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Tài liệu hướng dẫn bố mẹ tổ chức các trò chơi cùng con vui 
học tiếng Anh song song với phần mềm Monkey Junior
Ngoài thời gian học các bài học 
trên Monkey Junior hàng ngày, 
bố mẹ có thể tổ chức các trò 
chơi bổ trợ dựa theo các chủ đề 
sẵn có của Monkey Junior để 
đạt được hiệu quả cao, và tạo 
thêm hứng thú cho trẻ.

Trẻ cần nhiều thời gian để thu 
nạp và nhớ kiến thức của bài 
học, vì vậy bố mẹ nên duy trì 
thói quen học và chơi hàng 
ngày, không nên nóng vội kiểm 
tra kiến thức của trẻ. Ngoài ra, .

Thông qua các trò chơi, bố mẹ có thể hỏi trẻ những từ hoặc 
câu đã học. Tuy nhiên, dù trẻ trả lời đúng hay sai, bố mẹ cũng 
nên khen ngợi, động viên trẻ một cách vui vẻ, chứ không phê 
phán hay lên án trẻ. 

Hy vọng tài liệu này như một cuốn cẩm nang "gối đầu giường" 
của bố mẹ, để bố mẹ tham khảo, tổ chức các trò chơi, và dành 
nhiều thời gian hơn bên các con thân yêu của mình.

Chúc bố mẹ và con có giây phút
 chơi mà học vui vẻ và hiệu quả 
         cùng Monkey Junior!

Lời mở đầu

trẻ có thể cảm nhận được thái độ tích cực và tiêu cực của bố 
mẹ, vì vậy nếu bố mẹ nôn nóng thúc ép, kiếm tra quá nhiều, trẻ 
sẽ nhận ra và chán học, không còn hào hứng nữa

4



            Chủ đề 
Common Animals và
       Wild animals

5



1
            Chủ đề 
Common Animals và
       Wild animals

Chơi với thẻ học
Bố mẹ chuẩn bị các thẻ học như thẻ Flashcard và chỉ 
cùng con trong khi học Monkey Junior

Bố mẹ thực hành mẫu câu hỏi :

Where’s the….?
Can you show me the…?
Can you find…?
Here is the…
  
Khi con chỉ đúng, bố mẹ hưởng ứng, khen con với mẫu 
câu:
That’s right!
Wow, well done.
Bố mẹ ôm hôn con khen ngợi.

6

Website : www.monkeyjunior.vn Hotline : 1900 6360 52 “ Dạy trẻ Tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ ”



2
            Chủ đề 
Common Animals và
       Wild animals

Ghép cặp chữ với hình

Bố mẹ chuẩn bị thẻ hình và thẻ chữ tương ứng các con 
vật con vừa học từ phần mềm Monkey Junior, sau khi 
học xong cho con chơi ghép cặp hình tương ứng với 
chữ.

  Buffalo   Tiger
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            Chủ đề 
Common Animals và
       Wild animals

3
Ghép cặp chữ, hình với 
      con vật đồ chơi

Bố mẹ mua các con vật bằng nhựa hoặc bông và cùng 
con ghép con vật với thẻ chữ hoặc thẻ hình tương ứng.
Thực hành mẫu câu :

Can you match this dog with the word “dog”?
Can you match this dog with the picture of dog?
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            Chủ đề 
Common Animals và
       Wild animals

4
Kết hợp thực tế

Bố mẹ dẫn con đi sở thú hoặc đi  những nơi có con vật 
con được học từ Monkey Junior, chơi trò chơi đoán ai 
nói được tên con vật bằng tiếng Anh nhanh nhất. Nếu 
con chưa nói được, bố mẹ chỉ và nói cho con, để con có 
mối liên hệ với thực tế. Nếu con nói được, bố mẹ khen 
ngợi và khen thưởng con.

9
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            Chủ đề 
Common Animals và
       Wild animals

5
Kết hợp âm nhạc

Khi con tiếp tục học chủ đề “Common Animals” trên 
Monkey Junior, bố mẹ có thể hỏi thêm con về tiếng kêu 
của các loài động vật đó, ví dụ: 

What does a cow say? – Moo, moo
What does a pig say? – Oink, Oink

Tham khảo tại đường link: 

https://www.youtube.com/watch?v=rWj-BAf_lYo

Bố mẹ cùng con hát bài hát “Old Mc Donald had a 
farm”. 

