XÂY DỰNG KỸ NĂNG
ĐỌC VIẾT TẠI NHÀ

SƠ SINH ĐẾN
DƯỚI 1 TUỔI

Không bao giờ là quá sớm (hoặc muộn) để bắt đầu thực hiện các hoạt động đọc viết cùng con bạn. Các kỹ năng đọc viết vững vàng là cần
thiết cho sự phát triển và cung cấp nền tảng cho thành tích ở trường và công việc, các kỹ năng xã hội và giải quyết vấn đề trong tất cả các
môn học. Chỉ cần dành một vài phút mỗi ngày cho các hoạt động đọc viết đơn giản có thể làm tăng thêm niềm yêu thích đọc và học suốt đời!
Những hoạt động dựa trên khả năng đọc viết này rất tốt cho trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi hoặc trẻ ở độ tuổi mẫu giáo.

ĐỌC

NÓI & NGHE

ĐỌC MỖI NGÀY!

NÓI TRỰC TIẾP VỚI BÉ.

Sách ngắn với các nhịp điệu lặp lại và các từ có vần
điệu rất vui nhộn. Đây có thể là thời gian đặc biệt để
gắn kết với em bé của bạn và giúp phát triển các kỹ
năng ngôn ngữ của trẻ.

Khi trẻ giao tiếp với bạn thông qua tiếng khóc hoặc
tiếng kêu, hãy đáp lại bằng nụ cười và sự khích lệ.

HÁT CÁC BÀI HÁT.
Trẻ sơ sinh thích thú với nhịp điệu và giai điệu của âm
nhạc — bài hát ru, bài hát yêu thích của bạn, các câu
nói vần điệu được đặt thành nhạc, hoặc bất kỳ bài hát
nào cũng được!

ĐI VÀ NÓI.
Khi đi dạo quanh nhà, sân hoặc cộng đồng, hãy
nói chuyện với trẻ về những gì bạn nhìn thấy. Chỉ
vào đồ vật và mô tả nó cho con bạn.

DÙNG NGÔN NGỮ
CỬ CHỈ
Học và sử dụng các dấu hiệu cho các từ mà con bạn
có thể cần giao tiếp (thêm, uống, đi, v.v.).
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TRẺ MỚI BIẾT
ĐI (2-3 TUỔI)

Không bao giờ là quá sớm (hoặc muộn) để bắt đầu thực hiện các hoạt động đọc viết cùng con bạn. Các kỹ năng đọc viết vững vàng là cần
thiết cho sự phát triển và cung cấp nền tảng cho thành tích ở trường và công việc, các kỹ năng xã hội và giải quyết vấn đề trong tất cả các
môn học. Chỉ cần dành một vài phút mỗi ngày cho các hoạt động đọc viết đơn giản có thể làm tăng thêm niềm yêu thích đọc và học suốt đời!
Những hoạt động dựa trên khả năng đọc viết này rất tốt cho trẻ mới biết đi của bạn.

ĐỌC
ĐỌC MỖI NGÀY!
Tập thói quen đọc sách mỗi ngày ít nhất vài phút sẽ
hữu ích cho sự phát triển của con bạn.

SUY NGHĨ THÀNH TIẾNG
KHI BẠN ĐỌC.
Chỉ ra những gì bạn nhìn thấy trong các bức tranh.
Đọc với biểu cảm để con bạn có thể nhìn và nghe
thấy niềm vui khi đọc.

ĐẶT CÂU HỎI.
Sử dụng chiến lược 5W - Ai, Cái gì, Khi nào, Ở đâu,
Tại sao? Nếu chưa biết câu trả lời, hãy cùng nhau tra
cứu và học hỏi.

VIẾT, VẼ VÀ TẠO DỰNG
KHÁM PHÁ CÁC CẢM XÚC.
Sự sáng tạo và ý tưởng có thể được thể
hiện bằng cách vẽ các bức tranh.

HÃY SÁNG TẠO.
Giấy, bút màu, bút dạ, keo dán, và thậm chí cả những
vật dụng gia đình như mì, hộp và bọt biển có thể là
những công cụ tuyệt vời để sáng tạo.

