Muffet”	with	your	child.		
Discuss	things	that	
frighten	her.		How	can	
you	help	overcome	the	
fears? 		

12		Fall	Holiday	

19		Share	a	
magazine	or	
newspaper	ad	with	
your	child.		Ask	him	
to	find	the	first	le6er	
of	his	name.	
	
26		Ask	your	child	
to	teach	you	the	
Pretzel	calming	
strategy.	
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2		Review	the	name	
of	the	first	le6er	of	
her	name	with	your	
child.	

4		Describe	your	
child	naming	3	
a6ributes.		Ask	him	
to	describe	you.	

5		Write	your	child’s	
name.		Help	her	
idenXfy	the	le6ers	
with	curved,	straight	
or	slanted	lines.		
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15		Conversa	con	tu	
niño	acerca	de	los	
cinco	senXdos.	
¿Cuáles	uso	Gorrita	
Roja?	

8		Conversa	con	tu	
niño	de	las	diferentes	
partes	del	cuerpo	y	
como	se	mueven.	

22		Ayuda	a	tu	niño	a	
encontrar	en	un	libro	
palabras	que	tengan	
la	letra	o.	

		29	Cuenten	con		tu	niño												
						cuantas		personas	hay		
						en	la	familia.	Pídele	que		
							cuente	la		misma				
																													canXdad		
																														con	objetos.	

9		Crea	palabras	
graciosas	que	rimen	
con	el	nombre	de	
tu	niño	(cambia	la	o	
las	primeras	
sílabas)	

16		Cuenta	con	tu	
niño	hasta	10	
usando	diferentes	
tonos	de	voz:	alto,		
susurrando,	voz	
fina,	gruesa,	etc.	

23		Invita	a	tu	niño	
a	dibujar	cosas	de	
la	casa	que	sean	
más	altas	o	más	
bajas	que	él.	

10		Di	una	oración	y	
ayuda	a	tu	niño	a	
contar	cuántas	
palabras	hay	en	
ellas.	

17		Invita	a	tu	niño	
a	que	te	muestre	
como	se	cuida	un	
libro.	

24		Visita	la	alacena	con	
tu	niño	y	observen	
diferentes	embaces.	Unos	
conXenen	más	canXdad	
que	otros.	¿Cuáles	
conXenen	menos?		

11		Conversa	con	tu	
niño	acerca	de	los	
pasos	en	el	lavado	de	
los	dientes:	¿Qué	se	
hace	primero?	¿Qué	
viene	después?	

18		Explora	con	tu	
niño	cosas	en	la	
casa	por	medio	del	
tacto.	¿Es,	áspero,	
liso,	suave,	frio,	
etc?	

Recita	tu	niño	“La	
niña	Paquita”.	¿Qué	
cosa	asustan	a	
Paquita?	¿Cómo	
podrían	ayudarla	a	
superar	el	miedo?	

12		Feriado	de	
Otoño	

19		Ayuda	a	tu	niño	
a	buscar	la	primera	
letra	de	su	nombre	
en	revistas	o	el	
periódico.	

26	Pídele	a	tu	niño	
que	te	enseñe	la	
técnica	de	
respiración	llamada	
La	rosquilla.	
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	Día	del	
trabajador	

2		Conversa	con	tu	
niño		del	nombre	
de	la	primera	letra	
de	su	nombre.	

3		Provee	a	tu	niño	
con	plasXlina	para	
que	forme	la	
primera	letra	de	su	
nombre.	

4		Describe	a	tu	
niño	usando	tres	
caracterísXcas.	
Luego,	pídele	que	él	
o	ella	te	describa	a	
X.	

5		Escribe	el	
nombre	de	tu	niño.	
Ayúdalo	a	
idenXficar	las	líneas	
curvas	rectas	o	
inclinadas.	
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Nghỉ	lễ	Lao	Động	

22		Tìm	những	câu	
trong	một	cuốn	sách	
mà	có	chữ		c.		

8		Nói	về	bộ	phận	
thân	thể	và	hỏi	cháu	
các	cơ	thể	ấy	cử	
động	thế	nào.	

15		Nói	về	các	giác	
quan	với	con	em.	
Những	giác	quan	
nào	“Li6le	Red”	sử	
dụng?	

	29			Đếm	số	người	
trong	nhà.		Nói	con	em	
đếm	cùng	số	đồ	vật	.	
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9		Nói	những	chữ	có	
vần	với	tên	của	cháu	
(thay	đổi	những	âm	
đầu	Xên.)	

16		Cùng	con	em	
đếm	từ	1	đến	10	–	
dùng	những	Xếng	
trầm	bổng	khác	
nhau.	

23		Nói	con	em	vẽ	
hình	hay	đồ	vật	trong	
nhà	mà	nó	cao	hơn	
hay	thấp	hơn	cháu.	
	

17		Hỏi	con	em	cách	
gìn	giữ	một	cuốn	
sách.	

24		Đưa	con	em	vào		
phòng	đựng	đồ	ăn.	Nói	
nó	so	sánh	các	chai	lọ,	
hộp,	xem	cái	nào	chứa	
được	nhiều	hơn,	ít	hơn?	
	

10		Nói	một	câu	và	
giúp	cháu	đếm	có	
bao	nhiêu	chữ	trong	
câu	ấy.	

3	Cung	cấp	“play	
dough”	cho	con	em	
để	làm	chữ	đầu	Xên		
trong	tên	của	em.	

11		Nói	về	thứ	tự	
của	cách	đánh	
răng.		Đầu	Xên	làm	
gì?	Kế	đó	là	gì?	

18		Hãy	khám	phá	
các	đồ	vật	trong	
nhà.	Nó	trơn	láng,	
sần	sùi,	lạnh,	hay	
mềm,	v.v.?	

25		Cùng	đọc	“Li6le	
Miss	Muffet”	với	con	
em.		Bàn	thảo	xem	cái	gì	
làm	nó	sợ.		Làm	thế	nào	
để	vượt	qua	sự	sợ	hãi?

		

12		Nghỉ	mùa	
Thu	

19		Cho	con	em	
thấy	một	quảng	
cáo	trong	báo.	Nói	
cháu	�m	chữ	đầu	
của	tên	nó	trong	
quảng	cáo.	
	
26		Nói	con	em	
giải	thích	về	cách	
bình	�nh	Pretzel	.	
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2		Duyệt	lại	chữ	
đầu	Xên	trong	
tên	của	con	em.	

4		Diễn	tả	3	thuộc	
�nh	về	tên	của	con	
em.	Nói	con	em	
diễn	tả		lại.	

5		Viết	tên	của	con	
em.	Giúp	cháu	nhận	
mặt	chữ	với	nét	
cong,	thẳng	hay	
nghiêng.	
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