Tham khảo tại đường link: 
Bố mẹ cùng con hát bài hát “Let’s go to the zoo”.

https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk

Sau đó bố mẹ cùng con diễn tả lại động tác di chuyển 
của mỗi con vật. Thực hành mẫu câu:

How does a monkey dance?
It swings.
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            Chủ đề 
Common Animals và
       Wild animals

6
Peek - a - boo (ú òa)

Bố mẹ dán thẻ các con vật lên tường, sau đó dán ở 
ngoài một tấm vải hoặc giấy che từng thẻ, chơi trò 
peek-a-boo (ú òa) với con. Bố mẹ gọi tên con vật bằng 
tiếng Anh, yêu cầu con tìm, mỗi lần con lật miếng che, 
bố mẹ nói peek-a-boo với con để tạo hứng thú.

Ngoài ra, đối với bé lớn hơn, bố mẹ có thể chơi trò ghép 
cặp da con vật với loài vật tương ứng.
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            Chủ đề 
Common Animals và
       Wild animals

Đọc sách
Bố mẹ mua sách song ngữ hoặc sách tiếng Anh có 
tranh, truyện về các con vật con được học từ Monkey 
Junior. Một số đầu sách tham khảo:

- Moo baa la la la.
- Brown bear, brown bear what do you see.
- Dear Zoo.
- Thư viện song ngữ đầu tiên (cho bé 0-3 tuổi).
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   Chủ đề 
Body parts
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1
Chơi với tranh

  Chủ đề 
Body parts

Sau khi con học các bộ phận trên cơ thể trong chủ 
đề “Body parts” từ Monkey Junior, bố mẹ chuẩn bị 
tranh về cơ thể người để cùng con chỉ, đọc lại tên 
các bộ phận. Hoặc bố mẹ tìm hình ảnh hoạt hình, cắt 
nhỏ các bộ phận và cùng con sắp xếp vào vị trí 
tương ứng. 
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Kết hợp bài hát

  Chủ đề 
Body parts

Bố mẹ cùng con hát bài hát “One little finger”.
Link tham khảo: 

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ

Link tham khảo: 
Bố mẹ cùng con hát bài hát “The bath song”.

https://www.youtube.com/watch?v=HVYXHMY7wvo

Mỗi khi đi tắm, bố mẹ cùng hát lại với con và chỉ các bộ phân 
tương ứng trên cơ thể con. Thực hành mẫu câu:
I can wash my knees.
Can you wash your head?

Bố mẹ hướng dẫn con làm các động tác tương ứng trong bài 
hát, và nói “Put it on your mouth” rồi chỉ tay lên miệng.

Bố mẹ cùng con hát lại bài hát, và đến từ cần dạy thì ngừng 
lại, chỉ mô tả và đợi con nói tên bộ phận cơ thể tương ứng: “Put 
it on your…”.

Bố mẹ cùng con hát bài hát: “Head, shoulders, knees and toes”.
Link tham khảo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0

Bố mẹ cùng bé cùng tập các động tác và chỉ vào các bộ phận 
như trong bài hát đó.
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  Chủ đề 
Body part

Thực hành
3

Bố mẹ yêu cầu con chỉ vào bộ phận cơ thể của bố 
mẹ hoặc con. Thực hành mẫu câu :

Where is my/ your…?

Luôn tán thưởng con khi con làm đúng.
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1
Thực hành hành động

Chủ đề
Actions

Mỗi khi con học một từ mới về chủ đề “Actions” trong 
Monkey Junior, ví dụ “jump”, “crawl”, “sit”, “stand” bố mẹ 
thực hành hành động với con. Thực hành mẫu câu:

Can you crawl? - Yes, I can.
Let’s jump.
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Kết hợp bài hát

Chủ đề
Actions

Bố mẹ cùng con hát bài hát “Action songs”.
Link tham khảo : 

https://www.youtube.com/watch?v=7MKmbyfhkkE
Thực hành mẫu câu :

What can you do?
I can hop.

