12 cách giữ liên lạc và rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ
Trong thời gian xa nhau, tất cả chúng ta đều nhớ gia đình và bạn bè. Mặc dù chúng ta không thể
ở bên nhau, trẻ em có thể giữ liên lạc với những người thân yêu với những ý tưởng này. Như
một phần thưởng, trẻ em sẽ được rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ thiết yếu về viết, đọc, nói và
nghe.
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Đọc to từ xa. Ông bà và những người thân yêu khác có thể sống trong một gia đình khác,
nhưng điều đó không có nghĩa là trẻ em không thể chia sẻ một cuốn sách yêu thích đọc to ở xa. Qua điện thoại
hoặc trò chuyện video, trẻ em có thể đọc một cuốn sách đặc biệt cho bà hoặc chú, và những người thân yêu cũng
có thể chia sẻ những cuốn sách yêu thích của họ!
Tạp chí thân mến. Trẻ em có thể thích ý tưởng giữ một tạp chí, đặc biệt là trong thời gian bất ổn này. Ghi nhật
ký không yêu cầu bất cứ điều gì lạ mắt ngay cả một máy tính xách tay xoắn ốc sẽ làm. Trẻ em có thể minh họa
các mục của chúng bằng các bản vẽ, hình ảnh được in ở nhà hoặc các vật phẩm chúng đã thu thập được trong các
chuyến đi tự nhiên. Mặc dù trẻ em có thể muốn chia sẻ một số mục với gia đình, nhưng chúng có thể chỉ muốn
một lối thoát để thể hiện bản thân.
Giữ liên lạc với bạn bè. Khuyến khích con bạn viết một lá thư, vẽ một bức tranh hoặc thiết kế một cuốn truyện
tranh để chia sẻ với bạn bè của chúng. Giúp con bạn gửi thư sáng tạo hoặc chụp ảnh và nhắn tin cho chúng.
Đèn! Máy ảnh! Hoạt động! Giúp con bạn ghi lại một tin nhắn ngắn và gửi cho người thân. Nếu chúng muốn thử
thách, hãy để chúng viết kịch bản dựa trên một câu chuyện cổ tích hoặc cuốn sách yêu thích. Trẻ em có thể thực
hiện trò chơi trên video và chia sẻ lao động với gia đình và bạn bè ở xa.
Ốc sên. Yêu cầu con bạn viết một lá thư cho người thân chia sẻ kinh nghiệm ở nhà của mình, thậm chí có thể bắt
đầu một thư từ thường xuyên!
Chia sẻ tình yêu. Gợi ý rằng hình ảnh bốc thăm con quý vị và chữ viết để gửi cho cư dân của một cơ sở trợ giúp
cuộc sống địa phương, người không thể có bạn bè đến thăm họ vào lúc này. Ghi chú và bản vẽ vui vẻ cũng sẽ
được chào đón bởi những người trợ giúp trong cộng đồng của chúng ta, bao gồm cả người ứng cứu khẩn cấp và
nhân viên y tế.
Trong thiệp chúc mừng. Giúp con bạn thiết kế một thiệp chúc mừng đặc biệt và viết một tin nhắn cho một thành
viên trong gia đình.
Góc nhà thơ. Cùng nhau, đọc thơ như những bài thơ này đặc biệt cho trẻ em. Nói về những gì bạn đọc. Cho trẻ
viết một bài thơ để chia sẻ cảm xúc của mình với người thân.
Nấu ăn gì? Cùng nhau, tìm kiếm một công thức trong một cuốn sách nấu ăn hoặc trang web nấu ăn trực tuyến.
(Có một số thứ tốt đặc biệt dành cho trẻ em.) Dựa trên các thành phần bạn có trong tay, hãy chọn một công thức
mà bạn và con bạn có thể làm cùng nhau. Nhắc con bạn nấu ăn đọc qua công thức của chúng và thu thập các
thành phần và dụng cụ nhà bếp trước khi chúng bắt đầu nấu ăn. Yêu cầu con bạn đọc công thức khi bạn làm việc,
và nói với trẻ rằng mỗi bước phải được thực hiện theo một thứ tự đặc biệt. Hãy để con bạn giúp trộn các thành
phần. Con bạn có thể viết ra các công thức nấu ăn khác từ sách dạy nấu ăn hoặc trang web mà bé muốn giúp làm
và lập danh sách mua sắm cho các thành phần.
Câu lạc bộ sách gia đình. Đối với các thành viên gia đình ở những nơi khác nhau, đồng ý đọc cùng một cuốn
sách và tổ chức một câu lạc bộ sách gia đình thông qua một nền tảng trò chuyện video.
Tặng quà lắng nghe. Trẻ nhỏ hơn có thể chuẩn bị các câu hỏi để phỏng vấn một thành viên lớn tuổi trong gia
đình về những kỷ niệm yêu thích qua điện thoại, trò chuyện video hoặc thư. Họ có thể viết một câu chuyện dựa
trên các câu trả lời và chia sẻ câu chuyện cho một dịp đặc biệt. Trẻ em và thanh thiếu niên lớn tuổi có thể quan
tâm đến việc lưu giữ những ký ức gia đình thông qua StoryCorps Connect, một nền tảng mới cho phép người
dùng ghi lại một cuộc phỏng vấn StoryCorps với người thân từ xa, sử dụng công nghệ hội nghị video. Các cuộc
phỏng vấn trên nền tảng này trở thành một phần của lịch sử Hoa Kỳ khi âm thanh và hình ảnh được tải lên từ mỗi
cuộc phỏng vấn sẽ được thêm vào kho lưu trữ của Trung tâm Đời sống Dân gian Hoa Kỳ tại Thư viện Quốc hội.
StoryCorps cung cấp các câu hỏi gợi ý cho những người phỏng vấn trẻ cũng như một số liên quan đến đại dịch.
Đánh giá sách. Con bạn có thể thích chia sẻ niềm vui của một cuốn sách yêu thích, cho dù là một chế độ chờ cũ
hay một khám phá mới, với một người đặc biệt. Chuẩn bị các mảnh bìa hoặc bìa cứng khoảng 6” x 2". Ở một bên,
hãy cho con bạn viết một bài phê bình ngắn -- chỉ một vài câu -- về cuốn sách, bao gồm tên của cuốn sách, tác giả,
nhà xuất bản và ngày xuất bản. Ở phía bên kia, anh ấy hoặc cô ấy có thể vẽ một cảnh từ cuốn sách. Con bạn có thể
gửi những đánh giá sách này cho bạn bè và người thân làm quà tặng.
Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm lời khuyên. Nên xem phần tiếp theo của DLD Daily Dozen!
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