Làm bài tập ở nhà giúp có thêm thời gian học tập và ôn lại những kiến
thức đã học trong lớp để đạt được kiến thức vĩnh viễn.
Có rất nhiều cách để phụ huynh có thể giúp con em thành công trong vấn đề học làm bài tập ở nhà.

1. Cung cấp một nơi ngồi học yên tĩnh.
 Chỗ ngồi học làm bài tập phải thật là im lặng, không bị chi phối, và ánh sáng đầy đủ.
 Không vặn những âm thanh giải trí làm con em bị chi phối khi học và làm bài (Thí dụ


như không mở TV hay mở nhạc ở trong phòng học).
Yêu cầu mọi người trong nhà giữ yên lặng và tôn trọng giờ giấc học làm bài của con
em.

2. Tạo thói quen học làm bài tập ở nhà đều đặn đúng giờ mỗi ngày.
 Xắp xếp thời gian làm bài tập ở nhà khi trẻ em có thể tập trung và tỉnh táo (thí dụ, không học



làm bài khi gần tới giờ đi ngủ) và học làm bài ở nhà đều đặn và đúng giờ mỗi ngày.
Lên lịch những sinh hoạt khác ngoài giờ học làm bài tập ở nhà. Nếu những chương trình hoạt
động thêm ảnh hưởng đến việc học làm bài tập ở nhà , cần phải ngưng những hoạt động đó
cho đến khi tạo được thói quen học làm bài tập ở nhà đều đặn và đúng giờ mỗi ngày.
Nếu con em đói bụng phải cho trẻ em ăn nhẹ trước khi học làm làm bài tập. Khi bụng đói thì sẽ
không tập trung học tốt.

3. Dạy con em biết cách sử dụng thời gian và cách học và làm bài tập ở nhà một cách hữu hiệu.
 Dạy con em biết cách sử dụng thời gian và xắp xếp những bài làm thành từng phần theo thời



khóa biểu để có thể hoàn tất theo thời hạn . Trẻ em không thể tự động biết cách xắp xếp nếu
như không được chỉ dạy .
Giúp con em xắp xếp thói quen chuẩn bị để học làm bài ở nhà mỗi ngày( cung cấp những dụng
cụ học tập, viết xuống những bài phải học và làm, xếp những bài tập đã làm xong vào trong
folder, etc.).
Khi con em có những dự án lớn, phụ huynh giúp con em xắp xếp bài làm thành từng phần theo
thời khóa biểu để có thể hoàn tất theo lịch trình được xắp xếp.

4. Phụ huynh khen ngợi sự nỗ lực và thành tích khi con em đạt được
 Phụ huynh la mắng hoặc nói những điều không khuyến khích sẽ khiến cho con em khó khăn khi


học làm bài và có thể ảnh hưởng đến sự tự tin của một đứa trẻ .
Thí dụ thay vào đó quí vị nói: “Con đã tập đọc nhiều hơn 5 phút so với tuần trước. Mẹ/Ba rất
hãnh diện về con”.

5. Bày tỏ sự quan tâm.






Mỗi ngày nói chuyện với con những gì con học ở trường.
Chia xẻ những câu chuyện của mình về học tập với con em mình .
Hãy để con em giảng quí vị một tiêu đề mà học được ở trường
Chia xẻ những cách mà quí vị có thể sử dụng những điều học trong ngày áp dụng trong cuộc
sống hàng ngày.
Đọc sách cùng với con em quí vị.

6. Cung cấp những dụng cụ học tập.




Con em quí vị phải có đầy đủ dụng cụ học tập như viết chì/viết mực,tẩy, và giấy viết.
Hỏi giáo viên của con em về những dụng cụ học tập cần phải có ở nhà (thước, máy
tính,markers,kẹp giấy, băng keo, etc.)
Nếu quí vị không có computer ở nhà, có thể đến thư viện địa phương sử dụng máy điện toán
để làm bài.

7. Là một người gương mẫu cho con em .




Thái độ học tập tốt ở nhà của một đứa trẻ được ảnh hưởng bởi sự giáo dục và sự mẫu mực của
phụ huynh .
Trẻ em ham học hơn nếu thấy cha mẹ cũng hay ngồi đọc sách hoặc viết bài ở nhà .
Chia xẻ với con em quí vị những điều quí vị làm để chuẩn bị cho công việc ngày hôm sau ( thí dụ
như trả lời điện thư, ngủ đúng giờ và đầy đủ, đọc và làm nghiên cứu, etc.).

