12 kỹ năng xây dựng kiến thức cho
Học sinh tiểu học và trung học
Kỹ năng đọc, viết, nghe và nói mạnh mẽ là rất cần thiết cho cả thành công
trong học tập và công việc. Trên thực tế, các nghiên cứu cho thấy các kỹ
năng giao tiếp mạnh mẽ là một trong những thuộc tính quan trọng nhất mà học sinh sẽ mang
vào học đại học và thế giới làm việc. Vì vậy, hãy xem xét các chiến lược phù hợp với cấp độ mà
bạn có thể sử dụng ở nhà để nuôi dưỡng và phát triển hạt giống biết chữ của con bạn thành một
vụ mùa bội thu về kiến thức
Xây dựng kỹ năng cho học sinh lớp K - 2
1. Đọc cùng nhau thường xuyên giúp trẻ biết rằng bản in có chứa một thông điệp.
2. Đối với người đọc mới, chỉ vào từng từ để củng cố mẫu từ trái sang phải và kết nối các từ được in với các
từ được nghe.
3. Yêu cầu con bạn đưa ra dự đoán và giải đố từ mới, sử dụng manh mối hình ảnh.
4. Chọn những cuốn sách có vần điệu, lặp lại cụm từ hoặc có những câu chuyện có thể dự đoán được.
5. Cơ hội viết bao gồm ghi chú cảm ơn đơn giản và từ điển cá nhân. (Giúp con quý vị tạo ra một
“cuốn sách” A-to-Z của từ mới, hoàn chỉnh với các bản vẽ hoặc hình ảnh tạp chí và câu.)

Xây dựng kỹ năng cho học sinh lớp 3 - 5
1. Giúp con bạn đọc cho ý nghĩa thông qua các cuộc nói chuyện cuốn sách. Hỏi về chi tiết, chẳng hạn
như nhân vật và cài đặt.
2. Ít nhất một lần một tuần, cho con bạn đọc to. Nếu con bạn đọc rất nhanh hoặc bỏ qua dấu câu, hãy yêu
cầu bé đọc lại phần đó và dừng lại khi có dấu chấm, sử dụng biểu thức khi có dấu chấm than và thay
đổi giọng nói với mỗi dấu hỏi. Nếu bạn nhận thấy con bạn đọc chậm từng từ hoặc từng chữ, cuốn sách
có thể quá khó.
3. Yêu cầu trợ giúp viết danh sách việc cần làm hoặc danh sách các công việc.
4. Khuyến khích con bạn bắt đầu một tạp chí.

Xây dựng kỹ năng cho học sinh lớp 6 - 8
1. Sự đa dạng thêm gia vị cho việc đọc! Khuyến khích học sinh cấp hai của bạn mở rộng thị hiếu đọc sách
và khám phá các thể loại mới. Danh sách sách đề xuất từ trường học là một nơi tuyệt vời để bắt đầu.
2. Giúp con bạn tham gia vào văn bản và tăng khả năng thu hồi thông tin của mình bằng cách suy nghĩ
cùng với văn bản. Kiểm tra sự hiểu biết bằng cách yêu cầu anh ta tóm tắt các ý chính từ phần đọc. Ghi
chú dán là một công cụ tuyệt vời để con bạn đánh dấu thông tin chính hoặc một đoạn văn thú vị, đáng
ngạc nhiên hoặc câu hỏi được nhắc nhở.
3. Thơ và viết nhật ký là những cửa hàng sáng tạo tuyệt vời và bài tập viết.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm lời khuyên. Nên xem phần tiếp theo của DLD Daily Dozen!
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