ทักษะสำคัญ
[Mega Skills]

— โดย โดโรธี่ ริช

ผู้ปกครองทำอะไรได้บ้าง? ผู้ปกครองถูกบอกมานานแล้วว่า “อย่าไปยุ่งเลย คุณไม่รู้หรอกว่าควรทำอย่างไร ปล่อยให้ครูที่โรงเรียนสอนเด็กเถอะ” เป็นเวลากว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา ฉันตัดสินใจว่าฉันต้องหาทางช่วยให้ผู้ปกครองทราบว่าเขาทำอะไรได้บ้าง และควรจะทำอะไรเพื่อช่วยเด็กให้เรียนรู้ คำตอบก็คือ การคิดหาทางว่าครอบครัวคุณทำอะไรได้บ้าง และคิดหาระบบที่ใช้ได้ผล อย่าให้เป็นเรื่องที่ยากเกินไปหรือใหญ่โตเกินไป แต่ทำให้เรียบง่าย ง่ายดาย และทุกคนทำได้ โดยที่เป็นแง่ปฏิบัติ และสนุกสนาน
	ระลึกไว้ว่าไม่ต้องใช้เวลามากนักเพื่อทำอะไรดีๆหลายอย่าง โดยให้ผู้คนร่วมกันทำสิ่งต่างๆ คุณไม่ต้องไร้ที่ติถึงจะเป็นคนดีได้ เด็กของคุณก็เช่นกัน ถ่ายทอดให้เด็กๆเข้าใจว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ และเขามีความสำคัญ มอบกำลังใจให้กับเด็ก และมีกำลังใจเองด้วย
	ขอให้เริ่มตอนนี้เลย อย่ากังวลว่าคุณทำหรือไม่ได้ทำอะไรมาก่อน การเรียนรู้จากบทความนี้เป็นเรื่องจริงจัง แต่ไม่น่าหดหู่ใจ เหมือนกับการเล่นและความสนุก เป็นความยินดีในการเรียนรู้ และการใช้เวลาร่วมกัน
	ทักษะสำคัญคือค่านิยมเบื้องต้น ทัศนคติ และพฤติกรรม ที่ตัดสินความสำเร็จของเด็ก ทักษะสำคัญคือกลไกการเรียนรู้ภายในตัวเด็ก ถึงแม้จะเสริมสร้างทักษะในห้องเรียน แต่เด็กจะได้รับพลังจากที่บ้าน
	1. ความมั่นใจ: ความรู้สึกว่าทำได้
	2. แรงจูงใจ: ต้องการทำ
	3. ความพยายาม: เต็มใจทำงานหนัก
	4. ความรับผิดชอบ: ทำสิ่งที่ถูกต้อง
	5. ความคิดริเริ่ม: ลงมือปฏิบัติ
	6. ความอุตสาหะ: ทำสิ่งที่เริ่มต้นให้เสร็จลุล่วง
	7. ความห่วงใย: แสดงความห่วงใยต่อผู้อื่น
	8. ทีมงาน: การทำงานร่วมกับผู้อื่น
	9. สามัญสำนึก: มีการพิจารณารอบคอบ
	10. การแก้ปัญหา: นำสิ่งที่รู้และสิ่งที่ทำได้มาปฏิบัติให้เกิดผล

ทักษะสำคัญกับเด็กๆของเรา
	ทักษะสำคัญ เช่นความมั่นใจ เป็นทักษะที่ยั่งยืน และเพิ่มพูนการบรรลุผลสำเร็จ โดยช่วยให้เราใช้ทักษะอื่นๆที่เราเรียนรู้ได้ ทักษะสำคัญเป็นตัวกระตุ้น เหมือนยีสต์ที่ทำให้ขนมปังฟู
	ต่อไปนี้ไม่ใช่ทักษะสำคัญประเภทเดียว ทว่าเป็นทักษะที่มีบทบาทสำคัญ ซึ่งบ่งบอกว่าจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ ในการเรียน และในชีวิตภายภาคหน้า ทักษะสำคัญไม่ใช่สิ่งที่มีใครมาประเคนให้แก่ผู้โชคดีไม่กี่คน ผู้ปกครองสอนเด็กได้ที่บ้าน แม้กระทั่งทุกวันนี้ นี่คือค่านิยมซึ่งเป็นรากฐานจรรยาในการทำงาน นิสัยใจคอ และความประพฤติส่วนตัวของเรา

	ฉันห่วงใยเธอ: เด็กหลายคนในปัจจุบันรู้สึกว่าเขาขาดเวลาที่จำเป็น ฉันได้ยินข้ออ้างต่างๆ แต่ว่าไม่มีข้ออ้างดีๆเลย เช่น “ฉันยุ่งเหลือเกิน” และ “ถึงยังไงเด็กๆก็ไม่อยากทำอะไรกับฉัน” นั่นเป็นข้ออ้างที่ยอมรับไม่ได้ โดยเฉพาะในปัจจุบันซึ่งเด็กต้องการพ่อแม่อย่างมาก
	ช่วงเวลาที่อยู่ร่วมกันนี้ส่งผลอะไรบ้าง? นี่สื่อความหมายให้กับเด็กว่า “เราห่วงใยหนู เราอยากใช้เวลากับหนูเป็นพิเศษ เราอยากฟังว่าหนูคิดอะไรและรู้สึกอย่างไร หนูมีความสำคัญ เขาขาดหนูไม่ได้"
	เด็กๆต้องการเวลาพักผ่อน นึกคิด และอยู่ตามลำพัง ผู้ปกครองก็เช่นกัน ไม่ต้องอาศัยเวลามากมาย เพื่อให้เกิดผลดีอย่างมาก

	โลกของเด็กๆน่าหวาดหวั่น: โลกนี้เป็นสถานที่น่ากลัวมากขึ้นทุกที สมัยที่ฉันไปโรงเรียน ไม่มีใครมาชวนฉันเสพยา ไม่มีใครรู้จักโรคเอดส์ เพลงที่ฉันฟังมีเนื้อร้องและทำนองไพเราะ เมื่อเทียบกับเพลงและเนื้อร้องที่มีความรุนแรงในปัจจุบัน ราวกับว่าในสมัยนั้นคนเราต่างมีจิตสำนึกถึงความถูกผิด และผู้คนรู้สึกว่ามีความปลอดภัยมากกว่า
	ถ้าหากมองรอบตัวตอนนี้ ดูเหมือนว่าเด็กๆได้รู้ได้เห็นมากกว่าที่อยากรู้หรือจำเป็นต้องรู้ ราวกับผู้คนคิดว่าอะไรก็ช่างเถอะ ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตจริงๆ การแนะแนวทางจากผู้ปกครองเป็นมากยิ่งกว่าคำแนะนำ ทว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง
	วันนี้เด็กหลายคนเครียดจัด ช่วงเวลาที่ใช้กับเด็กๆเป็นเหมือนวัคซีนดีที่สุดเท่าที่ครอบครัวนำมาใช้ได้

	ความหวังคือส่วนประกอบสำคัญอย่างยิ่ง: มีเรื่องเล่าที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับเด็กสองคนอยู่ในห้องซึ่งมีมูลสัตว์กองโต เด็กคนหนึ่งมองดูกองมูลสัตว์แล้วหดหู่ใจ ส่วนอีกคนหนึ่งเริ่มค้นหาทั่วห้อง กล่าวว่า “มีมูลสัตว์แบบนี้ ก็ต้องมีลูกม้าอยู่ที่ไหนสักแห่ง”
	เราช่วยให้เด็กมีความหวังและนึกคิดในแง่ดีมากขึ้นได้ เด็กๆต้องสามารถคาดหวังและคาดการณ์ได้ เขาต้องสำนึกถึงตารางเวลาและกิจวัตร เด็กๆต้องสามารถเชื่อมั่นในตัวเองและในผู้คนรอบข้าง เด็กๆต้องรู้สึกว่าเขาสำคัญ

โปรแกรมเสริมสร้างทักษะสำคัญ และวิธีใช้ให้เกิดผล
	ฉันบอกตัวเองว่า “ต้องมีทางที่ดีกว่าแน่ๆ” เมื่อลูกสุดที่รักของฉันกล่าวเป็นครั้งที่สิบในวันนั้นว่า “หนูลืม” หรือ “หนูหาที่ไหนไม่เจอเลย” หรือ “หนูอยากดูทีวีอีก” หรือ “หนูอยากได้เงิน”
	เราต่างก็อยากให้เด็กมีความจำดี มีความรับผิดชอบ และห่วงใย ในฐานะคุณครู ฉันนึกว่า “ถ้าฉันหาวิธีสอนส่วนต่างๆของคำพูดได้ ฉันก็น่าจะหาวิธีสอนพื้นฐานที่สำคัญเหล่านี้ได้ด้วย"
	ฉันใช้สิ่งที่ทราบจากห้องเรียน และตัดสินใจว่าวิธีของฉันจะจดจ่อกับสิ่งที่ควรสอน แล้วก็แยกเป็นส่วนๆ ที่สอนได้ง่าย เช่นเดียวกับวิธีทำในตำราอาหาร
	นั่นคือจุดเริ่มต้นของสูตรการเรียนที่บ้าน นั่นคือหัวใจสำคัญของโปรแกรม

	เริ่มต้นที่บ้าน: โปรแกรมนี้ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันเป็นการสอน เช่น การซักผ้า หรือจ่ายบิล และการไปตามที่ต่างๆ เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือปั้มน้ำมัน ซึ่งง่ายและสนุก ใช้เวลาไม่มาก ทุกคนทำได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย จุดประสงค์ก็คือให้เด็กสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้

	สามัญสำนึกยังเป็นที่นิยม: ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ การศึกษากลายเป็นหน้าที่ของโรงเรียน ในปัจจุบันมีการวิจัยที่แสดงผลว่าครอบครัวคือผู้ให้การศึกษาที่สำคัญแก่เด็ก โดยสอนเด็กแม้แต่ตอนที่ไม่รู้ว่าสอนอยู่ด้วยซ้ำ ไม่ว่าคุณครูจะเก่งแค่ไหน ก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามลำพัง หนังสือนี้มอบแนวทางให้นึกคิด และนำมาใช้ทุกชั่วขณะในทุกๆวัน เพื่อสอนและเรียนรู้ เด็กๆต้องมีกิจกรรมทางกายภาพ มีโอกาสซักถาม สำรวจ และทดลอง โดยไม่ต้องมีการแข่งขันและความกดดัน

สูตรการเรียนรู้ที่บ้านประกอบด้วยอะไรบ้าง? 
—สูตรการเรียนรู้ที่บ้านต้อง: 
	1. เชื่อมโยงกับการเรียน แต่ไม่ใช่การเรียน: เด็กต้องมีหนทางประสบความสำเร็จที่บ้าน ซึ่งแตกต่างไปจากที่โรงเรียน แต่ขณะเดียวกันก็ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จในการเรียน ผู้ปกครองต้องหาวิธีช่วยเด็กให้เรียนรู้ โดยไม่จู้จี้ ว่า “หนูทำการบ้านเสร็จหรือยัง?”
	2. เอาจริงเอาจังและสนุกสนานในเวลาเดียวกัน
	3. เน้นด้วยการสอนง่ายๆ: คุณจะไม่ส่งเด็กเล็กๆขึ้นไปข้างบนเพื่อ “ทำความสะอาดห้อง” คุณจะส่งเด็กเล็กขึ้นไปทำอะไรสักหนึ่งอย่าง เช่น จัดเตียง กวาดพื้น หรือเปิดหน้าต่าง มีส่วนช่วยได้ด้วยที่จะพยายามไม่ส่งเด็กโตให้ขึ้นไป “ทำความสะอาดให้เรียบร้อย” การสอนที่ดีเป็นปฏิบัติการทีละขั้นทีละตอน
	4. ทำได้ง่าย ใช้เวลาน้อย ใช้เงินน้อยหรือไม่ใช้เลย: ผู้ปกครองสอนและเรียนรู้ไปกับเด็กได้ ด้วยความสนุกสนาน โดยไม่ต้องกังวล และไม่วุ่นวาย ฉันต้องมีกิจกรรมที่ทำไปพร้อมๆกับงานบ้านประจำวัน โดยใช้สิ่งที่มีในบ้าน ผู้ปกครองที่มีงานยุ่งในปัจจุบันต้องมี “สูตร” ที่ทำได้ง่ายกว่าเดิม ลองใช้ความคิดต่อไปนี้เพื่อดำเนินการเอง โดยใช้ความความคิดสร้างสรรค์ของคุณและเด็ก เพื่อคิด “สูตร” เพิ่มเติม
	สูตรที่ดีในการเรียนรู้ที่บ้านเปิดโอกาสให้ทุกคนประสบความสำเร็จ ไม่มีทางเดียวที่ถูกต้อง สูตรเป็นเหมือนแผนที่บอกเส้นทาง ไม่ใช่กฎเกณฑ์ตายตัว กิจกรรมถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้รู้สึกว่าประสบความสำเร็จ โดยให้โอกาสผู้ปกครองถอยออกมา และให้เด็กก้าวไปข้างหน้า จุดประสงค์ก็คือให้ทั้งผู้ปกครองและเด็กรู้สึกดี โดยที่รู้จักกันดีขึ้นในขณะเดียวกัน

