Các Phương Pháp Phụ Huynh Giúp Con Em Tập Đọc
Bậc Mẫu Giáo Đến Lớp 6
Hãy đọc với một cảm giác thoải mái và tích cực bằng việc áp dụng các
phương pháp sau đây:
1. Dự đoán. Nhìn vào trang bìa của quyển sách và dự đoán quyển sách đang
nói gì.
2. Đọc lại những quyển sách quen thuộc. Trẻ cần thực hành đọc thoải mái
với sự biểu cảm bằng cách đọc lại những quyển sách chúng đã biết.
3. Xây dựng việc đọc chính xác. Khi con quí vị đọc lớn, chỉ ra những từ
cháu bỏ quên và giúp cháu đọc những từ đó một cách chính xác. Nếu quí
vị dừng lại để tập trung vào một từ, con em quí vị có đọc lại toàn bộ câu để
chắc chắn rằng cháu hiểu được nghĩa của nó.
4. Xây dựng việc đọc hiểu. Nói với con em quí vị về những gì cháu bé đang
đọc. Hỏi cháu những từ mới. Nói về những gì đang diễn tiến trong câu
chuyện. Hỏi về nhân vật, địa điểm, và những sự kiện đang xảy ra. Hỏi
cháu về những thông tin mới cháu đã học từ quyển sách. Khuyến khích
cháu đọc những tự đề, vân vân theo cách riêng của cháu.
5. Trò chuyện để chia xẻ với con em quí vị trong bữa ăn và những thời
gian khác mà quí vị ở cùng với con em. Trẻ em học những từ một cách
dễ dàng hơn khi các em nghe những từ đó được nói thường xuyên.
6. Đọc với nhau hằng ngày. Dành thời gian nói về những câu chuyện, bức
tranh, và những từ.
7. Là người hỗ trợ tốt nhất của con em quí vị. thông tin về những tiến bộ
trong việc đọc của con em quí vị.
8. Là một đọc giả và là một người viết. Trẻ em bắt chước những thói quen
từ mọi người chung quanh các em.
9. Thăm thư viện địa phương. Các gia đình có cơ hội để cùng tham gia vào
thời gian đọc, sử dụng máy tính, và nhận sự giúp đỡ bài tập về nhà.
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