VẼ BẰNG NƯỚC.
Lấy một cây cọ sạch và một xô nước nhỏ. Đi ra ngoài và để con bạn
sơn tường, vỉa hè hoặc hàng rào.

KỂ CHUYỆN VỚI ĐẠO CỤ.
Con rối, vớ và đồ gia dụng đều có thể là
những đạo cụ tuyệt vời để kể chuyện.

NÓI & NGHE
XÂY DỰNG KHO TỪ VỰNG.
Nói chuyện với con bạn về mọi thứ. Mô tả thế giới xung quanh
chúng bằng từ ngữ thực tế (dành cho người lớn).

KHÁM PHÁ CÁC VẦN ĐIỆU VÀ BÀI HÁT.
Trẻ có thể tiếp xúc với các từ mới và phát triển kỹ năng nói.

DÙNG NGÔN NGỮ CỬ CHỈ.
Học và sử dụng các dấu hiệu cho các từ mà con bạn có
thể cần giao tiếp (thêm, uống, đi, v.v.).

NÓI CHUYỆN SUỐT CẢ NGÀY
Khuyến khích con bạn nói bằng cách đặt nhiều câu hỏi và kể
lại các trải nghiệm.: Nói những câu như “Bây giờ chúng ta đang
lên xe để đi đến cửa hàng tạp hóa! Mẹ đang bật xe, và bây
giờ chúng ta đang lái xe. " “Con có biết tên của loại quả này không?
Đó là trái chuối.”
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TRƯỜNG
MẦM NON
&
MẪU GIÁO
(4-6 TUỔI)

Không bao giờ là quá sớm (hoặc muộn) để bắt đầu thực hiện các hoạt động đọc viết cùng con bạn. Các kỹ năng đọc viết vững vàng là cần thiết
cho sự phát triển và cung cấp nền tảng cho thành tích ở trường và công việc, các kỹ năng xã hội và giải quyết vấn đề trong tất cả các môn học.
Chỉ cần dành một vài phút mỗi ngày cho các hoạt động đọc viết đơn giản có thể làm tăng thêm niềm yêu thích đọc và học suốt đời! Những hoạt
động dựa trên khả năng đọc viết này rất tốt cho trẻ ở độ tuổi mầm non hay mẫu giáo.

ĐỌC
ĐỌC MỖI NGÀY!
Tập thói quen đọc sách mỗi ngày ít nhất vài phút sẽ
hữu ích cho sự phát triển của con bạn.

SUY NGHĨ THÀNH TIẾNG
KHI BẠN ĐỌC.
Chỉ ra những gì bạn nhìn thấy trong các bức tranh.
Nói chuyện với con bạn về những gì bạn đang đọc.
Trẻ thích gì về câu chuyện này? Trẻ không thích gì?

VIẾT, VẼ VÀ TẠO DỰNG
KHÁM PHÁ CÁC CẢM XÚC.
Sự sáng tạo và ý tưởng có thể được thể hiện
bằng cách vẽ các bức tranh.

HÃY SÁNG TẠO.
Giấy, bút màu, bút dạ, keo dán, và thậm chí cả những vật dụng
gia đình như mì, hộp và bọt biển có thể là những công cụ tuyệt
vời để sáng tạo.

SÁNG TẠO CÁC CÂU CHUYỆN.
Khuyến khích con bạn “kể chuyện” với bạn. Viết câu chuyện của trẻ
ra trong một cuốn sách nhỏ (chỉ cần vài trang giấy ghim là được!),
Và nhờ trẻ minh họa câu chuyện của mình.

CHƠI TRÒ “ĐẦU TIÊN,
KẾ TIẾP, SAU CÙNG.”
Có các bức tranh về các cảnh khác nhau từ những câu chuyện
bạn đã đọc và để con bạn xâu chuỗi các sự kiện bằng cách sử
dụng các bức tranh. Bảo trẻ kể lại câu chuyện.

DÙNG NƯỚC TÔ VẼ CÁC TỪ NGỮ
Lấy một cây cọ sạch và một xô nước nhỏ. Đi ra ngoài và để con
bạn sơn tường, vỉa hè hoặc hàng rào.

