Lời tựa của cuốn nhật ký học nói

Quý vị phụ huynh thân mến !
Từ bây giờ, con Quý vị sẽ ở chỗ chúng tôi một phần thời gian trong ngày. Ở đây chắc chắn
cháu sẽ cảm thấy thoải mái và học được nhiều. Chúng tôi rất coi trọng việc hỗ trợ cháu một
cách tối ưu. Nhiệm vụ của chúng tôi là thường xuyên quan sát và ghi chép về những tiến bộ
của con Quý vị.
Sự phát triển về ngôn ngữ là đặc biệt quan trọng.
Chúng tôi muốn mời Quý vị xem cuốn nhật ký học nói một cách kỹ lưỡng.
Cuốn nhật ký này sẽ đồng hành với con Quý vị cho tới khi cháu bắt đầu tới trường và từng
bước sẽ được bổ sung những ghi chú. Đó có thể là những bức ảnh, những câu nói của con
Quý vị, những mẩu chuyện về học tập hoặc những hình ảnh mà con Quý vị tự chọn và đính
vào cuốn nhật ký học nói của cháu.
Những kinh nghiệm từ trước tới nay cho thấy nhiều đứa trẻ rất tự hào về cuốn "nhật ký học
nói" của mình.
Các cháu lật những trang trong cuốn nhật ký này và cho Quý vị phụ huynh hoặc bạn bè của
chúng xem một cách hết sức hứng thú. Cuốn nhật ký học nói thuộc quyền sở hữu của con
Quý vị và Quý vị sẽ mang về nhà khi con Quý vị đổi cơ sở nhà trẻ hoặc kết thúc thời gian đến
nhà trẻ, mẫu giáo.
Trong cuốn nhật ký học nói trước hết sẽ được ghi chép những khả năng phát triển ngôn ngữ
của con Quý vị một cách liên tục. Một nhà sư phạm sẽ tiến hành việc này cùng với con Quý vị.
Việc ghi chép này tạo ra một hình ảnh về những thế mạnh của con Quý vị và những điều cháu
thích thú và cũng cho chúng tôi những gợi ý bổ ích để chúng tôi có thể khuyến khích sự phát
triển ngôn ngữ phù hợp với cá nhân cháu. Giờ đây, cuốn nhật ký học nói ngày càng tạo cơ hội
tốt để chúng tôi trao đổi với Quý vị và con Quý vị.
Để có thể thúc đẩy sự phát triển của con Quý vị một cách tốt nhất, chúng tôi cần sự giúp đỡ
của Quý vị. Với tư cách là phụ huynh, Quý vị là những đối tác quan trọng của chúng tôi. Quý
vị hiểu con mình hơn ai hết. Vì vậy chúng tôi rất vui mừng về sự hợp tác của Quý vị - ngay cả
trong phương diện phát triển khả năng ngôn ngữ của con Quý vị. Khi bắt đầu chăm sóc các
cháu, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc trao đổi đầu tiên nhằm làm quen với con Quý vị. Để
tiếp tục trao đổi với Quý vị, chúng tôi cũng sẽ thường xuyên mời Quý vị tham dự những buổi
tọa đàm về sự phát triển của con Quý vị.
Trong cuốn nhật ký học nói, Quý vị thấy có hai ký hiệu nhỏ: Ký hiệu chiếc ổ khoá nhằm gợi ý
cho việc cần phải lấy những trang trong cuốn nhật ký ra và lưu trữ tại một chỗ có khoá. Ký
hiệu quyển sách là những hướng dẫn cơ bản về cuốn nhật ký học nói dành cho các nhà sư
phạm.
Quý vị hãy liên hệ với chúng tôi nếu Quý vị có điều gì cần hỏi hoặc Quý vị muốn trao đổi với
chúng tôi về con Quý vị.
Chúng tôi rất vui mừng về sự quan tâm của Quý vị.
Ban Lãnh đạo và tập thể nhà trẻ, mẫu giáo của Quý vị.
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