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Thẻ hoạt động này sẽ giúp bạn giới thiệu Bộ chữ cái cho các bé mẫu giáo. Các hoạt động được thiết kế để giúp trẻ làm quen 
với bộ xếp hình. Sau khi hoàn thành các hoạt động này, bạn có thể tạo ra thêm nhiều trải nghiệm học tập thú vị hơn bằng 
cách kết hợp Bộ Chữ cái với các giải pháp giáo dục mầm non khác từ LEGO® Education.

1. Xếp các chữ cái theo  
thứ tự 
Hát “Bài hát Bảng chữ cái” và đặt các 
viên gạch hình chữ cái lên tấm lắp ghép 
theo đúng thứ tự. Yêu cầu trẻ viết từng 
chữ cái trên không hoặc trên một tờ 
giấy.

2. Tìm dạng viết hoa của 
chữ cái
Lựa chọn hai hoặc ba thẻ chữ cái và 
yêu cầu trẻ tìm các viên gạch chữ cái 
viết hoa trùng khớp với các chữ cái viết 
thường trên thẻ. Sau đó, bổ sung thêm 
nhiều chữ cái viết thường cho hoạt 
động cho đến khi bảng chữ cái đã được 
hoàn thành.

3. Sáng tạo một câu chuyện 
ngắn 
Cho phép mỗi trẻ lựa chọn hai hoặc 
ba thẻ và sử dụng hình ảnh trên thẻ để 
sáng tạo một câu chuyện ngắn. Khuyến 
khích trẻ nhìn vào các thẻ và tìm một 
hoặc hai từ khóa được đề cập trong 
câu chuyện. Hãy nhớ yêu cầu trẻ suy 
nghĩ về những chữ cái mà các từ khóa 
bắt đầu bằng những chữ cái đó.

4. Phụ âm và nguyên âm
Phân nhóm các chữ cái thành phụ âm 
và nguyên âm. Để trẻ làm việc theo 
cặp, trong đó, một trẻ sẽ chọn và đánh 
vần một từ từ các thẻ chữ cái. Yêu cầu 
trẻ giấu nguyên âm phía sau cửa sổ, 
trong khi trẻ khác phải cố gắng đoán từ 
(xem ví dụ bên phải).

5. Đánh vần tên
Yêu cầu trẻ đánh vần tên của mình và 
sau đó thử đánh vần tên của một hoặc 
hai người bạn của trẻ. Có ai trong số 
những người bạn cùng lớp có cùng chữ 
cái đầu tiên giống với tên của trẻ hoặc 
tên của bạn bè trong lớp hay không?

Khám phá thêm tại 
LEGOeducation.com

Mục tiêu Học tập
Trẻ sẽ được: 
• Có thể nhận biết bảng chữ cái tiếng Anh
• Có thể viết và ghép chữ hoa với chữ 
thường

• Xác định được các âm vị trong từ (tức là: 
phụ âm và nguyên âm)

• Có thể đánh vần những từ đơn giản
• Có thể mô tả những sự kiện quen thuộc, 
được nhắc và hỗ trợ
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