	สูตรต่างๆสำหรับเด็กต่างวัย: สิ่งที่ใช้กับเด็กอนุบาลคงใช้ไม่ได้กับเด็กชั้นประถมปีที่ 5 ผู้ปกครองต้องพร้อมที่จะสับเกียร์ สำหรับเด็กวัย 4-6 ปี “สูตร” หลายอย่างเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมสำหรับการเรียน และการใช้วิชาเบื้องต้น เช่น การนับ การจำแนกแยกแยะ และการอ่านเบื้องต้นที่บ้าน 
	เด็กวัย 7-9 ปี “สูตร” หลายอย่างเน้นที่การช่วยเด็กจัดระเบียบ เสริมสร้างทักษะในการศึกษา และพัฒนานิสัยการเรียนด้วยใจแน่วแน่
	เด็กวัย 10 ถึง 12 ปี “สูตร” เน้นในการช่วยเด็กให้เข้าใจตัวเอง เพื่อนฝูง และครอบครัว กิจกรรมมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการให้เด็กพึ่งตัวเองมากขึ้น สร้างความรอบรู้ทางอาชีพ ก่อร่างสร้างสุขนิสัยที่ดี และความนับถือตัวเอง ซึ่งช่วยป้องกันนิสัยที่บ่อนทำลาย เช่น การใช้ยาเสพติด
	นี่ไม่ใช่การกำหนดวัยหรือระดับที่ตายตัว ขอให้ใช้กิจกรรมทุกอย่าง และส่วนใดก็ตามที่คุณและเด็กสนใจ
	สำหรับเด็กที่อ่านยังไม่ออก ฉันขอแนะนำให้ผู้ปกครองอ่านออกเสียงคำสั่งทุกอย่าง เด็กบอกแนวคิดให้ผู้ปกครองเขียน และใช้สัญลักษณ์ร่วมกับคำศัพท์ตามที่จำเป็น ในการติดป้ายลิ้นชักเสื้อผ้า วาดรูปถุงเท้าไว้ข้างๆคำว่า “ถุงเท้า”
	เราใช้ “สูตร” แปดสูตรในช่วงแปดสัปดาห์ สัปดาห์ละหนึ่งสูตร นี่มุ่งหมายให้ผู้ปกครองและเด็กจดจ่อกับแนวคิดในการใช้ “สูตร” ขอให้อ่าน “สูตร” ทั้งหมดก่อน ทำเครื่องหมายกำกับสูตรที่คุณสนใจ จากนั้นให้เด็กช่วยคุณเลือกสูตรที่คุณทั้งสองชอบ ทำตามตารางเวลาของคุณเอง แต่ระวังอย่าอัดแน่นเกินไป สัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็พอเหมาะ คุณจัดกิจกรรมไว้สำหรับหนึ่งปีก็ได้ ในขณะที่ค่อยๆทำไปเรื่อยๆ
	
ทำตามโปรแกรม: ใช้กิจกรรมเป็นประจำ ถ้าคุณใช้กิจกรรมส่วนหนึ่งแล้ว ก็ให้ย้อนกลับไปดูว่ายังมีแนวคิดใดบ้างที่ยังไม่ได้ลองทำ คิดหาวิธีเพิ่มเติมในสิ่งที่ทำไปแล้ว ด้วยการปรับปรุง และสร้างสรรค์

ทักษะสำคัญประการที่หนึ่ง: ความมั่นใจ
	เราทราบว่าหมายถึงอะไร เมื่อเราได้ยินเด็กพูดว่า “หนูทำนั่นไม่ได้หรอก” “เด็กคนอื่นเก่งกว่าหนู” “หนูกลัว” “หนูไม่กล้าลอง” เราได้ยินเด็กร่ำร้องอยากมีความมั่นใจมากขึ้น “ผมนึกถึงถุงมือสำหรับจับของร้อนซึ่งผมทำตอนอยู่ชั้นประถมปีที่ 3 โดยร้อยเป็นห่วง มีสีเหลือง สีแดง สีทอง และสีส้ม ที่ถุงมือสำหรับจับของร้อนเป็นของขวัญที่ผมทำให้คุณแม่ ท่านภูมิใจมากเลย แล้วผมก็รู้สึกดีจริงๆ!"
	นั่นคือคำพูดของบุรุษวัย 50 ปีกว่า เขามีปริญญาเอก และประสบความสำเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์มากมาย แต่เมื่อถามถึงสำนึกความมั่นใจของเขา เขากลับพูดถึงที่ถุงมือสำหรับจับของร้อน
	ฉันยังจำได้ถึงวันที่อุ้มเจ้าไก่ร็อคกี้กลับบ้าน ในลังที่ใหญ่กว่าตัวฉันเอง วันนั้นเป็นวันก่อนปิดเทอมใหญ่ของชั้นประถมปีที่ 1 มีนักเรียนประมาณ 15 คน เข้าแถวเพื่อจับฉลาก ฉันเป็นผู้ชนะ ฉันทุลักทุเลกับลังใบใหญ่นั่น เป็นระยะกว่าหกช่วงตึกกว่าจะถึงบ้าน พี่ชายอาสาช่วยสองสามครั้ง แต่ฉันปฏิเสธ นี่เป็นไก่ของฉัน เป็นผลสำเร็จของฉัน ฉันจะยกกลับบ้านเอง
	ฉันไม่เคยลืมร็อคกี้ และวันที่ฉันอุ้มมันกลับบ้านเอง เป็นความทรงจำถึงการดิ้นรนและความสำเร็จ ที่มอบความมั่นใจและแรงกระตุ้นให้แก่ฉัน จนถึงทุกวันนี้ เมื่อฉันต้องทำสิ่งที่ยากลำบาก เมื่อฉันรู้สึกกลัว ฉันนึกถึงร็อคกี้กับลังนั่น ถึงแม้จะไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ฉันสูดหายใจลึกๆ และนึกในใจว่า “ฉันทำได้”
	การฝึกความมั่นใจ: ความมั่นใจขึ้นๆลงๆ ดุจสายน้ำ เราไม่มีความมั่นใจสูงๆตลอดเวลา การคิดหาประสบการณ์ที่เสริมสร้างความมั่นใจให้เด็ก อาจเป็นความท้าทาย ประสบการณ์เช่นนี้ควรจะเป็นเรื่องเล็กน้อยพอที่เด็กจะรับมือไหว และใหญ่มากพอที่จะส่งเสริมให้เด็กเติบโต และง่ายพอที่ผู้ปกครองจะรับมือไหว คุณเริ่มที่บ้านก็ได้ ด้วยสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไป เช่น โทรศัพท์
	ต่อไปนี้เป็นกิจกรรมบางอย่าง ซึ่งใช้โทรศัพท์:

เวลากับโทรศัพท์ สำหรับเด็กวัย 4-6 ปี
	สำหรับกิจกรรมการอ่านเบื้องต้น ต้องใช้โทรศัพท์ กระดาษสี่เหลี่ยมเล็กๆเจ็ดแผ่น สีเทียนหรือดินสอ แล้วคุณก็บอกหรือชี้หมายเลขโทรศัพท์ให้เด็กดู อ่านออกเสียงตัวเลขแต่ละตัว ขณะที่ชี้
	บนกระดาษแต่ละแผ่น เขียนตัวเลขหนึ่งตัว แล้วเรียงแผ่นตัวเลขตามลำดับ (จากซ้ายไปขวา) ตามหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ให้เด็กอ่านออกเสียงหมายเลขโทรศัพท์ จากแผ่นกระดาษที่เรียงกัน และช่วยบอกให้ตามที่จำเป็น
	เล่นเกมโดยสลับแผ่นกระดาษ และให้เด็กเรียงหมายเลขโทรศัพท์ ตอนแรกให้เด็กนำแผ่นกระดาษมาเรียงกัน เหมือนหมายเลขบนโทรศัพท์ แล้วลองทำโดยไม่มองโทรศัพท์ ตอนนี้ให้เด็กเขียนหมายเลขโทรศัพท์ จากซ้ายไปขวา บนกระดาษชิ้นใหญ่ขึ้น คุณอาจอยากนำมาปิดประกาศไว้ให้ทุกคนได้ดูและชมเชย
	เมื่อคุณกับเด็กออกไปข้างนอกด้วยกัน ให้เด็กโทรกลับบ้าน โทรไปเมื่อมีคนอยู่บ้าน เด็กจะได้ดีใจที่มีคนตอบรับ

โทรขอความช่วยเหลือ สำหรับเด็กวัย 7-9 ปี
	กิจกรรมนี้ช่วยให้เด็กหัดใช้โทรศัพท์ เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน ให้เด็กค้นหาหมายเลขสถานีดับเพลิงและสถานีตำรวจในสมุดโทรศัพท์ ตามปกติแล้วจะอยู่ด้านหน้าของสมุดโทรศัพท์
	ขอให้ทำรายการหมายเลขโทรศัพท์สำคัญๆสำหรับเหตุฉุกเฉิน ถ้าคุณยังไม่มี คล้ายๆกับรายการต่อไปนี้ กรอกรายการนี้กับเด็ก แล้วติดไว้ใกล้ๆโทรศัพท์

เหตุฉุกเฉิน:
สถานีดับเพลิง _________ 
ที่ทำงานคุณพ่อ _________
สถานีตำรวจ___________ 
ที่ทำงานคุณแม่ ___________
เพื่อนหรือคนข้างบ้าน __________

	ผลัดกันอธิบายว่าจะพูดอย่างไร เมื่อโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน ตัวอย่างเช่น มีคนที่บ้านบาดเจ็บ คุณได้กลิ่นควันไฟ หรือพบเห็นเพลิงไหม้ เมื่อใช้โทรศัพท์ในการฝึกเช่นนี้ ขอให้แน่ใจว่าปุ่มโทรออกไม่ได้เปิดไว้

	จากสิ่งของเรื่อยไปถึงผู้คน: ในการก้าวไปสู่ความเจริญวัย เด็กต้องหัดจัดการกับสิ่งของ และทำงานร่วมกับผู้อื่น ความมั่นใจมาจากทั้งสองอย่าง ในกิจกรรมต่อไปนี้ เด็กๆค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับครอบครัวและตัวเอง เขามีโอกาสที่จะรู้จักชอบกันมากขึ้น ฉันเชื่อว่าถ้าหากเด็กๆทราบเกี่ยวกับพ่อแม่มากขึ้น โดยเฉพาะเกี่ยวกับชีวิตวัยเด็ก ก็จะช่วยได้มาก

