Hơn 12 hoạt động gia đình để hỗ trợ xóa mù chữ
Càng nhiều trẻ đọc, chúng càng trở thành những người đọc tốt hơn và khi trẻ em là những người
đọc tốt hơn, chúng sẽ thành công hơn ở trường. Dưới đây là một tá cách mà cả gia đình bạn có
thể tận hưởng các hoạt động đọc và đọc cùng nhau để tăng cường khả năng đọc viết.
Kể chuyện gia đình. Đọc Rockets nhắc nhở các gia đình giúp trẻ em biết một số câu chuyện về người thật và
các sự kiện có thật. Câu chuyện riêng của gia đình bạn giúp minh họa điểm đó! Dù ở nhà hay qua trò chuyện video
hay gọi điện thoại, các thành viên lớn tuổi trong gia đình có thể hồi tưởng về những ngày lễ đặc biệt, kỳ nghỉ gia đình, ngày đi học, thậm chí
là cuộc sống hàng ngày. Hình ảnh gia đình là một điểm tuyệt vời để kể chuyện. Sử dụng một câu chuyện gia đình đặc biệt và các bản sao của
hình ảnh hoặc bản vẽ, trẻ em có thể làm một cuốn sách để chia sẻ với cả gia đình!

1.

2. Bắt đầu một câu lạc bộ sách gia đình. Có một cuốn sách con bạn đang mong đợi để đọc? Tại sao không đọc cùng nhau như một gia đình?
Hãy chắc chắn rằng cuốn sách được chọn làm việc cho tất cả các cấp độ đọc. Các thành viên trong gia đình có thể tự đọc các phần mỗi ngày
và đến với nhau vào buổi tối để thảo luận. (Hoặc, bạn có thể làm cho cuốn sách đọc thành tiếng cho cả gia đình.) Sử dụng bộ khởi động cuộc
trò chuyện để bắt đầu. Nhân vật yêu thích của bạn là ai? Tại sao nhân vật lại làm thế? (Bạn có thể tìm thấy một giáo viên hoặc nhóm hướng
dẫn sách trực tuyến cho sách mới, phổ biến.)

3. 50 cách tuyệt vời để đọc! Sử dụng danh sách kiểm tra này (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) để khuyến khích trẻ đọc.
4. Hãy sẵn sàng! Được thiết lập! Đọc! Kiểm tra “ra mắt độc giả trẻ,” 30 phút PBS chương trình dành cho phụ huynh, giáo viên, và người chăm
sóc được dành riêng để giúp trẻ em học cách đọc. Và, chỉ dành riêng cho trẻ em (tuổi từ 7-12), không bỏ lỡ một cái nhìn hông ở những niềm
vui của việc đọc với “Reading Rocks!”

5. Đi đến một lễ hội sách (trực tuyến). Thư viện Quốc hội đang kỷ niệm tốt nhất của Lễ hội Sách Quốc gia hàng năm với cuộc nói chuyện với
tác giả từ nhiều năm trước. Thứ sáu được dành riêng để nói chuyện với các tác giả viết cho trẻ em và thanh thiếu niên.

6. Có một ứng dụng (hoặc trang web) cho điều đó! Common Sense Education cung cấp tốt nhất trong các ứng dụng và trang web giáo dục hỗ
trợ các kỹ năng đọc viết cốt lõi về -- ngữ âm, lưu loát, từ vựng, chính tả, hiểu và viết.

7. Lấy Mic: Kể chuyện của bạn! Từng là một độc giả bất đắc dĩ và giờ là tác giả dành cho Người trưởng thành trẻ tuổi (YA) bán chạy nhất và
đoạt giải thưởng, Jason Reynold hoàn toàn nói về cách kể chuyện. Jason Lau cũng là Đại sứ Quốc gia cho Giới trẻ Văn học. Thư viện Quốc
hội gần đây đã ra mắt loạt video mới hai lần một tuần – “Viết, đúng, nghi thức” -- nơi Jason sẽ đưa ra những gợi ý viết sáng tạo và hơn thế
nữa. Tìm video và bản tin của Jason trực tuyến.

8. Tháng tư là tháng thơ quốc gia. Có ít nhất 30 cách để kỷ niệm câu thơ hàng năm này! Đây chỉ là một vài bài Viết hay… “nhà thơ thân mến”
khuyến khích học sinh lớp 5-12 tương tác với các bài thơ và nhà thơ (bao gồm cả cựu nhà thơ Hoa Kỳ Laureate Nathasha Trethewey giảng
dạy tại Đại học Emory). Đăng ký “Poem-a-Day” để nhận một bài thơ mới trong hộp hàng ngày, với các tác phẩm mới của các nhà thơ đương
đại. Hãy thử viết một bài thơ theo hình thức mà bạn mới biết. (Sử dụng bảng chú giải thuật ngữ, hình thức và kỹ thuật thơ ca này.) Thưởng
thức tệp âm thanh bài thơ một ngày. Tìm một bài thơ yêu thích để ghi nhớ cho Bài thơ trong Ngày bỏ túi (30 tháng 4). Tìm thêm tài nguyên
thơ từ Thư viện Quốc hội, bao gồm blog Từ “blog Chỗ ngồi của Catbird” và “Tập thơ về nhà”, một loạt video hàng tuần có Nhà thơ Hoa Kỳ
Laureate. Đối với học sinh nhỏ tuổi hơn, hãy xem Bài thơ cho trẻ em, một danh sách được sắp xếp theo chủ đề. (Dưới đây là nhiều tài nguyên
thơ tuyệt vời cho độc giả trẻ.)

9. Đặt nó. Trẻ em (từ 5-12 tuổi) sẽ thích làm một cuốn sách nhỏ, được trình bày ở đây bởi nhân viên Thư viện Quốc hội.
10. Cách tuyệt vời để tăng sự tò mò. Tạo một gia đình tự hỏi “tuyệt vời” và đăng trên Wonderopolis. Hãy xem nếu có một câu hỏi “tuyệt vời”
mà đã được đăng bởi một người khác có thể trả lời một câu hỏi mà gia đình bạn đã có.

11. Nói chuyện ăn tối. Có tất cả mọi người ở bàn ăn tối thảo luận về những gì anh ấy hoặc cô ấy đang đọc. Thay phiên nhau đặt câu hỏi như thế
này -- Chủ đề chính của cuốn sách là gì? Câu chuyện được đặt ở đâu? Làm sao bạn biết? Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Làm thế nào
để cuốn sách này so với một cuốn sách khác mà bạn đã đọc?

12. Tạo và duy trì một tạp chí đối thoại cha mẹ và trẻ em. Bắt đầu bằng cách viết một cái gì đó về con bạn, yêu cầu trẻ đọc và trả lời. Các mục
hàng ngày nên mất không quá 5-10 phút. Bạn có thể viết hoặc vẽ về các sự kiện hạnh phúc, những dịp đặc biệt, những kỷ niệm gia đình, v.v.,
tập trung vào sự tích cực. Khi con bạn tiếp tục đọc và trả lời, tạp chí có hình thức của một cuộc trò chuyện bằng văn bản!

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