Các Gợi Ý của Các Trường Công Lập
Quận Gwinnett Nhằm Giúp Phụ Huynh
Tham Gia Vào Sự Nghiệp Học Tập Của
Con Em
“Hãy Ở Đó” (Be There) là một phong trào toàn quốc nhằm gây cảm hứng cho phụ huynh trong việc
tích cực tham gia vào sự nghiệp học tập của con em. Những phút giây phụ huynh có thể giáo huấn
con em ở khắp nơi. Hãy là người thầy yêu thích của con em. Nối kết một cách có ý nghĩa và các
hành động đơn giãn của quí vị sẽ đưa đến những thành quả to lớn tại nhà, nơi vui chơi và trong
trường!

Nâng cao kỷ năng toán cho con em lứa tuổi tiểu học
bằng các trò vui tại nhà
Phụ huynh và những người lớn giàu lòng quan tâm đến trẻ có thể làm
nên sự khác biệt trong thành tựu học vấn của một đứa trẻ…chỉ bằng cách
ở bên cạnh các em và tham gia vào cuộc sống của con em. Thực vậy,
phụ huynh là những người thầy đầu tiên và giỏi nhất của một đứa trẻ. Sau
đây chỉ là một vài gợi ý nhằm giúp quí vị tham gia vào việc học tập của
con em – và nâng cao kỷ năng toán cho con em – tại nhà….

Thực tập các bài toán tại nhà …
Sau đâu là một vài gợi ý nhằm giúp con của quí vị suy nghĩ một cách toán học và thực tập các phép
toán cộng, trừ, nhân, và chia đơn giãn:
• Bỏ các tấm bìa cứng trong xe hoặc trong túi xách và thực tập bất cứ khi quí vị ở đâu.
• Các quán ăn là nơi tuyệt vời để thực tập kỷ năng toán và kỷ năng ước tính trong đầu bằng cách
cộng hóa đơn và thực tập tính phần trăm bằng cách tính phí phục vụ.
• Trong xe, khi quí vị đang xếp hàng, khi quí vị chuẩn bị bữa tối….đọc ra các con số và yêu cầu con
em cộng, trừ, nhân, hoặc chia các số này.
• Cho con của quí vị ba con số và yêu cầu em nói về tất cả các phép cộng/trừ hoặc phép nhân/chia
có thể có của nhóm ba con số đó.
• Thực hành việc giao một chuỗi các con số để tính toán, chẳng hạn như 3 + 2, x 4, - 6, + 8, x 2, số
đó bằng mấy?

Chỉ cho ba mẹ xem tiền…
Bỏ tất cả tiền thối trong túi hoặc trong ví mỗi tối ra và yêu cầu con em đếm tiền. Một ví dụ khác, khi
thanh toán tiền hàng tại các tiệm, yêu cầu con em chọn tiền chính xác cho hóa đơn hay tính xem quí
vị sẽ nhận về bao nhiêu tiền thối.

Về giờ giấc…
Sắm it́ nhất một đồng hồ kim (với mặt đồng hồ kiểu chuẩn) tại nhà. Yêu cầu con em nói giờ trong
suốt ngày. Hỏi con em các loại câu hỏi sau: “Mình đến công viên lúc 2:30. Mình đã ở công viên trong
bao lâu?” “Chúng ta phải có mặt tại nơi tập đá banh lúc 6 giờ. Mất 15 phút để đến sân bóng. Khi nào
chúng ta cần rời khỏi đây?” Yêu cầu con em giúp quí vị giải quyết những bài toán đố liên quan đến
thời gian về những vấn đề có thực trong cuộc sống.
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Nâng cao kỷ năng toán cho con em lứa tuổi tiểu học (tiếp theo)

Nói chuyện về những mẫu chuyện…
Tìm kiếm những mối so sánh và sử dụng ngôn từ toán học giống như nhiều hơn, ít hơn, nhiều nhất,
và ít nhất. Chỉ ra các kiểu mẫu. Các kiểu mẫu ở xung quanh chúng ta…..Nghĩ về các đường dành
cho việc đi bộ, giấy dán tường, gạch bông, và cửa sổ.

Trò chơi các con số…
Chơi những trò chơi liên quan đến việc làm phép tính số học. Đôminô, cờ vua, cờ đam, và trò ráp
hình, tất cả đều giúp củng cố việc học toán. Yêu cầu con em cộng điểm sau một ván bài hoặc sau
một vòng chơi ráp chữ (round of Scrabble). Hỏi thăm giáo viên của con em nếu có các trò chơi hoặc
câu đố về toán tại trường mà con em cảm thấy đặc biệt khó và chơi các trò chơi đó tại nhà. Nhiều
cửa hiệu cung cấp học cụ có các trò chơi giáo dục vui thích cho các em chơi trong lớp lẫn tại nhà.

Chỉ cho ba mẹ xem nhiều tiền hơn…
Khi quí vị đổ xăng, yêu cần đứa con lớn hơn tính tỉ số giữa tổng số khoảng cách và tổng số ga-lông
xăng. Yêu cầu đứa con nhỏ hơn tính xem hóa đơn sẽ là bao nhiêu nếu giá xăng lên….hoặc xuống.

Toán ngon miệng…
Việc nấu ăn cung cấp nhiều cơ hội để thực hành các kỷ năng toán. Lấy các tách và muỗng đo lường
để nói về phân số. Có nhiều người đến ăn tối? Yêu cầu con của quí vị tăng gấp đôi thành phần công
thức nấu ăn. Các con nhỏ hơn có thể sử dụng ngũ cốc hoặc nho để chia thành nhóm và đếm. Cách
thức thực hành kỷ năng toán khác ở nhà….Thảo luận các phần chia có tính phân số khi quí vị gấp
đồ, đặc biệt là khăn và ra giường.

Người mua sắm thông minh …
Các quảng cáo của cửa tiệm cung cấp cho con
quí vị một cơ hội khác để so sánh, liên hệ toán
vào trong các tình huống hàng ngày. Đem các
phiếu giảm giá (coupon) đến cửa hàng thực phẩm
và yêu cầu con của quí vị tính giá mới sau khi
được giảm giá. Yêu cầu con em thanh toán hàng
mua tại cửa hiệu. Yêu cầu con em đếm tiền để
đưa cho người thu ngân và yêu cầu em đếm tiền
thối. Bỏ tiền thối đầy một túi ra và yêu cầu con em
xác định và phân nhóm các đồng xu, đếm tiền
thối, và kết hợp nhiều mệnh giá khác nhau để có
cùng một số tiền bằng nhau.
Bao gồm các gợi ý do Lynn DiCarlo và Elizabeth Rioux của trường Tiểu Học Corley đóng góp.

Chúng ta sẽ cùng nhau ở đó vì con em của chúng ta – Các Trường Công Lập Quận Gwinnett và QUÍ VỊ!

Làm Những Chuyện Bình Thường Thành Lạ Thường!
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