Thực hành mẫu câu:

Can you sing?
Yes, I can. I can sing. 
Can you fly?
No, I can’t. I can’t fly.

 Bố mẹ cùng con hát bài hát “Yes, I can!”
Link tham khảo :

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
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   Hộp bí mật 
3

Chủ đề
Actions

Bố mẹ ghi một số từ thuộc chủ đề “Actions” trong 
Monkey Junior ra giấy, bỏ vào trong hộp, lần lượt bố 
mẹ và con bốc thăm (hoặc có thể chỉ mình con bốc nếu 
con thích). 
Nếu con biết đọc thì yêu cầu con lấy ra, đọc to, rồi yêu 
cầu bố mẹ làm hành động đó. Nếu con chưa biết đọc, 
bố mẹ lấy ra một chữ bất kỳ, cho bé nhìn, sau đó đọc to 
lên. Ai bốc được hành động nào thì phải thực hiện hành 
động đó.
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Baby things
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1
Thực hành

   Chủ đề 
Baby things

Mỗi khi học được từ nào trong chủ đề “Baby things” 
từ Monkey Junior, bố mẹ tìm xem con có mặc hoặc 
dùng đồ tương ứng không, rồi chỉ cho con và đọc lại 
từ đó. Thực hành mẫu câu:

This is your bib. 
Can you point to your bib?

Bố mẹ giấu đồ ở một số chỗ nhất định, lấp ló để con 
nhìn thấy. Nhiệm vụ của con là đi tìm và mang về 
cho bố mẹ. Thực hành mẫu câu :

Can you find a diaper?
Can you give me one diaper?
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Chơi cùng sách vải

   Chủ đề 
Baby things

Bố mẹ cùng con chơi sách vải có hoạt động mặc đồ, 
thay quần áo, hoặc có các vật dụng thuộc chủ đề 
“Baby things” trong Monkey Junior. 
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 Colors
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1
Chơi với bóng,
lego, pom pom...

   Chủ đề 
Baby things

Bố mẹ chuẩn bị bóng, lego hoặc pom pom màu sắc, 
yêu cầu con phân loại. Ví dụ ném bóng vào đúng rổ 
màu tương ứng, xếp lego vào giấy đúng màu, hoặc 
gắp pompom theo các màu mà bố mẹ yêu cầu. 

25

Website : www.monkeyjunior.vn Hotline : 1900 6360 52 “ Dạy trẻ Tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ ”



   Chủ đề 
Baby things

2
Kết hợp bài hát

Bố mẹ cùng con nghe và hát bài hát “Rainbow”.
Link tham khảo: 

https://www.youtube.com/watch?v=vvVMPfy-5Lg

Link tham khảo: 

Bố mẹ cùng con nghe và hát bài “I see something 
blue”.

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA

Mỗi khi nhìn thấy đồ vật có màu sắc trong chủ đề 
“Colors” con đã học từ Monkey Junior, bố mẹ thực 
hành mẫu câu:

Can you find something red?
What color is it? – It is pink.

26
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   Chủ đề 
Baby things

3
Kết hợp đọc sách

Bố mẹ mua sách tiếng Anh có tranh, truyện về các 
màu sắc trong chủ đề “Colors” con được học từ 
Monkey Junior. Một số đầu sách tham khảo:
Mouse Paint.
Usborne: Lift - the - flap Colours.
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1
Chơi với thẻ

   Chủ đề 
   Fruits

Bố mẹ soạn thẻ chủ đề “Fruits” và chỉ thẻ cùng con 
trong khi học Monkey Junior.
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Ghép cặp 

   Chủ đề 
   Fruits

Ghép lát cắt của quả.

Bố mẹ cho con nhìn hình lát cắt một quả, rồi yêu 
cầu con đoán là quả gì bằng tiếng Anh. Nếu con nói 
tiếng Việt, bố mẹ có thể gợi ý: 
Can you say it in English?