	ฉันไม่เป็นไร ครอบครัวฉันก็เหมือนกัน: เด็กๆอยากรู้เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้น ผู้ปกครองชอบกิจกรรมนี้ เพราะไม่เพียงช่วยให้เด็กนึกคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับตัวเอง ทว่าได้หัวเราะกันด้วย นี่ช่วยให้ครอบครัวรำลึกถึงช่วงเวลาน่าขบขัน ซึ่งบางครั้งก็ตลกมาก เมื่อนึกย้อนหลังไป เช่น ตอนที่ปลาตัวใหญ่ว่ายหนีไปได้ แล้วเอาเบ็ดตกปลาไปด้วย หรือตอนที่ชวนเพื่อนมางานเลี้ยงวันเกิดผิดวัน

ความสำคัญของฉัน สำหรับเด็กวัย 4-9 ปี
	งานนี้คือการทำโปสเตอร์ “ตัวฉัน” คุณต้องใช้ปากกา กระดาษแข็งหรือกระดาษแผ่นใหญ่ กรรไกร กาว นิตยสารเก่าๆ สำหรับตัดภาพ และภาพถ่าย ถ้ามี
	ค้นในนิตยสารด้วยกัน หารูปภาพสิ่งที่เด็กชอบ เช่น สัตว์เลี้ยง อาหาร เสื้อผ้า แล้วตัดออกมาติดไว้บนกระดาษชิ้นใหญ่ รูปภาพจากนิตยสารก็ใช้ได้ ถ้าคุณมีภาพถ่ายเหลือ ก็นำมาใช้
	กิจกรรมเช่นนี้บอกเด็กของคุณว่า “หนูพิเศษ และครอบครัวหนูก็ทราบดี” 

ตอนนี้กับตอนนั้น สำหรับเด็กวัย 10-12 ปี
	กิจกรรมนี้ช่วยให้คนต่างรุ่นพูดคุยกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับสมัยที่ยังเยาวัย ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อน นี่เป็นการบอกเล่าความทรงจำสู่กันฟัง
	ในกิจกรรมนี้ เด็กและผู้ปกครอง หรือปู่ย่าตายาย ตีเส้นเวลาบันทึกเหตุการณ์ เป็นวิธีหวนรำลึกถึงความทรงจำในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต
	คุณต้องใช้ม้วนกระดาษหรือกระดาษห่อสีน้ำตาลขนาดใหญ่ ดินสอ สีเทียน และไม้บรรทัด
	ตัดสินใจร่วมกับเด็กว่าจะเริ่มเส้นเวลาช่วงไหน อาจเริ่มจากวันเกิด วันที่เริ่มเข้าเรียน หรือช่วงเวลาพิเศษอื่นๆ ตัดสินใจว่าจะกำหนดเนื้อที่สำหรับทุกๆปีมากเพียงใด เช่น หนึ่งนิ้วต่อปี หรือหนึ่งฟุตต่อปี? ขีดเส้นไว้สำหรับทุกคน
	การคุยกันถึงความทรงจำ เปรียบเทียบประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกัน พูดคุยถึงความแตกต่าง ตัวอย่างเช่น ฉันไม่เคยประสบกับการตัดสินใจครั้งสำคัญเหมือนคุณพ่อคุณแม่ เมื่อท่านตัดสินใจโยกย้ายไปอยู่ในประเทศใหม่ที่ไม่รู้จัก
	อีกวิธีหนึ่งที่จะรวบรวมความทรงจำโดยไม่ใช้เส้นเวลา คือให้เด็กสัมภาษณ์ปู่ย่าตายายและญาติพี่น้อง ผู้มีชีวิตอยู่ในช่วงต่างๆของประวัติศาสตร์ประเทศใดประเทศหนึ่ง (หรือของครอบครัว)
	คนหนุ่มสาวอาจอยากเริ่มจัดแฟ้มครอบครัวของตัวเอง โดยบันทึกความทรงจำของครอบครัวไว้ในหนังสือ เพื่อนำมาบอกเล่ากับลูกๆของเขาเอง

ฉันทำอะไรถูกบ้าง? สำหรับเด็กวัย 10-12 ปี
	เราหลายคนใช้เวลาบอกเล่าสู่กันฟังว่าเราทำอะไรผิดบ้าง นี่คือกิจกรรมที่ช่วยให้เราจดจ่อกับสิ่งที่เราทำถูกต้อง ขอให้เตรียมกระดาษและดินสอ
	ช่วยกันคิดและจดลงอย่างน้อยสองอย่าง ถึงสิ่งที่คุณชอบเกี่ยวกับตัวเอง เช่น “ฉันมีอารมณ์ขัน ฉันชอบแบ่งปันกับผู้อื่น” พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นบอกว่าเขาชอบเกี่ยวกับคุณ
	ช่วยกันคิดเกี่ยวกับงานและกิจกรรมที่บ้าน ซึ่งคุณและเด็กจะรู้สึกภูมิใจ เมื่อบรรลุผล ตัวอย่างเช่น การซ่อมแซมอะไรบางอย่างในบ้าน ทำอาหารจานพิเศษสำหรับครอบครัว สอนครอบครัวเล่นเกมใหม่
	พยายามจัดเวลาไว้ทุกวัน ถึงแม้ว่าจะไม่กี่นาที เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์วันนั้น ถ้าคุณว่างที่จะรับฟังลูก ขณะที่ยังเด็ก ก็เป็นไปได้มากขึ้นที่เขาจะพูดคุยกับคุณต่อไปเรื่อยๆ เมื่อเขาโตขึ้น

	ต้องอาศัยความกล้าหาญ "การสร้างความกล้าหาญก็อาศัยความกล้าหาญ” เราอยากให้เด็กระมัดระวัง แต่ไม่หวาดกลัว พยายามค่อยๆเสริมสร้างความสามารถที่ช่วยให้เด็กกล้าหาญ และระมัดระวังในเวลาเดียวกัน
	ฉันมีปัญหากับเรื่องความสูง เมื่อลูกน้อยขึ้นไปบนกระดานเลื่อนขนาดใหญ่ในสนามเด็กเล่น ฉันเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาทันที ด้วยการร้องตะโกน “อย่า! ลงมาเถอะลูก! เดี๋ยวจะตก!” เด็กมีความสุข และไม่เป็นไรเลยบนกระดานสูง ฉันต่างหากที่หวาดผวา ฉันใช้เวลาพักหนึ่งเพื่อรวบรวมความกล้าของตัวเอง เพื่อปล่อยให้ลูกกล้าหาญ และปลอดจากความกลัวของฉัน
	ความมั่นใจและความคาดหมาย: ที่แคลิฟอร์เนียไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ ผลการวิจัยแสดงว่านักเรียน “ธรรมดา” สามารถทำได้มากกว่าเดิม เมื่อมีความคาดหวังสูงจากเขา
	นักวิจัยทำการทดสอบข่ายความสามารถภาควิชาการ ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง เขาไม่สนใจผลคะแนนสอบ และบอกกับคุณครูว่าเด็กกลุ่มหนึ่งเป็นพวก “ดอกไม้บานช้า” ซึ่ง “ผลที่สัญญาไว้” ด้านการเรียนจะปรากฏให้เห็นในปีนั้น พอถึงปลายปี “ผลที่สัญญาไว้” ก็ปรากฏ เด็กกลุ่มนี้เทียบเท่ากับเพื่อนร่วมชั้นทุกประการ แต่คุณครูคาดหมายให้เขาประสบความสำเร็จ และเขาก็ทำเช่นนั้น
	เด็กเรียนรู้ด้วยการพยายาม เมื่อเขาพยายาม เขาก็เสริมสร้างความมั่นใจ เมื่อเด็กๆเห็นว่าตัวเองเป็นผู้กระทำ เขาก็พัฒนาความสามารถในการทำได้มากขึ้นอีก

ทักษะสำคัญประการที่สอง: แรงจูงใจ
	เมื่อเด็กมีแรงจูงใจ ก็เห็นได้ คุณจะเห็นว่าเด็กอยากทำสิ่งต่างๆ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ เขาเรียนหนังสือ และทำงานบ้าน โดยไม่ต้องจู้จี้มากนัก เขาวางแผนสำหรับวันต่อไป และสัปดาห์ต่อไป
	ผู้ปกครองช่วยจัดกิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นให้เด็กอยากเรียนรู้ได้ แต่เด็กจะมีประกายไฟนี้ แล้วเริ่มเติมเชื้อเพลิงเอง ในช่วงนี้มีกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กสำนึกถึงวินัยที่จำเป็น เพื่อรักษาแรงจูงใจเอาไว้ โดยฟันฝ่าความท้อแท้ เผชิญกับการแข่งขันและความท้าทาย มีส่วนช่วยที่จะเรียนรู้:
	-- วิธีแบ่งงานเป็น “ส่วนย่อยๆ” ที่รับมือได้ง่าย
	-- วิธีกำหนดเวลา และทำตามกำหนดเวลานั้น
	วันก่อนมีรูปภาพหญิงวัย 90 ปี ในหนังสือพิมพ์ ผู้ซึ่งเพิ่งปีนภูเขาฟูจิได้สำเร็จ นั่นแหละที่เรียกว่าแรงจูงใจ มีข่าวลงไว้ว่าเธอกล่าวว่า “คุณรู้สึกดีเสมอ เมื่อบรรลุผลตามเป้าหมาย คุณจำเป็นต้องมีเป้าหมาย"
	ส่วนประกอบพิเศษในแรงจูงใจก็คือ การสามารถฟันฝ่าความท้อแท้ และมุ่งหน้าต่อไป ทัศนคติมีผลอย่างมาก ผู้คนมีแรงจูงใจอย่างไร? เราจุด “ไฟ” แทนเด็กไม่ได้ แต่เขารับไฟที่เราส่งต่อให้เขาได้ ไฟนั้นไม่จำเป็นต้องลุกโชน แค่ไฟกรุ่นๆก็ใช้ได้ วิธีหนึ่งก็คือแบ่งปันความตื่นเต้นของเรา ระลึกไว้ว่าเด็กมีแรงจูงใจตั้งแต่เกิด ไม่ใช่เกิดมาเบื่อหน่าย

แค่ออกไปข้างนอก สำหรับเด็กทุกวัย
	เมื่อเด็กยังเล็ก เริ่มบอกเล่าและสำรวจความยินดี และความเร้นลับของโลก เช่น การเดินเล่นขณะพลบค่ำ การเดินฝ่าสายฝนปรอยๆ พูดคุยว่าคุณสัมผัสและรู้สึกอะไร ดูดวงจันทร์ขึ้นยามดึก แล้วอีกวันก็ตื่นแต่เช้าเพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้น ใช้แว่นขยายเพื่อมองดูวัตถุเล็กๆใกล้ๆ ที่เด็กน้อยตื่นตาตื่นใจ ฟังเสียงลมพัดและนกร้อง สูดกลิ่นไอฝน และกลิ่นไม้ที่ไหม้อยู่ในเตาไฟ การเฝ้าสังเกตและใช้ประสาทสัมผัส เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อนักวิทยาศาสตร์และกวี

การเดินเที่ยวศูนย์การค้า สำหรับเด็กวัย 4-7 ปี
	ส่วนใหญ่แล้วเราจะซื้อของอย่างเร่งรีบ โดยจูงเด็กๆไปด้วย ลองเดินอย่างมีวัตถุประสงค์ ให้เด็กๆได้พบเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังร้านใกล้ๆบ้าน เข้าไปชมร้านดอกไม้ ดูวิธีทำเครื่องประดับ และเข้าไป “หลังร้าน” ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ถ้าได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นที่เก็บเสบียงอาหาร มีคนยืนแล่เนื้อ ... มีการปฏิบัติงานเกิดขึ้นที่นั่น เพื่อให้ซุปเปอร์มาร์เก็ตดูดี

นั่งดู สำหรับเด็กวัย 4-7 ปี
	มีหลายอย่างให้ดูและเรียนรู้ได้ ขณะเฝ้าดูคนงานที่ลานก่อสร้าง ที่สนามบิน หรือสถานีรถไฟ หรือที่มุมถนนใกล้บ้าน