NÓI & NGHE
XÂY DỰNG KHO TỪ VỰNG.
Nói chuyện với con bạn về mọi thứ. Mô tả thế giới xung quanh
chúng bằng từ ngữ thực tế (dành cho người lớn).

KHÁM PHÁ CÁC VẦN ĐIỆU VÀ BÀI HÁT.
Trẻ có thể tiếp xúc với các từ mới và phát triển kỹ năng nói.
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TIỂU HỌC

(7-9 TUỔI)

Các hoạt động dựa trên khả năng đọc viết nên được khuyến khích tại nhà cho mọi lứa tuổi. Trong độ tuổi từ 7-9, khả năng đọc trôi chảy của trẻ
đang được cải thiện và ngày càng có khả năng đọc sách một cách độc lập. Đây là thời điểm thú vị cho những độc giả sớm muốn rèn luyện các kỹ
năng đọc mới của mình, và hỗ trợ các em đang phát triển khả năng độc lập đọc là cách mà các gia đình có thể nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc và
học. Những hoạt động đọc viết này rất tốt cho học sinh tiểu học.

ĐỌC
XÂY DỰNG MỘT THƯ VIỆN GIA ĐÌNH.
Bao gồm những cuốn sách về các chủ đề mà con bạn quan tâm,
những bộ sách nổi tiếng và cả những cuốn sách có thể không
quen thuộc với con bạn để mở rộng mối quan tâm.

TẬP LUYỆN CÁC CÂU
CHUYỆN TỪ TRƯỜNG HỌC.

Nếu con bạn về nhà với một câu chuyện có các quy tắc ngữ
âm (một câu chuyện mà trẻ đã học trên lớp và có những từ
có thể đọc được), hãy khuyến khích trẻ thực hành đọc nó một
cách độc lập. Đọc lại những câu chuyện quen thuộc là một
cách tuyệt vời để xây dựng khả năng đọc trôi chảy.

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG.
Lắng nghe trẻ đọc những cuốn sách mà bạn có trong nhà và hỗ
trợ khi trẻ gặp khó khăn trong việc phiên âm (phát âm) một từ.
Nếu trẻ không biết âm thanh nào, bạn có thể nói với trẻ từ đó!

KHUYẾN KHÍCH CÁC LỰA CHỌN.
Cho phép con bạn chọn những cuốn sách mà trẻ muốn
đọc có thể giúp nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách.

THÊM CÁC BỘ PHIM.
Gợi ý những cuốn sách từ những bộ phim mà con bạn thích. Trẻ có
thể thích nhận được các chi tiết bổ sung mà cuốn sách cung cấp.

VIẾT & VẼ
GIỮ LIÊN LẠC.
Đề nghị con bạn gửi lời nhắn cho các thành viên trong
gia đình hoặc họ hàng qua thư điện tử hoặc thư điện tử.

VIẾT NHẬT KÝ.
Cung cấp cho con bạn một cuốn sổ trang trí và bút, và khuyến
khích chúng chia sẻ một vài câu về ngày của chúng.

LUYỆN VIẾT TAY.
Trẻ em cần luyện viết thường xuyên bằng bút và giấy để cải thiện
chữ viết tay, bao gồm cả chữ thảo. Khuyến khích chúng chia sẻ
một vài câu về ngày của chúng.

NÂNG CAO KỸ NĂNG ĐÁNH MÁY.
Sử dụng các trang web và lớp học đánh máy miễn phí để hỗ trợ
con bạn kỹ năng sống quan trọng này.

NÓI & NGHE
NGHE SÁCH NÓI.
Nghe một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn cả gia đình là một cách tuyệt
vời để tham gia vào các cuộc thảo luận về sách gia đình.

NÓI CHUYỆN VỀ NÓ.
Hỏi ý kiến của trẻ về một cuốn sách trẻ đang đọc và giúp trẻ kết
nối thế giới thực với những gì trẻ đang đọc.

