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Thư Viện Công Cộng Seattle (Seattle Public Library) muốn tôn vinh
rằng chúng ta đang ở trên một
vùng đất bản địa, vùng lãnh thổ
truyền thống của các dân tộc
Coast Salish.
ʔəsk’ʷədiitəb ʔə tii Seattle Public
Library txʷəl dxʷʔačə ʔal tii
swatixʷtəd ʔə tii txʷəlšucid
ʔaci talbixʷ tul’al tudiʔ tuhaʔkʷ.
lushootseed

Proudly sponsored by

Sử dụng tờ rơi này để trải nghiệm Bảo
Tàng Burke MỚI, mở cửa vào mùa thu
năm 2019 tại khuôn viên UW Seattle!
Mang theo tờ rơi này đến Burke và nhận vé vào cửa một lần MIỄN PHÍ
dành cho hai người, ngày 1 tháng 11 năm 2019 - ngày 31 tháng 1 năm
2020. Xem www.spl.org/SummerOfLearning để biết thông tin chi tiết về
ưu đãi này.

Hướng Dẫn Hoạt Động Giáo Dục Sớm

vietnamese

Khám Phá Thế Giới - Chương Trình Học Tập Mùa Hè 2019

Thử Thách Đọc Sách Mùa Hè!
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Đọc một cuốn sách hoặc kể
một câu chuyện cho con
em quý vị.
Gạch chéo một ô dưới đây vào
bất kỳ ngày nào quý vị đọc 		
sách hoặc kể chuyện.
Sau mười ngày, hãy đến thư
viện để nhận một nhãn dán!
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Mùa hè là thời gian tuyệt vời để chuẩn bị cho
kỳ học vào mùa thu! Các ý tưởng này sẽ giúp
con em quý vị học tập và chúng rất thú vị.
1. Luyện tập viết tên của mình. Nếu nhiệm
vụ này quá dễ, hãy học cách viết địa chỉ và
số điện thoại của mình.
2. Kể hoặc vẽ một câu chuyện cho ai đó.
3. Học bảng chữ cái ABC bằng bất kỳ ngôn
ngữ nào.
4. Tìm kiếm những thứ bên ngoài như đá, 		
lá cây và lông vũ. Phân loại chúng theo 		
hình dáng, màu sắc và kích cỡ.
5. Tìm các bóng râm và hình phản chiếu bên
ngoài.
6. Chơi trò chơi tìm kiếm các hình khối. Con
có thể tìm thấy bao nhiêu hình tam giác,
hình vuông và hình tròn?
7. Giúp làm việc nhà.
8. Chơi một trò chơi cần phải đợi đến
lượt.
9. Sử dụng các đồ vật như hạt
đậu hoặc hòn đá nhỏ để
luyện tập vẽ khuôn mặt
biểu hiện những cảm
xúc khác nhau.
10. Nghe nhạc và nhảy 		
múa theo nhạc.