การไปไหนมาไหน สำหรับเด็กวัย 8-12 ปี
	การหัดไปไหนมาไหน โดยไม่มีรถ ก็เป็นบทเรียนที่มีค่าได้ หาแผนที่เส้นทางรถโดยสาร และตารางเวลาการเดินรถ ให้เด็กใช้ตารางเวลาเพื่อคำนวณว่ามีรถโดยสารประเภทใดบ้าง จะใช้เวลานานเท่าไร และจะใช้เงินเท่าไร

	เหนือกว่าการจู้จี้ ฉันอยากคิดว่าการจู้จี้ได้ผล เพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมาก ทว่าเช่นเดียวกับพ่อแม่นับล้านๆคน ฉันพบว่าการจู้จี้ส่งผลกลับกันกับที่ตั้งใจไว้ ด้วยการจูงใจให้เด็กไม่อยากทำอะไร ถ้าหากจู้จี้น้อยลง ในทางกลับกันอาจเป็นองค์ประกอบที่มอบแรงจูงใจ ซึ่งได้ผลทั้งกับผู้ปกครองและเด็ก

ระบบเขียน ห้ามจู้จี้ สำหรับเด็กทุกวัย
	เพื่อเป็นการฝึกฝน ประกาศว่าไม่ให้ใครพูดสักห้านาที แต่ส่งโน้ตถึงกันแทน ลองฝึกดูตอนทานอาหารเช้า เลือกปัญหาการจู้จี้ที่สำคัญต่อคุณกับเด็ก สัญญาว่าแทนที่จะจู้จี้ คุณจะส่งโน้ตเตือนกัน เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์
	จัดตั้งศูนย์ข้อความไว้สำหรับฝากโน้ตเตือน กระดานปิดประกาศในห้องครัวหรือห้องโถงเป็นที่เหมาะ หรือติดโน้ตไว้ทั่วบ้าน ฝากโน้ตไว้ในห้องน้ำ บนบันใด หรือที่อื่นๆที่จะมีคนเห็น ดูเหมืนว่าโน้ตที่ทิ้งไว้บนหมอนก็ได้ผลทุกครั้งเลย

ย่างก้าวแรก สำหรับเด็กทุกวัย
	ภาษิตจีนเป็นจริงที่ว่า: "การเดินทางยาวนานที่สุด เริ่มด้วยย่างก้าวเดียว" ก้าวแรกในการทำอะไร อาจเป็นสิ่งที่ยากที่สุด
	ขอเด็กบอกเล่าสู่คุณฟังถึงสิ่งที่เขาทำครั้งแรก เป็นที่เขาจำได้ อาจเป็นตอนที่เข้าเรียนวันแรก สมุดพกเล่มแรก ครั้งแรกที่พยายามขี่จักรยานหรือว่ายน้ำ
	ก้าวแรกเป็นสิ่งที่ยาก เรามักจะกล่าวว่า “ไม่เอาน่า นั่นง่ายมาก” แต่ไม่ใช่เช่นนั้น เป้าหมายของเราในการช่วยจูงใจเด็ก ก็คือให้นึกคิดในแง่บวก และกล้าที่จะย่างก้าวแรกต่อๆไป นั่นคือบทเรียนที่เราต้องสอน วิธีหนึ่งที่จะสอนเด็กก็คือ บอกเล่าประสบการณ์ของเราให้ฟัง

จับเวลา สำหรับเด็กวัย 4-6 ขวบ
	กิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็กเข้าใจความแตกต่างระหว่าง “สองสามวินาที” และ “สองสามนาที” ได้ดีขึ้น คุณต้องใช้นาฬิกาที่มีเข็มวินาที
	ขอให้เด็กมองเข็มวินาทีสักห้าวินาที โดยนับวินาทีไปพร้อมๆกัน ในทางปฏิบัติ จับเวลาอีกครั้ง แล้วดูว่าเด็กตบมือได้กี่ครั้ง ในเวลาห้าวินาที ทีนี้ให้เด็กมองนาฬิกาสักหนึ่งนาที จับเวลาอีกครั้งหนึ่ง และดูว่าคุณทั้งสองนับได้ถึงไหน ในเวลาหนึ่งนาที อ่านหนังสือด้วยกันเป็นเวลาห้านาที จับเวลาตัวเอง คุณอ่านได้กี่หน้า? กลั้นหายใจห้าวินาที ให้เด็กจับเวลาคุณ แล้วผลัดกัน จับเวลาขณะที่คุณทั้งสองอ่านพยัญชนะออกเสียงดัง จับเวลาไฟแดงขณะที่ยืนรอตรงมุมถนน

บอกหนูหน่อย สำหรับเด็กวัย 4-9 ปี 
	คุณครูชั้นประถมต้นบอกว่าเด็กมีปัญหาเรื่องการรับฟัง ลองนึกถึงงานบ้านที่เด็กทำได้ อาจจะเป็นการจัดโต๊ะทานข้าว เอาขยะออกไปข้างนอก ไปหยิบหนังสือพิมพ์เข้าบ้าน ตากผ้า ลองนึกคำสั่งสามหรือสี่อย่างสำหรับงานดังกล่าว ขอให้เด็กตั้งใจฟัง ขณะที่คุณบอก ตัวอย่างเช่น “หยิบส้อมออกมาสี่คัน มีดสี่คัน และช้อนสี่คัน นำไปไว้บนโต๊ะสำหรับสี่คน วางส้อมไว้ด้านซ้าย วางมีดกับช้อนไว้ด้านขวา"
	ให้เด็กมอบคำสั่งให้คุณทำตาม อาจเป็นเรื่องง่ายๆหรือสลับซับซ้อน เท่าที่คุณและเด็กต้องการ ด้วยวิธีนี้ คุณก็ปรับกิจกรรมให้เข้ากับเด็กได้โดยเฉพาะ

ข้ออ้างไม่มีผล สำหรับเด็กวัย 7-12 ปี
	ทำแผนผังงานบ้าน ตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็นถึงเวลาเข้านอน ขอให้เด็กเลือกเวลาที่จะทำงานแต่ละอย่าง จดเวลาไว้บนแผนผัง ในทำนองนี้
   งาน          เวลา       เสร็จ
จัดโต๊ะ  	   5:30
ทำการบ้าน       7:30

	คุยกันถึงตอนที่เขาทำงานบ้าน ว่าเขาทำเสร็จหรือเปล่า? ถ้าไม่เสร็จ เขามีเหตุผลจริงๆ หรือมีข้ออ้างไหม?
	ครอบครัวต้องมีระบบรางวัลที่ตั้งขึ้นมาเอง เป็นสิ่งสำคัญที่กฎเกณฑ์ต้องชัดเจน ระบบต้องยุติธรรม และทำตามอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ คะแนน การเพิ่มเงินให้ หรือถ้อยคำชมเชย และการหอมแก้ม รางวัลก็น่าชื่นใจจริงๆ
	รางวัล: สำหรับฉันแล้ว ภาพนี้บ่งบอกถึงพลังของรางวัล วันนั้นเป็นวันเสาร์ที่อากาศร้อนระอุ ในร้านอาหารที่เมืองเล็กๆ เด็กหญิงตัวเล็กๆเพิ่งเปิดประตูออกมา พ่อแม่เธอง่วนอยู่หลังเคาน์เตอร์ เด็กวัยแปดขวบคนนี้ก็ง่วนด้วย เธอยกตะกร้าเสื้อผ้าของพ่อแม่ เดินผ่านประตูด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าที่บอกเราทุกคนว่า “ฉันไม่เบื่อ ฉันมีความสุข เพราะฉันทำสิ่งที่สำคัญ” นั่นคือรางวัลภายในตัว คำชมเชยจากพ่อแม่เป็นรางวัลจากภายนอก
	การแข่งขัน: มีหลักการแข่งขันพื้นฐานบางอย่างที่เด็กทุกคนควรเรียนรู้ หรืออย่างน้อยก็รับฟังไว้ นั่นคือในการแข่งขัน คุณต้องยอมรับความพ่ายแพ้ คุณต้องยอมรับความล้มเหลว แต่ไม่รู้สึกว่าเป็นคนล้มเหลว คุณต้องลุกขึ้นมาพยายามอีกครั้ง

ทักษะสำคัญประการที่สาม: ความพยายาม
	คุณค่าของการเชื่อในความพยายาม มากยิ่งกว่าความสามารถ ก็คือคุณช่วยให้เด็กปรับปรุงระดับความพยายามของเขาได้ เป็นเรื่องยากกว่าที่จะเขาให้ปรับปรุงระดับความสามารถ ดูเหมือนว่าระดับความสามารถเป็นที่สิ่งตายตัว แต่เราเพิ่มแรงชักจูงให้กับความพยายาม ซึ่งเปิดรับการเปลี่ยนแปลงได้
	ในรัฐเท็กซัส มีเด็กประถมลบเลขไม่ค่อยเป็น เขาแบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม A B C D แต่ละกลุ่มทำงานตามลำพัง พร้อมกล่องอุปกรณ์ มีครูคอยช่วยกลุ่ม A B และ C ทุกๆแปดนาที เมื่อเด็กมาถึงโจทย์ตอนใหม่ ครูก็มอบคำแนะนำใหม่ให้ เขากล่าวกับกลุ่ม A ว่า “หนูเรียนหนักนี่” เขากล่าวกับกลุ่ม B ว่า "หนูต้องเรียนให้หนัก" ครูไม่กล่าวอะไรกับกลุ่ม C ส่วนกลุ่ม D ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับครู นอกจากฟังเธออ่านคำแนะนำต่อทุกคน
	กลุ่ม A ซึ่งครูบอกว่า “หนูเรียนหนักนี่” ก็เรียนหนักกว่าคนอื่นจริงๆ เขาทำโจทย์ได้มากกว่า 63 เปอร์เซ็นต์ และตอบถูกมากขึ้นเป็นสามเท่า ในการสอบหลังการฝึกครั้งนี้ นอกจากนี้เขากล่าวด้วยว่ารู้สึกมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับการสอบ และการที่เขาสามารถรับมือกับปัญหาที่อาจต้องเผชิญ
	เราจูงใจเด็กให้พยายามมากขึ้นได้ เขาไม่ต้องหวาดหวั่น เราช่วยเขาให้เล็งเห็นได้ว่าเมื่อพยายามมากขึ้น ก็หมายความว่าได้ผลลัพธ์ดีขึ้น
	เรียนรู้เกี่ยวกับความพยายาม: ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเรื่องการมอบโอกาสให้เด็กรู้ถึงความพยายาม เมื่อเล็งเห็น และฝึกพยายามด้วยตัวเอง

วันของหนู สำหรับเด็กทุกวัย
	ใช้เวลาพูดคุยกับเด็กถึงการสนุกกับการงานของคุณ และการพยายาม ลองพยายามกล่าวเฉพาะเจาะจงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ อย่าหวงเรื่องจะให้เด็กรับรู้เกี่ยวกับความพยายามทุกๆวัน และความเป็นไปต่างๆ ไม่ว่าที่ทำงาน หรือที่บ้าน ซึ่งบ่งบอกถึงความพยายามและความรู้สึกพึงพอใจที่ควบคู่มาด้วย ปัญหาเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้รวดเร็วหรือง่ายดายทุกอย่าง บอกเด็กถึงสิ่งที่คุณหงุดหงิด แต่เมื่อคุณพูดคุยถึงปัญหาในวันนั้น พยายามคุยกันว่าคุณทำอะไร และเด็กๆคิดว่าจะทำอะไรได้บ้าง เพื่อแก้ปัญหานั้น ถามเด็กเกี่ยวกับวันของเขาด้วย ส่งเสริมเขาให้ทำตามคุณ โดยเล่าถึงความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของเขาเช่นกัน

ทำเป็นพิเศษ เหมาะกับเด็กทุกวัย
	ช่วยให้เด็กทราบว่าเราหมายถึงอะไรเมื่อกล่าวว่า “พยายามหน่อย” ใช้เวลาหยิบยกตัวอย่างผู้ที่พยายามให้เด็กได้เห็น หยิบยกเรื่องของผู้ที่พยายามขึ้นมา และบ่งบอกว่าคุณเคารพนับถือคนเหล่านี้มากเพียงใด

