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Đây là cổng vào trường mầm-non mới của em.

Em có một túi xách đi học mà em đeo trên vai.  
Em cất túi này vào một chỗ riêng biệt khi đến trường.
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Khi đi học em đem theo một hộp thức ăn trưa và bình 
nước uống. Khi khát nước em uống nước.

Em có một cái mũ để đội ở trường. Khi chơi đùa bên ngoài, 
em đội mũ để tránh nắng.
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Những người lớn trong trường giúp chăm sóc em và giúp em 
học tập. Em kể với họ khi em cảm thấy buồn, và họ giúp em 
vui lên. Họ nhắc nhở tất cả chúng em hãy là bạn tốt với nhau.

Em có một số bạn cũ để chơi đùa cùng em khi ở trường,  
và em cũng có một số bạn mới nữa. Mặc dù vậy, có những 
ngày em thích chơi một mình.
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Có nhiều thứ khác nhau để chơi đùa khi ở trường mầm non. 
Mỗi ngày em chọn những gì em muốn làm. Em muốn vui chơi 
và học hỏi những điều mới.
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Khi chơi trong lớp, em thích dùng giấy và các hộp để làm các 
thứ ưa thích. Khi em cảm thấy buồn, em chơi trò xây dựng với 
các khối vuông, giống như những gì mà em vẫn làm tại nhà.

Khi chơi đùa bên ngoài, em thích chạy nhảy và leo lên cao 
trên các thiết bị chơi đùa. Em cũng thích chơi với cát.
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Khi hết giờ chơi, em giúp xếp dọn các đồ chơi. Giúp chăm lo 
và giữ sạch sẽ ngăn nắp cho trường chúng em là việc tốt.

Đôi khi, trẻ em và người lớn tụ họp cùng nhau để học hỏi 
những điều mới và cùng ca hát. Mọi người cũng ưa thích chia 
sẻ các câu truyện với nhau, cũng giống như em vẫn làm ở nhà.



Vietnamese 8

Khi em bị sổ mũi, em hỉ mũi vào khăn giấy. Khi xong,  
em nhớ bỏ khăn giấy vào thùng rác và rửa tay.

Có một nhà vệ sinh lớn trong trường mầm non của em.  
Khi em cần đi vệ sinh, em vào nhà vệ sinh. Khi xong,  
em nhấn nút dội nước bồn cầu, và em rửa tay.
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Em rửa tay với xà phòng và nước và sau đó làm khô tay.  
Em luôn nhớ rửa tay. Em rửa tay thật sạch để loại bỏ tất 
cả vi trùng, để em được khỏe mạnh.

Em ăn trưa với các bạn khác. Nếu em không thể mở gói hoặc 
hộp thức ăn, em sẽ nhờ người lớn giúp đỡ. Em luôn luôn ăn thức 
ăn lành mạnh trước, để em được mạnh khỏe. Nếu em không ăn 
hết thức ăn, em gói lại những thứ còn thừa và đem về nhà.
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Sau khi ăn trưa, là thời gian yên tĩnh. Tất cả trẻ em đều sinh 
hoạt trong yên lặng, ví dụ như xem sách, chơi xếp hình hoặc vẽ. 
Khi nào em cảm thấy mệt, em nằm xuống và nghỉ ngơi.

Khi gần đến giờ về, em xếp dọn túi xách và đeo trên vai,  
sẵn sàng để đi về.
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Vào cuối ngày học ở trường mầm non, tất cả trẻ em đều có 
người lớn đến đón về.

Khi ra về, em mỉm cười và chào tạm biệt tất cả những người 
lớn và các bạn khác. Em nói: “Cám ơn đã chơi đùa với tôi, hẹn 
gặp lại nhé”. Khi tất cả mọi người đã ra về, trường mầm non 
được đóng cửa.


