12 Hoạt động châm ngòi cho các ‘lí trí viết’ trong con bạn
Tiếp xúc với việc viết văn bản -- càng sớm càng tốt -- tạo ra nền tảng cho các kỹ năng
hiểu sâu sắc cho người đọc, nắm bắt tốt hơn các khái niệm ngữ pháp và đánh giá cao cả
đời về văn bản dưới mọi hình thức. Dưới đây là một số hoạt động có thể châm ngòi cho
các ‘lí trí viết’ của con bạn…
Giữ một tờ giấy ghi chú và bút chì hoặc bút tiện dụng xung quanh nhà và trong xe hơi. Yêu cầu con bạn lập danh sách,
ghi lại những sự thật thú vị, hoặc viết ra những quan sát khi bạn ra khỏi xe. Con bạn có thể giữ một danh sách "chuyện gì xảy
ra nếu" có thể tạo nên một câu chuyện tuyệt vời … Nếu con voi nhỏ và chuột rất lớn? Điều gì nếu thú nhồi bông hoặc thú
cưng trong gia đình có thể nói chuyện? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thức dậy và bạn trở thành một con khủng long chỉ sau một
đêm?
2. Khuyến khích con bạn giữ một tạp chí nhà văn. Yêu cầu anh ấy chia sẻ tạp chí của mình để bạn có thể đọc và thảo luận về
bài viết của anh ấy. Bạn cũng có thể làm cho tạp chí trở thành một dự án viết hai chiều, viết phản hồi, lời khen, hoặc trong
các câu hỏi trở lại
3. Kết nối với gia đình và bạn bè thông qua văn bản. Giúp con bạn bắt đầu trao đổi bằng bút bằng qua cách viết một lá thư về
các hoạt động yêu thích hoặc một sự kiện hay ký ức đặc biệt. Yêu cầu bạn bè hoặc người thân làm tương tự. Yêu cầu con bạn
phỏng vấn và một người thân lớn tuổi về thời thơ ấu của họ trong một cuộc gọi điện thoại hoặc phiên FaceTime, sau đó viết
về những gì bé học được. Tìm một số người bắt đầu cuộc trò chuyện tuyệt vời từ StoryCorps, một dự án lịch sử truyền miệng
quốc gia.
4. Yêu cầu con bạn viết những gì bé thích nhất về câu chuyện yêu thích của mình, quan sát về nhân vật chính, hoặc một sự
kiện cụ thể xảy ra trong cuốn sách.
5. Bắt đầu một viên nang thời gian gia đình. Đầu tiên, hãy quyết định khi nào bạn muốn mở viên nang thời gian của mình
trong một năm, năm năm, thậm chí 10 năm. Sau đó, mọi người hãy viết một lá thư nói với thế giới về cuộc sống của anh ấy
hoặc cô ấy, ghi lại ngày hôm nay của gia đình và ước mơ cho tương lai. (Gia đình có thể thưởng thức các chữ cái cùng nhau
khi bạn mở viên nang.) Bạn sinh ra khi nào và ở đâu? Những điều yêu thích của bạn để làm là gì? Món ăn yêu thích? Phim?
Thú nuôi tên gì? Bạn muốn ở đâu và bạn muốn làm gì khi viên nang được mở ra? Những đứa trẻ thậm chí có thể viết thư cho
vật nuôi của họ. Thêm các mục khác như ảnh, hình vẽ, bưu thiếp và trang nhất của tờ báo. Dán hộp lên và dán nhãn cho nó
“KHÔNG NÊN mở cho đến khi…,” sau đó cất nó vào tủ cho đến khi nó sắp hết thời gian cho tiết lộ lớn!
6. Giúp con bạn viết cuốn sách của riêng mình. Tạo một “ý tưởng jar” của văn bản nhắc nhở, chẳng hạn như “nơi yêu thích
của tôi để đi là ...”, “ba điều ước của tôi là ...”, hay “trò chơi tôi như là tốt nhất ...”. Trộn chúng lại và cho con bạn chọn một
dấu nhắc và viết về chủ đề này. Hãy để con bạn minh họa các trang bằng hình vẽ hoặc hình ảnh. Con bạn có thể thu thập tất
cả các trang và in ra cuốn sách của mình hoặc sử dụng một chương trình trực tuyến để “xuất bản” cuốn sách hoàn thành.
7. Bắt đầu một câu chuyện “điều gì xảy ra tiếp theo” với con quý vị. Ví dụ, bạn có thể viết, “tôi đã đi dạo với con chó của
tôi vào một buổi sáng đầy sương mù. Và sau đó…” Cho phép con bạn viết những gì cô ấy nghĩ sẽ xảy ra tiếp theo, và kết
thúc cuốn sách với “và sau đó,” để bạn có thể tiếp tục câu chuyện sau.
8. Hãy lên và viết xuống một vần điệu ngớ ngẩn và thách thức con bạn tự tạo ra phản ứng. Ví dụ, bạn có thể bắt đầu với “tôi
chạy đến cửa và thấy một con hươu cao cổ trên sàn.” Yêu cầu con bạn tạo ra câu trả lời của riêng mình với các từ có vần
điệu.
9. Khám phá thơ tìm thấy. Hãy nghĩ về những “câu thơ được tìm thấy” trong các bài thơ. Trẻ em có thể lấy các khái niệm,
cụm từ, và nói cách từ nhiều nguồn khác nhau để tạo ra những bài thơ của chúng. Tạp chí cũ, báo, thư rác, thậm chí bao bì có
thể là nguồn cảm hứng cho những ảnh ghép từ này.
10. Duy trì một tạp chí đối thoại gia đình. Trong năm học, một tạp chí có thể là một công cụ tuyệt vời để kết nối nhà và trường
học, với các mục từ phụ huynh, trẻ em và giáo viên. Trong mùa hè, nhân cơ hội này để mở một cuộc đối thoại với con của
bạn. Chọn chủ đề mà bạn và con bạn có thể chia sẻ ý kiến, mối quan tâm hoặc quan điểm.
11. Cam kết một tạp chí quan sát 30 ngày. Trong 30 ngày, hãy cho con bạn phác thảo hoặc vẽ một cái gì đó bé quan sát hoặc
một cái gì đó trong tâm trí của bé. Sử dụng những hình vẽ này để truyền cảm hứng cho các tác phẩm -- bằng văn bản từ
truyện ngắn đến thơ.
12. Kể những câu chuyện thời thơ ấu và khuyến khích con bạn làm điều tương tự. Khi bạn lắng nghe con bạn, hãy giúp bé
nói chi tiết. Khuyến khích anh ấy viết ra và minh họa một số câu chuyện của anh ấy để anh ấy nhớ chúng khi anh ấy trưởng
thành.
1.

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