	การบ้านและความพยายาม เด็กในเอเชียเรียนหนังสือปีละ 240 วัน ส่วนเด็กอเมริกันเรียนหนังสือเพียงปีละ 180 วัน คนเอเชียเชื่อว่างานหนักสร้างความแตกต่าง แล้วเขาก็บอกเด็กๆเช่นนั้น ชาวญี่ปุ่นพึ่งพาความมุมานะและความอดทน เพื่อให้ประสบชัยชนะ เขาแค่ทำงานมากกว่าคนอื่น เขามีวิสัยทัศน์ในระยะยาว และมุมานะ เขาทำงานหนักหลายชั่วโมง เขาพักอาศัยในที่ซึ่งชาวอเมริกันยอมรับไม่ได้ เด็กของเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความอดทน และสอนให้รู้ถึงความสำคัญของการพยายาม
	โครงสร้างของผู้ปกครอง: มีการแยกแยะรูปแบบการฝึกวินัยของผู้ปกครองอย่างน้อยสามอย่าง ได้แก่
	การตามใจ: ผู้ใหญ่เรียกร้องจากเด็กน้อยมาก และมองว่าเด็กคือผู้ควบคุมตัวเอง การกุมอำนาจ: ผู้ใหญ่กำหนดมาตรฐานความประพฤติไว้ แล้วเริ่มปรับเปลี่ยนเด็กให้เข้ากับมาตรฐาน โดยใช้กำลังและการลงโทษเพื่อควบคุมเด็ก การใช้อำนาจตามหน้าที่: ผู้ใหญ่กำหนดมาตรฐาน และควบคุมดูแล แต่เล็งเห็นว่าต้องอธิบายเหตุผลให้เด็กเกิดความเข้าใจ
	เคล็ดลับที่ยากก็คือ การที่ผู้ปกครองและคุณครูใช้อำนาจตามหน้าที่ แต่ไม่ใช่ผู้ที่กุมอำนาจ นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย

สถานที่เรียน สำหรับเด็กวัย 4-9 ปี
	เด็กต้องมีสถานที่เฉพาะเพื่อเรียนหนังสือที่บ้าน อุปกรณ์หรูหรานั้นไม่จำเป็น ใช้เฟอร์นิเจอร์เก่าๆ ปรับขนาดตามที่จำเป็น คุณต้องมีโต๊ะ เก้าอี้ และแสงสว่าง
	เดินไปทั่วบ้านกับเด็กเพื่อหามุมพิเศษนั้น ไม่จำเป็นต้องกว้างขวาง แต่ต้องมีความเป็นส่วนตัว ทาสีกล่องกระดาษแข็งหรือลังไม้ เพื่อใช้เป็นหีบหนังสือ สีลาเท็กซ์ทำความสะอาดได้ง่าย ส่งเสริมให้เด็กตกแต่งมุมเรียน ด้วยไม้ประดับ และกระดาษสีสดๆ ซึ่งส่งผลน่าอัศจรรย์ใจ
	ที่เรียนอาจเป็นโต๊ะทำงาน หรืออาจเป็นเพียงกระดานวางบนตัก เพื่อใช้เรียนบนเตียงก็ได้

ระบบการบ้าน สำหรับเด็กวัย 10-12 ปี
	มีวิธีที่ดีกว่าการจู้จี้เด็กทุกวันในเรื่องการเรียน กิจกรรมนี้ช่วยเด็กให้ติดตามดูแลสิ่งที่ต้องทำได้เอง อุปกรณ์ที่ต้องใช้คือกระดาษและปากกา
	ใช้กระดาษแข็งขนาดใหญ่สำหรับทำแผนผังการบ้าน ซึ่งติดไว้กับผนังได้ ตัวอย่างเช่น
________________________________________

วัน           ภาษาอังกฤษ    คณิตฯ    สังคมฯ  วิทยฯ

วันจันทร์
_________________________________________

วันอังคาร
_________________________________________

วันพุธ
_________________________________________

วันพฤหัส
_________________________________________

วันศุกร์
_________________________________________

	ใช้สัญลักษณ์แทนการบ้าน เมื่องานชิ้นนั้นเสร็จลุล่วง เขียนวงกลมไว้ที่สัญลักษณ์ เอาปากกามาผูกติดไว้กับแผนผัง เพื่อให้สะดวกใช้
	คุยกันเรื่องการบ้าน: คุยกับเด็กเรื่องการบ้าน หลังจากทำเสร็จแล้ว นี่เป็นการพูดคุยมากกว่าการตรวจสอบ คุยกันว่าการบ้านยากหรือง่าย? เขาอยากเรียนเพิ่มเติมเรื่องนั้นหรือไม่? พิจารณาเรื่องการไปทัศนศึกษาเพิ่มเติม ที่พิพิธภัณฑ์หรือห้องสมุด

บ้านของเรา: สถานที่เรียน สำหรับเด็กทุกวัย
	ช่วยให้บ้านของคุณ (ถึงแม้จะเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆ) สื่อความหมายว่ามีคนเรียนหนังสือที่นี่
	คุณอยากให้เด็กอ่านบ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ก็วางหนังสือและนิตยสารไว้ทุกที่ รวมทั้งห้องน้ำ ให้เด็กเห็นคุณอ่านหนังสือ และพูดคุยถึงสิ่งที่คุณอ่าน
	คุณอยากให้เด็กเขียนบ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ก็เอาสมุดโน้ตและดินสอวางไว้รอบบ้าน รวมไปถึงข้างๆโทรศัพท์เพื่อจดข้อความ ในห้องครัวเพื่อใช้จดรายการของที่ต้องซื้อ และวางไว้ข้างเตียงเพื่อจดบันทึกความคิดปราดเปรื่องที่นึกได้ตอนกลางคืน
ใช้กระดานหรือแม่เหล็กบนตู้เย็น เพื่อแสดงผลการเรียน และผลงานศิลปะของเด็ก หรือใช้ราวตากผ้าในบ้านกับไม้หนีบ เด็กๆชอบเปลี่ยนผลงานที่เอามาแสดงเอง
	เวลาเรียน: เด็กบางคนทำงานในห้องเรียนเสร็จเร็วกว่าคนอื่น เมื่อพูดคุยกับเด็กเรื่องการเรียน ถามว่าเขาคิดว่าตัวเองทุ่มเทเวลามากพอในการเรียนให้ดีจริงๆหรือไม่
	ความพยายามคือความเพลิดเพลิน: พูดคุยถึงความเพลิดเพลินที่นักประพันธ์หรือจิตรกรได้รับ ฯลฯ เด็กๆต้องทราบว่าความเพียรพยายามคือหนทางไปสู่ความเชี่ยวชาญ

ทักษะสำคัญประการที่สี่: ความรับผิดชอบ
สำรวจตัวเอง เมื่อคุณได้ยินตัวเองพูดหรือคิดถึงลูกว่า “ทำไมเธอสายเสมอ?” “ไปไหนมา?” “ทำไมไม่ทำตัวเหมือนผู้ใหญ่สักที?” คุณก็ได้ยินถึงความจำเป็นที่ต้องช่วยให้เด็กมีความรับผิดชอบมากขึ้น
เมื่อคุณได้ยินตัวเองพูดถึงเด็กว่า “แม่พึ่งลูกได้” “ลูกน่าไว้ใจและเชื่อถือได้” “เมื่อลูกบอกอะไรแม่ แม่ก็เชื่อ” คุณก็ได้ยินตัวเองชมเชยลูกผู้มีความรับผิดชอบ
ฉันเลือกความหมายในวงกว้างของความรับผิดชอบว่า “การทำสิ่งที่ถูกต้อง”
การสอนเด็กให้มีความรับผิดชอบมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหาทางช่วยให้เด็กรู้สึกว่าเขามีความสามารถ รู้ว่าอะไรถูก และทำสิ่งที่ถูกต้อง ถ้าเด็กต้องตื่นนอนตรงเวลา คุณก็สอนเขาให้หัดใช้นาฬิกาปลุก และคาดหมายให้เขาใช้ ถ้าเด็กโกหกคุณ คุณบอกให้เด็กรู้ว่าการโกหกเป็นสิ่งที่ผิด และบ่อนทำลายความไว้วางใจที่คุณมีต่อกัน

ช่วยให้เด็กหัดทำเอง: เด็กต้องหัดดูแลตัวเอง ถึงแม้ว่าผู้ปกครองไม่มีอะไรทำ นอกจากดูแลเด็ก เมื่อเด็กนำเสื้อผ้าไปแขวน หรือล้างเท้า ก็ไม่ดูเหมือนการเรียนหนังสือ แต่การฝึกให้เขาพึ่งตัวเองเช่นนี้จะติดตัวไป

ร่างกายอันสวยงาม สำหรับวัย 4-9 ปี
สำหรับกิจกรรมนี้ คุณต้องใช้ปากกา ดินสอ และกระดาษ พูดคุยกับเด็กเรื่องการทำความสะอาดร่างกาย ว่าเหตุใดจึงสำคัญ คุยกันถึงการล้างหน้าล้างมือ หวีผม และแปรงฟัน รวมร่างกายส่วนอื่นๆที่มักจะเปรอะเปื้อน เขียนรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อรักษาความสะอาด และติดแผนผังง่ายๆ เช่นนี้ไว้

ดูยอดเยี่ยม!

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัส	ศุกร์	เสาร์
___________________________________________________________
ฉันแปรงฟัน
___________________________________________________________
ฉันล้างหน้า
___________________________________________________________
ฉันล้างมือ
___________________________________________________________
ฉันหวีผม
___________________________________________________________

การมอบแรงจูงใจ โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ คุณอาจหารางวัลเล็กๆน้อยๆมาให้ เช่นยาสีฟันยี่ห้อใหม่ที่เด็กเลือกซื้อ หรือแปรงสีฟันใหม่ หรือสบู่ยี่ห้อพิเศษ
ในช่วงแรกๆ ตรวจดูแผนผังทุกวัน จากนั้นก็ตรวจเป็นรายสัปดาห์ ไม่นานนักคุณก็ไม่ต้องใช้แผนผัง จุดประสงค์ก็คือให้เด็กดูแลร่างกายจนเป็นนิสัย

เสื้อผ้า สำหรับเด็กวัย 4-9 ปี
การเลือกเสื้อผ้า: ช่วยเด็กเก็บเสื้อผ้าในที่ที่หยิบใช้ได้ง่าย วิธีหนึ่งก็คือการติดป้ายลิ้นชักตู้เสื้อผ้า คุยกันถึงเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศต่างๆ เปลี่ยนเป็นเกม หยิบเสื้อกันหนาวหนาๆขึ้นมา และถามว่า “จะใส่ในวันที่ร้อนหรือหนาว?” เล่นต่อ โดยใช้กางเกงขาสั้น ถุงมือ และอื่นๆ
ก่อนเด็กเข้านอน ขอให้เขานึกถึงเสื้อผ้าที่จะสวมใส่ในวันต่อมา และนำออกมาเตรียมล่วงหน้า ขอให้เด็กตรวจสอบว่าเสื้อผ้าสะอาดและพร้อมใส่หรือไม่ นี่ช่วยประหยัดเวลาและลดความเครียดในตอนเช้าได้
การซักเสื้อผ้า: หยิบกล่องผงซักฟอกขึ้นมาอ่านกับเด็ก จะช่วยขยายวงคำศัพท์ของเขา ด้วยคำเช่น “เพิ่มสูตร” และ “รอบ”
ไม่ว่าคุณจะซักมือหรือใช้เครื่อง ทำตามขั้นตอนทีละขั้นกับเด็ก เป็นการดีกว่าถ้าใช้เสื้อผ้าไม่กี่ชิ้น ซักตรงจุดเปื้อนก่อน ถ้าจำเป็น คุยกันเรื่องการแยกสี แล้วก็อุณหภูมิของน้ำ ฟองสบู่ วิธีใช้เครื่อง การซัก การตากผ้า หรือการปั่นผ้าให้แห้ง ทำทีละขั้นตอน โดยให้เด็กสังเกต และช่วยทำ อาจใช้เวลากว่าเด็กจะใช้เครื่องซักผ้าเป็น