Ghép quả thật với thẻ quả tương ứng.
Bố mẹ chuẩn bị một số loại quả thật, và cùng con 
ghép quả với thẻ hình tương ứng. Thực hành mẫu 
câu:
What is this?
This is an apple
Can you match the apple with a picture of apple?
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   Chủ đề 
   Fruits

Nếm vị đoán quả
Bố mẹ yêu cầu con nhắm mắt hoặc bịt mắt, cho 
nếm một quả, nước ép hoặc sinh tố của loại trái cây 
bất kỳ, rồi đọc tên loại quả đó bằng tiếng Anh.
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   Chủ đề 
   Fruits

4
Túi, hộp bí mật

Bố mẹ cho nhiều loại quả vào túi hoặc hộp bí mật, 
yêu cầu con nhắm mắt rồi bốc, sờ và ngửi xem, đó 
là quả gì rồi đọc tên loại quả đó bằng tiếng Anh.
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Kết hợp bài hát

   Chủ đề 
   Fruits

Bố mẹ cùng con nghe và hát bài hát “Fruit 
song for kids.”.
Link tham khảo: 

https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE

Bố/mẹ thực hành với con mẫu câu: 
On Monday, I eat an orange.

Bố mẹ cùng con nghe và hát bài hát “Fruits 
song for children”.
Link tham khảo: 

https://www.youtube.com/watch?v=BURVtOl4GP8

Thực hành mẫu câu :

Do you like fruits? - Yes, I do.
I want an apple.

33

Website : www.monkeyjunior.vn Hotline : 1900 6360 52 “ Dạy trẻ Tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ ”



6
Kết hợp đọc sách

   Chủ đề 
   Fruits

Bố mẹ cùng con đọc sách song ngữ Chú sâu háu ăn  
và cùng con nói lại tên các loại trái cây mà chú sâu 
đã ăn. Thực hành mẫu câu :

On Monday, he eats one apple.
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   Chủ đề 
At the park
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1
Chơi với thẻ, chỉ tranh

      Chủ đề 
   At the park

Bố mẹ chuẩn bị thẻ hoặc tranh có từ vựng thuộc 
chủ đề “At the park” và cùng con chỉ tranh mỗi khi 
học được từ vựng từ Monkey Junior.
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2
Kết hợp thực tế

      Chủ đề 
   At the park

Bố mẹ đưa con ra công viên, cùng con chơi các trò 
trong công viên, và yêu cầu con đọc tên trò chơi đó. 
Thực hành mẫu câu :

Do you want to play slide?
I want to play see-saw.
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3
Kết hợp bài hát

      Chủ đề 
   At the park

Bố mẹ cùng con nghe và hát bài hát “Let’s play in 
the park”.

Link tham khảo:

https://www.youtube.com/watch?v=9u-RirUw5sc

Thực hành mẫu câu :

Let’s play in the park.
Go in a circle on a merry-go-round.
I’m swaying up and down the swing.
Down the slide.
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   Chủ đề 
Vegetables
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1
Chơi với thẻ

      Chủ đề 
   Vegetables

Bố mẹ soạn thẻ chủ đề “Vegetables” và chỉ thẻ cùng 
con song song khi học Monkey Junior.
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2
      Chủ đề 
   Vegetables

Ghép cặp
Bố mẹ chuẩn bị thẻ hình và thẻ chữ thuộc chủ đề 
“Vegetables” trong Monkey Junior và yêu cầu con 
ghép thẻ hình với thẻ chữ tương ướng. 
Bố mẹ chuẩn bị một số loại rau củ thật, và thẻ 
hình hoặc thẻ chữ, yêu cầu con ghép cặp tương 
ứng.
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      Chủ đề 
   Vegetables

Nếm, sờ đoán rau củ
3

Bố mẹ yêu cầu con nhắm mắt, và cho con nếm, sờ 
rau củ, và gọi tên chúng bằng tiếng Anh. Trò chơi 
Hộp bí mật có thể áp dụng với chủ đề này.
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      Chủ đề 
   Vegetables

4
Chơi đồ hàng,
 chơi nấu ăn

Bố mẹ và con chơi trò đi chợ với nhau. Bố mẹ sẽ là 
người mua, và yêu cầu con bán các thứ rau, củ mà 
bố mẹ gọi tên.
Bố mẹ cùng con chơi trò nấu ăn. Bố mẹ yêu cầu con 
lấy, thái hoặc cắt rau củ. Đối với những bé lớn, bố 
mẹ cho con thực hành nấu ăn thật. Trò chơi này 
vận dụng tất cả các giác quan như sờ, ngửi, nghe, 
nếm, nhìn.
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5
Kết hợp thực tế

