Vietnamese
Lớp: Tiền
mẫu giáo-5

Các Biện Pháp Hữu HiệuTại Gia
Biện pháp #1

Đọc con cho em quý vị:

Hỏi các Câu hỏi

Trong cấp Tiền mẫu giáo đến lớp Mẫu giáo, cố gắng bỏ thời giờ
Trođể đọc CHO con em quý vị ng cấp lớp 1 đến lớp 5,
dành thời gian đọc CHO và đọc CÙNG với con em quý vị..

Dành thời gian đặc biệt cho nhau mỗi ngày

Dành một nơi đặc biệt cho nhau

Kết nối qua các lớp học

Sau khi dành thời gian đặc biệt cho nhau, dành một nơi đặc biệt
cho nhau và với mộtcâu chuyện đặc biệt, xin hãy thử các Biện
Pháp Hữu Hiệu Tại Gia

Tương tác với nhau

Hỏi các Câu hỏi
Trước, trong lúc và sau khi đọc cho con quý vị, dành thời gian để bàn về những ý tưởng và sự kiện trong các cuốn
sách mà quý vị đã đọc với con mình. Nhớ xác minh cách suy nghĩ và sở thích của con quý vị và cho con
mình đủ thời gian để suy nghĩ cũng như trả lời các câu hỏi của quý vị.

Trước khi Đọc:
Bàn về tiêu đề và các hình minh hoạ.
Dưới đây là một số câu hỏi quý vị có thể hỏi con mình:
Con để ý thấy gì về cái tiêu đề và các hình minh họa trên trang
bìa? Con nghĩ câu chuyện này là về đề tài gì? Tại sao con nghĩ
như thế? Con đang phân vân về điều gì?

Trong lúc đọc:

Ngừng lại những khúc có phần thú vị và lần lượt chia sẻ ý tưởng của mình.
Dưới đây là một vài câu nhắc nhở mà quý vị có thể dùng bất cứ
lúc nào:
Con đang nghĩ gì vậy?
Điều gì đang xảy ra?
Có muốn nói gì thêm không ...

Sau khi đọ
Nói về những ý tưởng CHÍNH của câu chuyện này.
Theo con nghĩ thì thông điệp/ý tưởng quan trọng của câu
chuyện này là gì? Con thích phần nào nhất? Tại sao?
Con cảm thấy thế nào về kết thúc của câu chuyện này? Tại sao?
Dùng các câu hỏi mở đề:

Tip

Các câu hỏi đóng đề là những câu hỏi có thể được trả lời bằng một chữ đơn giản là "có"
hoặc "không", trong khi Các Câu hỏi Mở đề đòi hỏi nhiều suy nghĩ và phải trả lời dài dòng
hơn. Các Câu hỏi Mở đề cần các em trẻ phải suy nghĩ và nói chuyện nhiều hơn,
và nói chuyện thì giúp chúng ta học hỏi! Rất quan trọng là trong thời gian này quý
vị nên lắng nghe những gì con em mình muốn nói vì các em có những ý tưởng
tuyệt vời lắm!
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