การซ่อมแซมเสื้อผ้า: กิจกรรมการเย็บผ้าไม่เพียงสอนความรับผิดชอบ แต่เสริมสร้างการประสานงานของมือและตา ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการหัดอ่านและเขียน คุณต้องใช้เส้นด้าย เข็ม กรรไกร กระดุม และเสื้อผ้าของเด็กที่ต้องซ่อมแซม
เลือกเสื้อผ้าที่ต้องเย็บกระดุมกับเด็ก เลือกอุปกรณ์ที่จำเป็นด้วยกัน หาเข็มที่รูใหญ่ และสอดด้ายให้เขาดู ใช้เวลาทำให้เด็กดูอย่างปลอดภัย แล้วก็สอนเย็บกระดุมทีละขั้น
จากนั้นก็ดูขณะที่เด็กเปลี่ยนกระดุมเสื้อผ้าเก่าๆ อย่าคาดหมายว่าจะออกมาอย่างไร้ที่ติ อย่าแก้ทำใหม่ คุณอาจช่วยให้เด็กค่อยๆหัดทำของขวัญ และของใช้ในบ้าน ด้วยเศษเสื้อผ้าหลากสี เช่น ถุงมือสำหรับจับของร้อน ปกหุ้มหนังสือ และธง ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย

สถานที่พิเศษ สำหรับเด็กวัย 4-9 ปี
นี่เป็นตัวเสริมสร้างความรับผิดชอบสำหรับเด็กประถมต้นๆ ต้องจัดหากล่องอุปกรณ์การเรียนที่บ้านเป็นพิเศษ เพื่อช่วยให้เด็กเก็บและดูแลสิ่งของ
คุณต้องใช้กล่องกระดาษแข็งขนาดใหญ่มากพอ เพื่อใส่ของและเสื้อผ้า รวมทั้งภาพจากนิตยสาร ปากกา กาว และกรรไกร คุณพร้อมแล้วที่จะสร้างสถานที่พิเศษ
เด็กๆตกแต่งกล่องนี้ด้วยรูปภาพ คำอธิบาย ภาพวาด และเขียนชื่อของตัวเอง ด้วยอักษรตัวใหญ่สีเข้มๆ

	ช่วยเด็กให้ทำเพื่อครอบครัว: โดยส่วนรวมแล้ว ความรับผิดชอบหมายถึงการที่เราสามารถ “คาดหมาย” จากเด็ก และเขาก็คาดหมายจากเราได้ ต่อไปนี้เป็นกิจกรรม “คาดหมายจากกัน” บางอย่าง:

สัญญาแล้วสัญญาอีก! สำหรับเด็กวัย 4-9 ปี
เมื่อขอให้ทำอะไร เด็กมักจะให้คำสัญญา โดยไม่ตระหนักอย่างถ่องแท้ว่าการรักษาคำสัญญาเกี่ยวโยงกับอะไรบ้าง เขามีเจตนาที่จริงใจ เขาอยากทำให้เราพอใจ นี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะพูดคุยกับเด็กถึงเรื่องคำสัญญาและผลที่ตามมา
พูดคุยกันว่าเกิดอะไขึ้น เมื่อคนเราไม่ทำสิ่งที่ตนรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น พืชที่ไม่รดน้ำก็จะเหี่ยวเฉา สัตว์เลี้ยง (และเด็ก) ที่ไม่ได้กินอาหารก็จะร้องงอแง ขยะที่ไม่นำออกไปทิ้งก็จะเน่าเหม็น
คุยกันถึงผลกระทบต่อผู้อื่น เมื่องานไม่เสร็จลุล่วง ยุติธรรมไหม? เป็นความรับผิดชอบหรือเปล่า? นี่เองการทำตามคำสัญญาจึงสำคัญมาก?

การดูแลรักษาสิ่งของ สำหรับเด็กทุกวัย
มักจะถือกันว่าเด็กๆไม่เอาใจใส่สิ่งของ ทั้งของตัวเองและของคนอื่น ช่วยให้เด็กรับผิดชอบต่อการดูแลสิ่งที่เขาควรจะดูแล
สัตว์เลี้ยงเป็นตัวอย่างที่ดี เพราะต้องดูแลเอาใจใส่ทุกวัน เด็กเต็มใจและสามารถทำได้มากแค่ไหน? จดสิ่งที่คุณตัดสินใจร่วมกัน แล้วนำรายการนี้ไปติดไว้ในที่ๆเห็นได้ชัดๆ
หรือคุณอาจพิจารณาเรื่องคอมพิวเตอร์ของบ้าน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่บอบบาง ต้องใช้อย่างระมัดระวัง ขอให้แน่ใจว่าเด็กทราบว่าคุณคาดหมายอะไร อ่านคู่มือการใช้ร่วมกัน และทบทวนทีละขั้นตอน เด็กไม่เพียงต้องทราบวิธีใช้เครื่อง แต่รู้จักการดูแลเครื่องด้วย

อย่าห่วง: หนูจะไม่สายหรอก สำหรับเด็กทุกวัย
กิจกรรมนี้ช่วยสอนเด็กให้ทราบความสำคัญ ในการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเขาพึ่งพาได้ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร
กิจกรรมนี้ช่วยให้เด็กหัดตื่นตรงเวลาเอง คุณต้องใช้นาฬิกาปลุก ถุงกระดาษ และกระดาษหนึ่งชิ้น สำหรับสมาชิกครอบครัวทุกคน
เขียน “ปลุก" บนกระดาษชิ้นหนึ่ง และ “ปลุกฉันด้วย” บนอีกแผ่นหนึ่ง เอากระดาษใส่ถุงไว้ ทุกคนหยิบออกมาชิ้นหนึ่ง คนที่เลือกแผ่น “ปลุก” จะมีหน้าที่ปลุกคนอื่นๆ เช้าวันรุ่งขึ้น
คน “ปลุก” ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ล่วงหน้า 5 นาที ก่อนเวลาปลุก วันต่อมาคุณจะพบว่าคน “ปลุก” พึ่งพาได้หรือไม่ จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคน “ปลุก” ตื่นสาย? จะมีใครไปทำงานหรือไปโรงเรียนสายไหม?
เด็กๆตื่นเองเป็นประจำหรือเปล่า? ถ้าเด็กไม่ตื่นเอง ก็ลงทุนซื้อนาฬิกาปลุกราคาไม่แพง คุยกันว่าคนอื่นเป็นกังวล เมื่อคนที่เขาคาดหมายว่าจะมาถึง กลับมาสาย

ฉันควรทำอย่างไร? ในการช่วยให้เด็กนึกคิดอย่างมีความรับผิดชอบ ต่อทางเลือกและค่านิยม: เด็กๆต้องทราบว่าผู้ปกครองคิดอะไร แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นอีก เขาต้องทราบจุดยืนของตัวเองด้วย เด็กๆต้องเห็นแบบอย่าง คำสอนทุกอย่างในโลกจะไม่ส่งผลดีแต่อย่างใด ถ้าหากเด็กเห็นว่าเป็นเพียงแค่ “คำสอน” เป็นเรื่องยากเช่นกันเมื่อผู้ปกครองดูดีเกินความจริง เราไม่เคยถูกล่อใจให้ทำอะไรผิดหรือ? มีส่วนช่วยได้เมื่อเราคุยกันถึงเครื่องล่อใจ และการที่เราจะรับมือได้อย่างไร

ทักษะสำคัญประการที่ห้า: ความคิดริเริ่ม
	"นั่นเป็นความคิดที่ดี!" "หนูคิดอะไรใหม่ๆอยู่เสมอ” กล่าวชมเชยความริเริ่มของเด็ก
	ความริเริ่มเกิดจากความคิดที่ดี แต่ความคิดเท่านั้นยังไม่พอ คุณต้องทำบางสิ่งเพื่อให้เกิดขึ้น ในกีฬาเบสบอล ถึงแม้จะตีได้ไกลพอสำหรับวิ่งโฮมรัน คุณก็ยังต้องวิ่งไปตามฐานต่างๆให้ครบ
คุณไม่ต้องออกไปนอกบ้าน เพื่อมอบประสบการณ์มากมายแก่เด็ก ซึ่งสร้างความสนใจ ฉันลองเรียนวิทยาศาสตร์ในห้องครัวกับเด็ก ฉันขอบอกว่าไม่ใช่เด็กฝ่ายเดียวที่เรียนรู้ เราเฝ้ามองดูน้ำขณะที่เดือด เราจับเวลาดูว่าใช้เวลาเท่าไรกว่ามะกะโรนีจะนิ่ม เราเอาน้ำแข็งออกมาละลายในแสงแดดและในร่ม เราเอาช้อนไม้และช้อนโลหะจุ่มน้ำร้อน แล้วจับดู บางครั้งก็ต้องแปลกใจเพราะความร้อน เราพูดคุยกันถึงสิ่งที่กำลังเรียนรู้
	คุณพ่อผู้มีงานยุ่งอาจคิดว่า เพื่อทดแทนเวลาที่ไม่ได้อยู่กับลูก เขาต้องเสียสละเพื่อทำกิจกรรม เช่น การไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ หรือชมการแสดง ไม่ใช่หรอก มีคุณค่าการเรียนรู้มากมายจริงๆ ในกิจกรรม เช่น การไปธนาคาร หรือร้านขายของ ... หรือแม้กระทั่งลงไปชั้นใต้ดิน

เครื่องจักร: ดูและฟัง สำหรับเด็กวัย 4-9 ปี
	ใช้บ้านนั่นแหละ บ้านสร้างขึ้นมาอย่างไร? ท่อต่างๆใช้สำหรับอะไร? อย่าลืมท่อประปา ห้องครัวจะมีเสียงต่างๆ ลองฟังดู และบอกชื่อเสียง เช่น เสียงกระหึ่มของตู้เย็น เสียงฟี้ดๆของเตาแก๊ส เสียงพัดลม
	ดูจักรยานสิ ดูใต้ฝาครอบรถยนต์ บอกชื่อชิ้นส่วนต่างๆได้หรือเปล่า?
	ศึกษาเครื่องใช้ทุกอย่างในบ้านให้ดีๆ คุณอาจอยากตอบคำถามข้อใหญ่ก่อน ว่าแรงไฟฟ้าทั้งหมดนี้มาจากไหน เมื่อเดินทางผ่านโรงสร้างไฟฟ้าหรือเขื่อน คุณอาจเล่าถึงเครื่องปิ้งขนมปังเก่าๆที่บ้านก็ได้

เครื่องจักร: ลองสัมผัสดู สำหรับเด็กวัย 4-9 ปี
	สนุกมากกับการแยกชิ้นส่วนต่างๆออกมา และอาจประกอบเข้าด้วยกันอีกครั้ง ไฟฉายทำงานอย่างไร? สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อใส่แบตเตอรี่ก้อนเดียว หรือใส่ผิดขั้ว ความวิเศษของไฟฉายก็คือ ทำให้ใช้งานได้ง่ายดายมาก
	ถ้าคุณมีเครื่องใช้เล็กๆที่ชำรุด เช่น นาฬิกา หรือเครื่องเหลาดินสอ คุณไม่สนใจว่าจะใช้ได้อีกหรือไม่ ลองกิจกรรมน่าสนใจนี้ นำเครื่องใช้นั้น และเครื่องมือบางอย่าง เช่นไขควง มาวางบนโต๊ะ ให้เด็กแยกชิ้นส่วนต่างๆออก ยืนอยู่ข้างๆ ถ้าหากเขาต้องการความช่วยเหลือ แต่อย่าให้เด็กพยายามประกอบกลับคืนเอง โดยไม่มีคุณคอยช่วย

น้ำ: น้ำมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง สำหรับเด็กวัย 4-9 ปี
	เทน้ำใส่ถาดน้ำแข็ง และนำไปไว้ในช่องแข็ง ใช้เวลานานเท่าไรกว่าจะแข็งตัว? ลองใส่น้ำในระดับต่างๆของถาด
วางก้อนน้ำแข็งสองสามก้อนไว้บนโต๊ะ ใช้เวลาเท่าไรกว่าจะละลาย? ทำไมมันถึงละลาย? นำไปไว้ในบริเวณต่างๆของห้อง น้ำแข็งบางที่ละลายเร็วกว่าหรือเปล่า?
	เอาไข่ลอยในน้ำเกลือและน้ำธรรมดา น้ำชนิดใดทำให้ไข่ลอยสูงกว่า? น้ำเกลือจะลอยดีกว่า
	การระเหย: เทน้ำใส่จานวางไว้กลางแดด ให้เด็กขีดเส้นแสดงระดับน้ำไว้ แล้วใส่น้ำในจานอีกใบหนึ่ง ปริมาณเท่ากัน เอาไปไว้ในที่ร่ม จานใดจะแห้งก่อน?

