12 cách hỗ trợ xóa mù chữ cho trẻ nhỏ
Với trẻ nhỏ, mỗi khoảnh khắc là một cơ hội để học hỏi! Và phụ huynh là một giáo viên
của một đứa trẻ. Dưới đây là các mẹo để hỗ trợ trẻ mẫu giáo, mẫu giáo đang lên hoặc
người đọc mới:
1. Đọc, đọc, đọc! Đọc, đọc, đọc với con của bạn! Những cuốn sách có dòng lặp lại hoặc có tính chất trữ tình đang thu
hút trẻ nhỏ và là một cách tuyệt vời để tăng kỹ năng giao tiếp và tham gia đọc sách. Khi bạn đọc cùng nhau, anh ấy
sẽ học được rằng những cuốn sách rất thú vị và sẽ muốn tự đọc.
2. Cách nói chuyện. Đọc là tương tác. Khi bạn đọc với con, hãy đặt câu hỏi và phản hồi lại những bình luận mà bé
đang thực hiện để bắt đầu một cuộc trò chuyện về những quyễn sách đọc.
3. Đọc và nói. Khi đọc những cuốn sách yêu thích, hãy yêu cầu con bạn sử dụng những bức tranh để kể lại câu
chuyện.
4. Dự đoán là thú vị. Trước khi bắt đầu một cuốn sách, hãy nhìn vào những bức tranh và cho trẻ dự đoán câu chuyện
có thể nói về điều gì. Trẻ em dễ tiếp thu câu chuyện hơn nếu chúng biết một chút về câu chuyện.
5. Đưa câu chuyện tiến thêm một bước. Mở rộng một câu chuyện bằng cách hỏi “những gì sẽ xảy ra nếu …”
6. Xác định tác giả và họa sĩ minh họa của cuốn sách. Nói về cách một tác giả viết các từ và một họa sĩ minh họa
tạo ra các bức tranh.
7. Đọc sách nâng cao công nghệ. Tận dụng lợi thế của bản địa kỹ thuật số của bạn. Trẻ em ngày nay được bao quanh
bởi công nghệ -- phải nắm lấy nó. Cho phép con quý vị để xem video tập trung giáo dục hoặc chơi trò chơi trực
tuyến hoặc ứng dụng mà bạn đã xem trước hoặc giáo viên của con quý vị đề nghị.
8. Đọc bởi “cảm ứng”. Hãy cho con bạn những cách thú vị để học chữ cái. Dấu vết trong kem cạo râu hoặc cát có thể
lộn xộn, nhưng nó cung cấp giải trí tuyệt vời và công việc vận động tốt cho trẻ em. Giữ các chữ cái từ tính được xếp
lại trên một tờ kim loại hoặc hiển thị trên tủ lạnh ở cấp độ trẻ em.
9. Nghệ thuật (đọc sách). Cho phép con bạn bên nghệ thuật tỏa sáng. Yêu cầu anh ta vẽ tranh về những cuốn sách bạn
đã đọc cùng nhau. Con bạn có thể vẽ các nhân vật, phần yêu thích của mình trong câu chuyện, thậm chí là một kết
thúc khác.
10. Trò chơi chữ. Chơi các trò chơi chữ với con của bạn. Các trò chơi dành cho các gia đình có vần điệu, chú mèo béo
bắt được một con chuột đội mũ, đặc biệt thú vị và giúp phát triển các kỹ năng nhận thức chữ cái sớm cần thiết cho
việc học đọc. Yêu cầu con bạn nghĩ ra càng nhiều từ càng tốt mà vần với chữ big (dig, fig, rig, pig) và hen (den,
Ben, pen, ten). Những từ vô nghĩa như hig, lig, wen và gen đều ổn. Nó nói về việc nhận ra rằng các âm thanh vần.
Đây là một trò chơi thú vị với bất kỳ từ ngắn.
11. Lưu môi trường (in). Khi xem TV hoặc đi dạo, hãy yêu cầu con bạn xác định logo, tìm các chữ cái tên của bé
trong các dấu hiệu hoặc chỉ ra các bản in môi trường khác. (Dấu hiệu màu xanh lá cây lớn này nói tên đường phố
của chúng tôi.) Bạn sẽ củng cố rằng các chữ cái tạo thành từ và từ có ý nghĩa. Cả hai đều rất quan trọng để đọc
thành công trong tương lai.
12. Phát Âm ra. Yêu cầu con bạn chọn một chữ cái và nói về những âm thanh hoặc âm thanh mà chữ cái đó có thể tạo
ra. Làm việc cùng nhau để tạo ra một danh sách bao nhiêu từ mà bạn có thể nghĩ ra với âm thanh chữ cái đó.

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