1 Read the TakeHome Story, Miss
Fanny Frog, with
your child. Look for
rhyming words.

.

4 Ask your child

5 Say the Days of

to tell you about
astronomy.

the Week with your
child. Ask them to
demonstrate the
movements they
learned today.

11 Ask your child
to recall “Giants in
Nature” from
today’s lesson..

12 Ask your child to

18 Invite your
child to write
letters as you
name them. Start
with the letters in
his name.

25 Memorial

Day

6 Discuss with
your child how
winter and
summer are the
same or different.

7 Provide objects
(buttons, beads, strips
of color paper, etc.)
for your child to
create a pattern. Ask
her to name the core.

8 Discuss with
your child words
that describe the
weather (rainy,
hot, cool, etc.)
.

14 Work with your
15 Encourage your
13 Discuss with
child to count 6 pennies child to use boxes,
your child what
into a cup. Spill the
your family can do pennies
and count how paper, etc. to create

predict how many seeds
are in an apple. Cut the
apple in half and count
to recycle
the seeds. Were there
more or less than she
reuse.
predicted?
.
.

or

many landed heads up
or tails. Repeat.

.

19 Practice
saying the Pledge
of Allegiance with
your child.

20 Count to 30
with your child.
Pause and see if
she can name the
next number.

21 Play a rhyming

26 Make a list with

27 Ask your

28

your child of the
things he has
learned in Pre-K.
Send it to school to
share with the class.

child to share his
favorite calming
strategy.

objects and ask your
child to count them.
Start small and
increase the amount.
After she counts, ask
her how many objects.

game with your
child. Take turns
saying a word and
providing a rhyming
word.
Provide a group of

a “do nothing”
machine to bring to
school.

22 Clap the
syllables in the
names of your
family members
with your child.
29

Ask your
child to draw a
favorite school
activity to
share with
her teacher
and class.

3

10

4

6

Conversen con tu
niño acerca de las
similitudes y diferencias
entre el verano y el
invierno.

7 Provee a tu niño con

astronomía.

Digan con tu niño
los días de la semana.
Invítalo a que te muestre
los movimientos que
aprendimos en clase.

11

12

13

14

Invita a tu niño a que
te hable acerca de la

Invita a tu niño a

5

Pídele a tu niño que

Conversen con tu

botones, cuentas de
colores o tiritas de papel
de colores. Invítalo a
crear un patrón y pídele
que te diga que tipo es.
Ayuda a tu niño a

1

Lee con tu niño el
libro Fanny, la rana.
Busquen juntos las
palabras que riman.

2

8

Digan con tu niño
palabras que describan
el clima: caluroso, frio,
nublado, etc.

9

15

16

Provee a tu niño

mencionar los Gigantes
en la naturaleza de los
que hablamos en clase .

prediga cuántas semillas
tiene una manzana.
Luego corten una y
cuéntenlas. ¿Fueron más
o menos de las que él
estimo?

niño acerca de que
forma de reciclaje o
reusar pueden hacer en
el hogar.

contar y poner 6 monedas
de un centavo en un vaso
de plástico. Sacúdanlo y
tírenlas en la mesa, ahora
cuenten cuántas cayeron
cara arriba y cuántos cara
abajo.

con cajas, papeles, cinta
engomada, etc. e
invítalo a crear una
“Máquina de no hacer
nada”

18

Menciona letras al
azar e invita a tu niño
a que las escriba a
medida que las dices. Dí
primero las letras en su
nombre.

19

20

21

Jueguen con tu niño
a las palabras que riman:
uno dice una palabra y el
otro responde con una
palabra que rime.

22

25 Día de los

26

28

29

Caídos

Practica con tu niño
el Juramento a la
Bandera.

Cuenta con tu niño
hasta 30, haz una pausa
y ve si puede decir el
siguiente número.

Creen junto con tu
niño una lista de las
cosas que ha aprendido
en pre-k. Deja que la
lleve a la escuela para
compartir en clase.

27

Invita a tu niño a
que comparta contigo su
forma favorita de
calmarse. (forma de
respirar profundamente)

Provee a tu niño con
algunos objetos y pídele
que los cuente. Comienza
con pocos y luego agrega
más. Cada vez que termina
de contar pregúntale:
¿Cuántos son?

Hagan palmas con
tu niño por cada sílaba
cuando dicen los
nombre de los
miembros de la familia.

Invita a tu
niño a hacer un
dibujo de lo que
más le gusta
hacer en la
escuela para
que lo comparta
con la maestra.

23

1 Cho con bột nhão
(dough) hay cuộn len
để nó tạo thành các
hình thể. Chúng tôi sẽ
học về hình thang
trong lớp.

2 Cùng con đọc
cuốn Miss Fanny
Frog. Tìm những
chữ có vần.

5 Bảo con hãy nói

6 Cùng con nói

7 Cùng con thảo

8 Cung cấp các đồ

9 Bàn luận với con

về thiên văn học.

những ngày trong
tuần. Nói nó biểu
diễn những cử động
học được hôm nay.

luận về sự tương
đồng hay khác biệt
giữa mùa đông và
mùa hè.

vật (nút áo, hột, dải
giấy mầu, v.v) để con
làm một mẫu
(pattern). Nói con đặt
tên.

về những chữ diễn
tả thời tiết (rainy
(mưa), hot (nóng),
cool (lạnh), v.v.)
.

12 Nói con kể lại

13 Nói con đoán xem 14 Cùng con thảo

15 Cùng con đếm 6

16 Nói con dùng các

xu và cho vào một ly.
Đổ các đồng xu ra và
xem có mấy đồng
nằm xấp hay ngửa.
Lập lại.

hộp, giấy, v.v. để làm
một cái máy “không
làm gì cả” để đem
đến lớp.

“Giants in Nature”
từ bài học hôm nay.

bao nhiêu hột trong trái
táo. Cắt trái táo làm đôi
và đếm số hột. Số hột
nhiều hay ít hơn số tiên
đoán?

luật về những gì mà
gia đình có thể làm để
tái chế (recycle) hay
dùng lại (reuse).

.

.

19 Nói con viết

20 Cùng với con tập

xuống những chữ
mà quý vị đọc.
Khởi sự với những
chữ trong tên của nó.

21 Cùng con đếm
đọc “Pledge of
từ 1 đến 30. Thử
Allegiance” (thề trung ngưng đọc để xem
thành với tổ quốc).
nó có biết số kế tiếp
hay không.

26 Memorial

27 Cùng con viết

Day

28 Nói con chia sẻ

xuống những gì nó đã cách giữ bình tĩnh
học ở lớp Pre-K. Đem mà nó thích.
tờ giấy đến trường
để chia sẻ với lớp.

22 Chơi đánh vần

23 Cùng với con vỗ

với con. Thay phiên
nói một chữ và
đánh vần.

tay theo âm tiết tên
của những người
trong gia đình.

29 Cung cấp một
nhóm đồ vật và nói
con đếm. Khởi sự từ
ít đến nhiều. Sau khi
nó đếm, hỏi có bao
nhiêu đồ vật.

30 Nói con vẽ
một sinh hoạt
ở trường mà
nó thích
để chia sẻ với
thầy cô trong lớp