ร้อนและเย็น สำหรับเด็กวัย 4-9 ปี
	ใช้ปรอทวัดอุณหภูมิรอบๆตัว ใช้ปรอทวัดอากาศ อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อนำปรอทไปไว้ในตู้เย็น? ในช่องแข็ง? บนหม้อน้ำรถยนต์? ในแสงแดด?

แสงและเงา สำหรับเด็กวัย 4-9 ปี
	ใช้ไฟสว่างๆในบ้าน ลองเล่นเงาบนฉากมืดๆ
	ใช้กระจกสะท้อนแสงแดด จากนั้นก็เคลื่อนกระจกให้แสงส่องไปที่ต่างๆในห้อง
	นำช้อนชาใส่แก้วที่มีน้ำอยู่ประมาณ 2 ใน 3 ส่วน มองจากด้านข้าง เด็กๆจะเห็นส่วนที่ “หักเห” ของช้อน

ต้นไม้และการเจริญเติบโต สำหรับเด็กวัย 4-9 ปี
	ใช้กระดาษอะลูมิเนียมคลุมใบไม้ข้างหนึ่งของไม้ประดับที่ชอบแสงแดด ทิ้งไว้หนึ่งสัปดาห์ ใบไม้ดูเป็นอย่างไร เมื่อคุณเอากระดาษออก?

มาจัดระเบียบกันดีกว่า: บางวันคุณตื่นขึ้น และรู้แน่แก่ใจว่าเป็นวันจัดข้าวของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และกำจัดความเกะกะที่คุณพยายามหลีกเลี่ยงมานาน

รายละเอียดปลีกย่อย สำหรับเด็กวัย 4-6 ปี
	จัดระเบียบกล่องเครื่องมือ กล่องเครื่องประดับ ตู้เสื้อผ้า กล่องอุปกรณ์ปักเย็บ หีบหนังสือ ตู้ในห้องครัวหรือตู้เย็น ตู้เก็บผ้าปูที่นอนปลอกหมอน หรือตู้เสื้อผ้าในห้องนอนเด็ก ก่อนอื่นก็คุยกันว่าจะจัดระเบียบให้ดีอย่างไร 

รวบรวมและลงมือ—วัย 7-9 ปี
	สอนให้หัดเก็บและจัดของ เริ่มกิจกรรม ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เช่น ทำเวทีหุ่นมือ กรงสุนัข จัดปาร์ตี้ หรืออบขนมคุกกี้ คุยกับเด็กๆว่าเขาจะต้องใช้อะไรบ้าง (เด็กอายุน้อยต้องได้รับคำแนะนำ)
	เขียนรายการสิ่งที่ต้องซื้อ และสิ่งที่มีอยู่แล้ว จากนั้นรวบรวมของที่ต้องใช้ ก่อนเริ่มกิจกรรม

ปฏิทินครอบครัว สำหรับเด็กทุกวัย
	หาปฏิทินเรียบๆที่มีช่องขนาดใหญ่สำหรับทุกวัน พูดคุยกันเกี่ยวกับวัน สัปดาห์ และเดือนในนั้น เริ่มกรอกช่องต่างๆด้วยวันพิเศษ เช่น วันเกิด เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และการนัดหมาย
	ให้เด็กตกแต่งปฏิทิน และใช้ปฏิทินเพื่อขอคำแนะนำจากเด็ก เช่น เขียนอาหารจานพิเศษที่เด็กอยากทาน หรือความคิดเกี่ยวกับสถานที่เที่ยวสำหรับครอบครัว

การจัดระเบียบสำหรับเด็กๆ 
	ถามเด็กว่าอยากลองแนวคิดใดก่อน ดังต่อไปนี้
	จัดที่ทำงานให้เด็กแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นที่เล็กหรือใหญ่ นับตั้งโต๊ะพับได้ขณะนั่งอยู่บนเตียง หรือเครื่องเรือนบางชิ้น จนถึงชั้นวางของแบบพับติดผนัง ถ้าหากกฎเกณฑ์ของอพาร์ตเมนต์อนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้
	ลองใช้พรมสีสดๆเป็นที่ให้เด็กทำงานบนพื้น นี่ช่วยลดแนวโน้มที่เด็กอยากได้บริเวณทำงานที่เดียวกัน แม้แต่ในห้องขนาดใหญ่
	การจัดที่ให้เด็กเล็กๆทำศิลปะร่วมกัน ก็ใช้ผ้าคลุมโต๊ะพลาสติกหนาๆ คลุมโต๊ะอาหาร โดยวางผ้าม่านอาบน้ำหรือหนังสือพิมพ์รองไว้ข้างใต้

	ให้เด็กมีที่เก็บของส่วนตัว นี่ควรเป็นที่ “ต้องห้าม” ไม่ควรมีใครแตะต้องของที่นี่ ข้อตกลงส่วนของเด็กก็คือ จะต้องเก็บของให้เรียบร้อย อาจเป็นกล่องหรือลิ้นชักซึ่งเก็บไว้ใต้เตียง หรือบนชั้นวางของเหนือเตียง
	หาไม้หนีบให้เด็ก เขาจะได้ตากเสื้อผ้าของตัวเอง ควรดูว่าชั้นวางของไม่สูงเกินไป เด็กจะได้เก็บของเล่นเข้าที่ เมื่อเล่นเสร็จแล้ว
	ใช้ของที่มีอยู่แล้ว เอาแผ่นกระดานวางไว้บนเครื่องแอร์ (ยกเว้นในช่วงฤดูร้อน) คุณก็จะมีที่วางของ วางแผ่นไม้ใหญ่ๆบนอ่างอาบน้ำ คุณก็จะมีที่ทำงานขนาดพอสมควร ใช้ฝาผนังให้เป็นประโยชน์ แขวนกระดานที่มีขอติด เพื่อเก็บเครื่องไม้เครื่องมือและของเล่น

วันกำจัดขยะ สำหรับเด็กทุกวัย 
	แจกถุงกระดาษให้เด็ก บอกว่า “วันนี้เป็นวันกำจัดขยะ ตรวจตู้เสื้อผ้า ลิ้นชัก หรือห้องนอน แล้วรื้อขยะ หรือของที่อยากมอบต่อให้คนอื่น คุณแม่จะจ่ายค่าขยะให้!"

เสนอก่อนที่จะมีคนถาม สำหรับเด็กวัย 7-12 ปี
	ขอให้เด็กเลือกงานชิ้นหนึ่งที่มักจะมีคนขอให้ทำบ่อยๆ เช่น เอาขยะไปทิ้ง ทำความสะอาดห้อง ซักผ้า เป็นต้น ลองเสนอแนะว่าในช่วงสองวันต่อไป ให้เขาทำงานนั้นก่อนที่จะมีใครขอให้ทำ พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ เขาทำงานเสร็จก่อนที่จะมีใครเตือนหรือเปล่า? เขารู้สึกดีไหม? เขาเสนอที่จะช่วยผู้อื่นหรือเปล่า? เขารู้สึกอย่างไร?

ทักษสำคัญประการที่หก: ความอุตสาหะ
	"แค่เริ่มต้นยังไม่เพียงพอ – เราต้องทำให้เสร็จลุล่วง”
	"แม้ว่ารู้สึกอยากล้มเลิก อย่ายอมแพ้”
	"ทำต่อไปเถอะ เธอจะทำได้"
	จะมีคนอื่นที่มีความสามารถพิเศษมากกว่าเราเสมอ เขามีหน้าตาดีกว่า มีการศึกษามากกว่า ถึงแม้จะมีข้อได้เปรียบ เขาก็ยังต้องมุมานะ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ และสร้างสรรค์ ช่วยให้เด็กฝึกนิสัยในการมุ่งหน้าต่อไป จากต้นจนจบ
	ความอุตสาหะคือความแตกต่าง ระหว่างผู้ที่ลองทำ และผู้ที่ประสบความสำเร็จ
	ดูเหมือนเราจะยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่าลูกเรามีความสนใจในช่วงสั้นๆ แต่เราควรเน้นการเสริมสร้างระดับและระยะความสนใจ และความสามารถที่จะมีสมาธิในช่วงเวลาหนึ่ง
	"แม่รู้ว่าหนูทำได้"
	"หนูทำได้ดีมาก"
	มีประสบการณ์ที่สอนความอุตสาหะโดยธรรมชาติ เราไม่อาจเร่งรีบ เพราะอาศัยความละเอียดระดับหนึ่ง และต้องใช้เวลา
	การจัดภาพครอบครัวตามลำดับก่อนหลัง ว่าอะไรเกิดขึ้นก่อน อะไรเกิดขึ้นต่อมา จัดภาพใส่อัลบั้ม พร้อมคำอธิบายที่เด็กเขียนได้
	หาหมายเลขโทรศัพท์สำคัญๆ ซึ่งมีประโยชน์มารวมไว้แห่งเดียว ช่วยลูกจัดรายการนี้ตามลำดับตัวอักษร ตรวจรายการนี้อีกครั้ง จากนั้นเขียนชื่อและหมายเลขลงสมุดโทรศัพท์ประจำบ้าน
	พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ในน้ำหนักและส่วนสูง ขณะที่เขาโตขึ้น ทำแผนผังตรวจสอบน้ำหนักประจำสัปดาห์

หัดทำงานและรอคอย:
	เวลาเป็นส่วนประกอบข้อใหญ่ในความอุตสาหะ อาจฝึกเด็กๆให้หัดเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องเห็นผลทันทีทันใด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาเต็มใจทำงานและรอคอยผลลัพธ์
	กิจกรรมที่เด็กต้องหัดรอคอยคือ การปลูกต้นไม้ ตรวจสอบน้ำหนัก เรียนทักษะใหม่ และการดูแลสุขภาพ
	ใครๆก็ชอบดูเมล็ดงอกขึ้นจากดิน ถ้าไม่งอก เราก็เริ่มใหม่ได้ จุดสำคัญคือกิจกรรมนี้ช่วยให้เด็กฝึกทำโครงการที่เริ่มจนเสร็จลุล่วง คุณต้องใช้เมล็ดพันธุ์สองสามซอง กระถางเล็กๆ หรือกล่องกระดาษแข็งเล็กๆ ไม้บรรทัด หน้าต่างที่แดดส่องถึง หรือสวนนอกบ้าน ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและเนื้อที่ในบ้าน
	ซื้อเมล็ดหรือใช้เมล็ดที่คุณเก็บไว้ เทออกมาเล็กน้อยบนโต๊ะข้างๆแต่ละซอง ขอให้เด็กดูเมล็ด สังเกตดูขนาด และสี จับดูว่าแข็งแค่ไหน อย่าให้เด็กกินเมล็ด พูดถึงความแตกต่าง ให้เด็กเติมกระถางด้วยดินประมาณสองนิ้ว ปลูกสองสามเมล็ดในกระถาง นำกระถางไปวางริมหน้าต่างที่มีแดดส่องถึง อ่านวิธีทำบนซองเมล็ดด้วยกัน พูดคุยกันถึงสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้เมล็ดงอก รดน้ำตามที่คู่มือเขียนไว้ แล้วทุกๆวัน คอยสังเกตดูเมล็ดเริ่มงอก เมล็ดโตช้า จะใช้เวลาประมาณสิบวัน กว่าจะงอกขึ้นมา