      Chủ đề 
   Vegetables

Cả nhà cùng nhau đi siêu thị hoặc đi chợ. Bố mẹ 
yêu cầu con chọn những loại rau củ hoặc thức ăn. 
Thực hành mẫu câu :

Can you give me a carrot?
Can you take five tomatoes?
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      Chủ đề 
   Vegetables

6
Kết hợp bài hát

Bố mẹ cùng con nghe và hát bài hát “Vegetables 
song”.

Link tham khảo: 
https://www.youtube.com/watch?v=UC4x4Z8LH80

Link tham khảo: 

Bố mẹ cùng con nghe và hát bài hát “Do you like 
brocoli ice cream? ”.

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

Bố mẹ có thể thay đổi các từ trong bài hát thành  
những từ con đang học để con nhớ tốt hơn.
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      Chủ đề 
   Vegetables

7
Kết hợp đọc sách

Bố mẹ mua sách tiếng Anh hoặc sách song ngữ có 
tranh, truyện về các loại rau củ con được học từ 
Monkey Junior. Đầu sách tham khảo:

Thư viện song ngữ đầu tiên (cho bé 0-3 tuổi).
Từ điển bằng hình: Hoa, quả, rau củ.
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Chủ đề
Shapes
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1
Chơi với thẻ

      Chủ đề 
      Shapes

Bố mẹ in thẻ chủ đề “Shapes” và chỉ thẻ cùng con 
song song khi học Monkey Junior.
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      Chủ đề 
      Shapes

2
Ghép cặp

49

Bố mẹ chuẩn bị thẻ hình, thẻ chữ thuộc chủ đề 
“Shapes” và cùng con ghép cặp hình với thẻ chữ, 
hoặc thẻ hình với hình khối thật tương ứng.
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      Chủ đề 
      Shapes

3
Kết hợp bài hát

Bố mẹ cùng con nghe và hát bài hát “Shapes song”.

Link tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=zUfqgRtvaYQ

Bố mẹ có thể ứng dụng bài hát khi đi dọc đường với 
con, giúp con luyện quan sát và nhớ các từ vựng đã 
học từ Monkey Junior. Thực hành mẫu câu :
 
What do you see? 
I see a wheel. The wheel is circle.
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4
Trò chơi ngoài trời

      Chủ đề 
      Shapes

Nếu thời tiết khô ráo, bố mẹ dùng phấn vẽ các hình 
trên sân, hoặc cắt các mảng giấy màu đặt lên sàn. 
Bố nói đến hình nào yêu cầu con nhảy đến hình đó.
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Kết hợp trò chơi 
  vận động tinh

      Chủ đề 
      Shapes

5
Bố mẹ cùng con có thể dùng tăm, tăm bông, vòng 
chun, pom pom,  hoặc đất nặn… để cùng tạo hình 
khối đã học trong Monkey Junior.
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       Chủ đề 
Things at home
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1
Chơi với thẻ

            Chủ đề 
      Things at home

Bố mẹ in thẻ chủ đề “Things at home” và chỉ thẻ 
cùng con song song khi học Monkey Junior.
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            Chủ đề 
      Things at home

Chỉ, tìm đồ vật trong nhà
2

Trong khi học Monkey Junior, mỗi lần một từ xuất 
hiện, bố mẹ chỉ cho con đồ vật tương ứng trong nhà 
mình. Lần sau, khi gặp lại các từ này, bố mẹ có thể 
hỏi lại con với mẫu câu:

Can you find a light bulb?
Where is your umbrella?

55

Bố mẹ khen ngợi, động viên mỗi khi con trả lời 
đúng. Thực hành mẫu câu :

Good job.
Awesom.
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            Chủ đề 
      Things at home

3
Dán chữ lên các đồ vật 
           trong nhà

Bố mẹ dán tên vật dụng bằng tiếng Anh lên từng đồ 
vật trong nhà và chỉ cho con mỗi ngày.
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