1 Think of words
with your child that
begin with these
letter sounds: A, F,
P, G.

5

12

2 Count 5 objects with

3 Ask your child to

your child. Take away 3
and count again. Add 3
back and count again.
Repeat with other
combinations of 5.

draw a picture of
her favorite farm
animal for the class
bulletin board.

10

6 Clap the syllables

7 Talk with your

8 Look for words

9 Ask your child

in a farm animal

child about how

in magazines or

to share what he

name. horse – 1
clap, piglet – 2 claps

animals use their
mouths.

ads. Choose a
word and ask your
child to name the
first letter.

has learned about
monkeys.

away 4 and count again.
Add 4 back and count
again. Repeat with
other combinations of 5.

13 Think of words

14 Ask your child

15 Discuss with

16

17 Make a set of

with your child that
begin with these
letter sounds: E, K,
Z, M.

to write the letters
she knows.

your child insects
you have found or
seen in your
backyard.

Make a checklist
with your child of the
things he will need to do
before going to bed.
Place it where he can see
the list. Check off each
item as it is completed.

20 Think of words

21 Ask your child to jump

22 Encourage

23 Sing the Insect

numeral cards 1 –
10. Shuffle them
and ask your child
to put the numerals
in order.
24 Spiders have 8

with your child that
begin with these
letter sounds: I, L,

from one spot to another.

your child to share
the differences
between a worm

Song with your
child.

Measure how far he

D, T.

jumped with a string. Ask
him to jump again and
compare the distance.

27 Think of words

28 Ask your child

29 Cut out

30 Sing Old

with your child that
begin with these
letter sounds: J, S,
W.

to tell the story of
The Three Bears –
but they have a new
baby. How is this
story different?

triangles and ask
your child to create
new shapes with
the triangles.

McDonald Had a
Farm with your child.
Discuss animals on
the farm.

and a caterpillar.

Count 5 objects
with your child. Take

legs. Ask your child
to tell you 8 things
she knows about
spiders.

4
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18

25

3 Invita a tu niño a

niño en palabras
que cominecen
con: A, F, P, G.

2 Cuenta con tu niño 5
objetos. Quita 3 y
cuéntalos otra vez. Agrega
los 3 y cuenten otra vez.
Repítelo quitando
diferentes cantidades.
(Siempre de 5 elementos)

1 Piensen con tu

5
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dibujar su animal de
la granja favorito para
exponerlo en la
cartelera del salón de
clases.

6 Aplaude con tu

7 Conversa con tu

8 Busca con tu

9 Pregúntale a

10

niño las sílabas de
animales de la
granja: vaca-2
aplausos, caballo-3
aplausos.
13 Piensen con tu
niño en palabras
que cominecen
con: E, K, Z, M.

niño acerca de
como los animales
usan sus bocas.

niño palabras en el
periódico y pídele
que te diga cuál es
la primera letra.

tu niño que ha
aprendido acerca
de los monos.

objetos. Quita 4 y
cuéntalos otra vez. Agrega
los 4 y cuenten otra vez.
Repítelo quitando
diferentes cantidades.
(Siempre de 5 elementos)

14 Invita a tu niño

15 Conversa con

16

a que escriba las
letras que conozca.

tu niño acerca de
insectos que hallan
visto en el fondo de
la casa.

lista de las cosas que
debe hacer antes de ir a la
cama. Luego pongan un
tilde en la lista a medida
que van cumpliendo con
cada paso.

cartas con los
números del 1 al 10.
Entreveralas y luego
pídele a tu niño que
las ponga en orden.

20 Piensen con tu

21 Invita a tu niño a
saltar de un lugar a otro.
Midan la distancia con
un hilo o cuerda.
Repítanlo otra vez y
comparen el largo de los

22 Pregúntale a tu

23 Canta con tu

24 Las arañas

niño acerca de las
difernecias entre
una oruga y un
gusano.

niño La canción de
los insectos.

tienen 8 patas.
Pregúntale a tu
niño 8 cosas acerca
de las arañas.

29 Corta

30 Canta con tu

niño en palabras
que cominecen
con: I, L, D, T.

hilos.

27 Piensen con tu
niño en palabras
que cominecen
con: J, S, G.

28

Invita a tu niño que
te cuente la historia de
“Los tres osos” pero con
la adición de un bebe.
¿Cómo esta historia es
diferente?

triángulos y pídele a
tu niño que cree
diferentes figuras
con ellos.

Crea con tu niño una

niño “El viejo
Doanaldo”.
Conversen acerca
de los animales
de la granja.

4

Cuenta con tu niño 5

17 Crea un set de
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1 Cùng con nghĩ về
những chữ bắt đầu
với các âm sau: A,
F, P, G.

2 Cùng với con đếm 5 3 Nói con vẽ hình
đồ vật. Lấy đi 3 và
đếm lại. Thêm 3 và
đếm lại. Lập lại với
tổng số khác nhau.

con vật nó thích để
dán trên bích báo
trong lớp.

4

6 Vỗ tay theo âm

7 Nói với con về

8 Tìm những chữ

9 Nói con chia sẻ

10 Cùng với con

tiết của tên thú vật.
horse – 1 cái,
piglet – 2 cái

cách thú vật dùng
miệng của chúng.

trong báo hay
quảng cáo. Chọn
một chữ và nói con
đọc chữ đầu.

những gì nó đã học
về con khỉ.

đếm 5 đồ vật. Lấy đi
4 và đếm lại. Thêm 4
và đếm lại. Lập lại
với tổng số khác
nhau.

13 Cùng con nghĩ
về những chữ bắt
đầu với các âm
sau : E, K, Z, M.

14 Nói con viết

15 Bàn với con về

16 Cùng con làm

18

xuống những chữ
mà nó biết.

những côn trùng
tìm thấy ở trong
sân nhà.

17 Làm một bộ
thẻ số từ 1 – 10.

danh sách những gì
phải làm trước khi đi Trộn lẫn và nói con
xếp theo thứ tự.
ngủ. Đặt tờ này ở
chỗ dễ thấy. Gạch đi
những gì đã thi hành.

20 Cùng con nghĩ
về những chữ bắt
đầu với các âm
sau: I, L, D, T.

21 Nói con nhẩy từ

22 Nói con chia sẻ
về sự khác biệt
giữa con trùng
(giun) và con sâu
bướm.

24 Nhện có 8
chân. Nói con kể
8 điều về con
nhện.

25

chỗ này đến chỗ
khác. Đo xem bao xa.
Nói nó nhẩy lại và so
sánh khoảng cách.

23 Cùng con hát
bài “Insect Song”

28 Bảo con kể

29 Cắt những

30 Cùng con hát bài

chuyện “The Three
Bears” – nhưng
chúng có một đứa
con mới. Câu
chuyện này khác
thế nào?

hình tam giác và nói
con tạo thành các
hình thể mới với
các tam giác này.

“Old McDonald Had
a Farm”. Nói về thú
vật trong nông trại.

27 Cùng con nghĩ
về những chữ bắt
đầu với các âm
sau: J, S, W.
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