SÁNG TẠO

CHƠI TRÒ CHƠI
Các trò chơi như Scrabble, Boggle, và nhiều trò chơi trên bàn cờ
khác yêu cầu kỹ năng đọc.

KHIẾN CÁC CÂU CHUYỆN
TRỞ NÊN SỐNG ĐỘNG.

Khuyến khích con bạn sử dụng công nghệ để tạo ra những câu
chuyện hoặc hình ảnh động kỹ thuật số.
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TRUNG
HỌC CƠ SỞ
VÀ TRUNG
HỌC PHỔ
THÔNG.

Các hoạt động dựa trên khả năng đọc viết nên được khuyến khích ở nhà trong thời gian học trung học cơ sở và trung học phổ thông. Các kỹ năng
đọc viết vững vàng là cần thiết cho sự phát triển và cung cấp nền tảng cho thành tích ở trường và công việc, các kỹ năng xã hội và giải quyết vấn đề
trong tất cả các môn học. Chỉ cần dành một vài phút mỗi ngày cho các hoạt động đọc viết đơn giản có thể làm tăng thêm niềm yêu thích đọc và học
suốt đời. Những hoạt động dựa trên khả năng đọc viết này rất tốt cho các em học trung học cơ sở và trung học phổ thông.

ĐỌC
CÙNG ĐỌC.
Thiết lập văn hóa đọc trong gia đình bằng cách chỉ định thời
gian đọc cho tất cả các độc giả trong gia đình.

BẮT ĐẦU MỘT CÂU
LẠC BỘ SÁCH GIA ĐÌNH

Đọc sách như một gia đình và tham gia vào
các cuộc thảo luận xung quanh câu chuyện.

KHUYẾN KHÍCH SỰ LỰA CHỌN.
Cho phép con bạn chọn những cuốn sách mà trẻ muốn
đọc có thể giúp nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách.

THÊM CÁC BỘ PHIM.
Gợi ý những cuốn sách từ những bộ phim mà con bạn thích. Trẻ có
thể thích nhận được các chi tiết bổ sung mà cuốn sách cung cấp.

VIẾT & VẼ
GIỮ LIÊN LẠC.

Đề nghị con bạn gửi lời nhắn cho các thành viên trong
gia đình hoặc họ hàng qua thư điện tử hoặc thư điện tử.

NÂNG CAO KỸ NĂNG ĐÁNH MÁY.

Sử dụng các trang web và lớp học đánh máy miễn phí
để hỗ trợ con bạn kỹ năng sống quan trọng này.

DÙNG CÔNG NGHỆ.

Hãy để con bạn sử dụng các chương trình và ứng dụng chuyển lời
thành văn bản để viết truyện, hoàn thành bài tập về nhà hoặc các
nhiệm vụ viết khác nếu chúng thấy khó khăn trong việc viết lách.

NÓI & NGHE
NGHE SÁCH NÓI.
Nghe một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn cả gia đình là một cách tuyệt
vời để tham gia vào các cuộc thảo luận về sách gia đình.

NÓI CHUYỆN VỀ NÓ.

Hỏi ý kiến của trẻ về một cuốn sách trẻ đang đọc và giúp trẻ kết nối thế
giới thực với những gì trẻ đang đọc.

ĐỌC CHO NGƯỜI KHÁC NGHE.

Khuyến khích học sinh trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông
đọc sách cho anh chị em hoặc thành viên trong gia đình.

SÁNG TẠO
CHƠI TRÒ CHƠI

Các trò chơi như Scrabble, Boggle, và nhiều trò chơi
trên bàn cờ khác yêu cầu kỹ năng đọc.

TẢI VỀ CÁC ỨNG DỤNG.

Các ứng dụng như ReadWorks và ReadWriteThink có thể hỗ
trợ học sinh biết đọc biết viết theo những cách sáng tạo.

KHIẾN CÁC CÂU CHUYỆN
TRỞ NÊN SỐNG ĐỘNG.

Khuyến khích con bạn sử dụng công nghệ để tạo ra
những câu chuyện hoặc hình ảnh động kỹ thuật số.
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CUỐI THÁNG 10, 2021

