Các Hoạt động Học Đọc Viết tại Nhà
Các thành viên gia đình là những nhà giáo dục đầu tiên của trẻ và có thể đóng vai trò đối tác đáng quý trong suốt quá
trình phát triển khả năng đọc viết của trẻ. Việc cung cấp cho các gia đình các hoạt động và chiến lược nhanh chóng,
dễ sử dụng để sử dụng tại nhà tăng cường kết nối giữa nhà trường và đào sâu sự học hỏi.

CHUẨN BỊ ĐỂ THAM GIA
•
•

Dành thời gian lên kế hoạch trước các sự kiện để giáo viên và nhân viên hỗ trợ có đủ thời gian chuẩn bị các hoạt
động hấp dẫn, tương tác, bền vững.
Khuyến khích các gia đình chụp ảnh tại nhà hoặc làm như vậy ở trường và yêu cầu học sinh đưa ra các từ ngữ
để kể lại một câu chuyện. Xuất bản và phân phối trong cộng đồng để những người khác đọc trong khi chờ đợi.

CÁC CẤU TRÚC TRƯỜNG HỌC
Mặc dù đây là những hoạt động được thiết kế để thúc đẩy tương tác tại nhà, trường học đóng một vai trò thiết yếu trong
việc giúp các gia đình thành công. Các trường học có thể thúc đẩy sự tham gia biết chữ của gia đình tại nhà bằng cách
chia sẻ ý tưởng với các gia đình bao gồm:
•

•

Câu lạc bộ Sách Gia đình
›

Kể chuyện
›
›
›

•

•

Đọc và kể chuyện

Chủ đề Thảo luận
›

›

Ghi nhận hay viết lại câu chuyện
›

Thu âm câu chuyện trên điện thoại.

›

Đọc sách tham gia vào rất nhiều trò chơi và hoạt
động như trò chơi trên bàn, trò chơi trên bàn hoặc
trò chơi bài.
Những điều đơn giản và thú vị như đọc hướng
dẫn cho một trò chơi trên bàn cung cấp thực
hành và ứng dụng trong thế giới thực.

Buổi tối cùng Gia đình xem Phim
›

Đọc sách trước rồi xem phim.

Đặt các chủ đề trong hộp và rút ra một cái để thảo
luận mỗi đêm.

Các hoạt động tại nhà

Buổi tối Vui chơi hay chơi Trò chơi cùng Gia đình

›

•

Trao đổi sách với các gia đình khác trong lớp
hoặc cộng đồng.

•

›

Công thức nấu ăn
»

Đọc trước giờ ngủ
»

Hãy để con bạn chọn một cuốn sách mà bạn
hoặc chúng có thể đọc to.

Nhãn môi trường
»
»

•

Đọc các nguyên liệu và các bước với con bạn
trong khi nấu một món ăn yêu thích.

Đọc biển báo giao thông, đồ tạp hóa và biển
báo tòa nhà.
Dán nhãn các đồ vật trong nhà

Thử thách tại trường
›

Tổ chức các cuộc thi với mục tiêu đọc trong lớp
học hoặc toàn trường.

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT
•

Văn học Sống động
›
›

•

›

Để chuyện tik-tok
Chia sẻ chuyện Instagram
Kể lại văn bản, chương hoặc phần bằng video, đạo cụ và sáng tạo

Phim tài liệu trên Netflix, Hulu hoặc TV
›

Chúng thường liên kết theo chủ đề với văn học từ trường học.

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC VỀ SỰ THAM GIA HỌC ĐỌC VIẾT CỦA GIA ĐÌNH
DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG HỌC VÀ HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC
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