ดีและดีสำหรับเรา สำหรับเด็กวัย 4-9 ปี
	กิจกรรมนี้ช่วยให้เด็กๆฝึกนิสัยการทานอาหารมือหลักและอาหารว่างที่มีประโยชน์ ได้แก่ แครอทสด ลูกเกด กล้วย ถั่วลิสง มะเขือเทศหรือแตงกวาหั่นเป็นชิ้น ผักสดจิ้มน้ำซอส เป็นต้น
	จัดตู้เย็นชั้นหนึ่งไว้สำหรับเด็ก เพื่อเก็บอาหารว่างพิเศษเหล่านี้ เด็กทำอาหารว่างที่มีประโยชน์เองได้
	ชั่งน้ำหนักคนในครอบครัว ใครมีน้ำหนักมากที่สุด? ใครมีน้ำหนักน้อยที่สุด? พยายามบันทึกน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงในช่วงหนึ่งสัปดาห์ นี่เป็นการฝึกคณิตศาสตร์ที่ดีด้วย

แผนการออกกำลังกาย สำหรับเด็กทุกวัย 
	วางแผนและทำตามแผนการออกกำลังกาย บันทึกรายการกายบริหารหนึ่งหรือสองท่า ที่ทุกคนทำได้เป็นประจำ วางแผนการออกกำลังกายที่ปฏิบัติได้เป็นประจำในหนึ่งสัปดาห์
	สิ่งที่เราขอให้เด็กทำ เราควรจะเต็มใจทำด้วย
	เมื่อเด็กตากผ้า หรือเก็บถ้วยจาน นั่นเป็นการเรียนรู้ ความสำเร็จในการเรียนขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะทำงานให้เสร็จ จากต้นจนจบ
	เด็กมีนิสัยที่เริ่มต้นอะไรแล้วทำไม่เสร็จ ฉันไม่มั่นใจว่าเราต้องทำทุกสิ่งที่เริ่มต้นให้เสร็จเสมอไป แต่เราต้องหัดทำหลายสิ่งให้เสร็จลุล่วง ควรจะมีงานบางอย่างที่เด็กทราบว่าต้องทำให้เสร็จลุล่วง
	เด็กต้องเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆจะไม่เกิดขึ้นทันทีทุกอย่าง บางครั้งก็ไม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย การบรรลุเป้าหมายอาจใช้เวลา การพยายามและทำงานต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน ก็ให้ผลคุ้มค่า!

ทักษะสำคัญประการที่เจ็ด: ความห่วงใย
	คุณกังวลว่าเด็กๆจะรู้จักห่วงใยคนอื่น มอบความรัก และคำนึงถึงผู้อื่นหรือเปล่า?
	"อย่าเห็นแก่ตัวนัก"
	"หนูต้องห่วงใยผู้อื่น"
	ช่วยเด็กให้หัดห่วงใยและคำนึงถึงผู้อื่น สนใจในผู้อื่น รับฟังและเรียนรู้จากผู้อื่น
	คำว่า ฉัน ฉัน ฉัน หนู หนู หนู ไม่ใช่เสียงดนตรี แต่เป็นเสียงที่เด็กพูดจนชิน ก่อนที่จะปรับเป็นเสียง เธอ เธอ เธอ เรา เรา เรา ความห่วงใยคือสิ่งที่จำเป็น โดยเฉพาะในปัจจุบัน

โน้ตครอบครัว สำหรับเด็กวัย 4-6 ปี
	บอกเด็กว่าแต่ละวันคุณทั้งสองจะส่งโน้ตให้กัน เป็นเวลาสามวัน
	โน้ตแต่ละใบจะเป็นข้อความพิเศษที่บอกอะไรที่น่ารัก “อะไรที่น่ารัก” คือความเป็นจริงที่คุณสังเกตเห็นในอีกฝ่ายหนึ่ง อาจได้แก่ “หนูมีรอยยิ้มที่น่ารัก” หรือ “อาหารเย็นเมื่อวานนี้อร่อยมาก” หรือ “หนูชอบวิธีที่แม่ปรุงไก่” ให้เด็กที่เขียนไม่เป็นบอกข้อความให้คุณเขียน เด็กชอบคิดสิ่งดีๆมาบอก ตกลงใจว่าจะแลกเปลี่ยนโน้ตประจำวันกันที่ไหน

รู้สึกอย่างไร? สำหรับเด็กวัย 4-8 ปี
	เริ่มด้วยการช่วยเด็กอธิบายหน้าตาของใครคนหนึ่งว่าเป็นอย่างไร เช่น เพื่อนหรือคุณครู และวาดภาพ
	ถามว่า “เขารู้สึกอย่างไร” ตัวอย่างเช่น “เจนเพิ่งชนะการแข่งขัน เธอรู้สึกอย่างไร?” “บิลเพิ่งหกล้ม เขารู้สึกอย่างไร?” “เพื่อนๆแต่ละคนอาจจะทำอย่างไร ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเขา?”
	เด็กๆจะเชื่อว่าคุณเข้าใจจริงๆ เมื่อคุณเล่าถึงความทรงจำ “ที่บ่งบอกความรู้สึก” ของตัวเอง
	ทำบัตรอวยพร ตกลงใจว่าใครบ้างควรได้รับบัตรอวยพร มีใครต้องได้รับกำลังใจ? เพื่อนใครมีวันเกิด? คุณรู้จักผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังไหม? คุณมีเพื่อนบ้านที่เพิ่งย้ายมาหรือเปล่า?

	ให้สมาชิกในครอบครัว “วัดคะแนน” กัน จุดประสงค์คือให้นึกคิดในแง่บวก และหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ สิ่งที่คุณหวังก่อร่างสร้างขึ้น คือการให้บ้านมีบรรยากาศที่ว่า “ฉันห่วงใยว่าคุณรู้สึกเช่นไร” มากขึ้น ขอให้ถามว่า:
	"ฉันรับฟังดีเพียงใด?"
	"ฉันช่วยงานบ้านได้ดีแค่ไหน"
	"ฉันเคยทำให้เธอรู้สึกเสียใจบ้างหรือเปล่า? อย่างไร?"
	"ฉันทำให้เธอมีความสุขไหม? อย่างไร?"
	นึกถึงอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่คุณทำได้ง่ายๆ ซึ่งจะทำให้ครอบครัวมีความสุข การหอมแก้ม คุกกี้ ดอกไม้ ถ้อยคำที่ให้กำลังใจ ล้วนช่วยให้ชื่นบานมากอย่างรวดเร็ว เด็กๆต้องทราบเช่นนี้ เขาจะได้เพาะนิสัยในการช่วยให้คนอื่นรู้สึกดีๆ

เกี่ยวกับตัวเรา สำหรับเด็กทุกวัย 
	ต่างคนต่างเติมช่องว่างในประโยค จากนั้นก็เปรียบเทียบคำตอบกัน
	ฉันมีความสุขเมื่อ__________
	ฉันกลัว__________
	ฉันเสียใจเมื่อ__________
	ฉันขบขันเมื่อ__________
	สิ่งที่ฉันโปรดปรานได้แก่__________
	เมื่อฉันอยู่ตามลำพัง ฉัน__________
	ฉันห่วงใยมากเกี่ยวกับ__________

มุมถนนข้างบ้าน สำหรับเด็กวัย 4-6 ปี
	วาดแผนที่หมู่บ้านด้วยกัน วาดบ้านของคุณไว้ตรงกลางแผ่นกระดาษ ไม่ต้องห่วงเรื่องระยะทางเจาะจงระหว่างสถานที่ต่างๆ เขียนชื่อถนนและหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ต่างๆ และเพื่อนบ้านกำกับไว้

เสาะหาผู้คน สำหรับเด็กทุกวัย 
	เสาะหาผู้คนในความทรงจำด้วยกัน คุณรู้จักใครบ้างที่พูดภาษาอื่น? มีใครบ้างที่เคยเล่นละคร? มีญาติคนไหนที่อายุมากกว่าเก้าสิบปี?
	นึกถึงคนที่คุณพบเจอเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งแตกต่างออกไป ตัวอย่างเช่น คนยากจนที่หอบของเก่าๆ คนนั่งเก้าอี้รถเข็น คนตาบอด

ใครบ้างที่ช่วยเราได้ สำหรับเด็กทุกวัย 
	แบ่งกระดาษออกเป็นสองช่อง บนช่องซ้ายเขียนว่า ต้องการความช่วยเหลือสำหรับ บนช่องขวาเขียนว่า ใครช่วยได้บ้าง แล้วเอาแผ่นกระดาษติดประกาศไว้ ผู้ที่ช่วยได้จะเขียนชื่อและเวลาที่จะช่วยเอาไว้ จุดประสงค์ก็คือให้เด็กฝึกใช้ทักษการช่วยเหลือกัน จนเป็นนิสัย

วีรบุรุษในหมู่พวกเรา สำหรับเด็กทุกวัย 
	ตัดบทความในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการกระทำเยี่ยงวีรบุรุษ โดยคนธรรมดาๆ ตัวอย่างเช่น มีคนช่วยชีวิตบุคคลหนึ่งจากเพลิงไหม้ เพื่อนบ้านช่วยจับขโมย วัยรุ่นช่วยเด็กไม่ให้ถูกรถชน
	นึกคิดด้วยกันเกี่ยวกับคนหนึ่งหรือสองคนที่ห่วงใยและไม่เห็นแก่ตัว ไม่ว่าเขาจะมีชื่อเสียงหรือไม่ ผู้ซึ่งคุณยกย่องชมเชย คุณชอบอะไรในตัวเขา? มีลู่ทางใดบ้างที่จะเป็นเหมือนเขา?

ของกำนัลคือเวลา สำหรับเด็กทุกวัย 
	พูดถึงของกำนัลที่คนเราชอบรับ แต่ไม่ต้องใช้เงินมากนัก หรือไม่ใช้เลย ลองคิดถึงการทำของขวัญที่บ้าน ต้องใช้ส่วนประกอบอะไรบ้างเพื่ออบคุกกี้ เย็บถุงมือจับของร้อน เป็นต้น
	ลองนึกถึงของขวัญที่ไม่ใช่ “สิ่งของ” คุณอาจสอนทักษะพิเศษ เพื่อช่วยเหลือใครสักคน 
สำหรับเด็ก อาจได้แก่ “ผมจะเล่นบอลกับน้องชายหนึ่งชั่วโมง” “ผมจะเก็บที่นอนให้น้องสาวสามวัน”
	บางสิ่งที่วิเศษสุดระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก ไม่เกี่ยวกับเงิน! สิ่งยอดเยี่ยมและน่าแปลกใจที่สุดอย่างหนึ่งระหว่างพี่น้อง ก็คือความห่วงใยที่มีให้กัน
	เมื่อไบรอันอายุเก้าขวบ เขาต้องนอนป่วยอยู่กับเตียงเป็นเวลาหกเดือน อีฟน้องสาววัยเจ็ดขวบ กระโดดโลดเต้นกลับมาจากโรงเรียน พร้อมที่จะออกไปเล่นข้างนอก แต่ก่อนอื่นเธอจะเข้าไปหาไบรอันก่อนทุกวัน และถามว่า “พี่อยากรู้ไหมว่าวันนี้หนู่ทำอะไรบ้าง?” แล้วเธอก็เริ่มเล่าเรื่องขบขันเกี่ยวกับเพื่อนร่วมชั้น คุณครู และเหตุการณ์พิเศษ เขาหัวเราะกันสนุก เป็นช่วงเวลาวิเศษสำหรับทั้งคู่ ผู้ให้และผู้รับ
	เด็กหญิงตัวน้อยคนนี้เรียนเคล็ดลับการบอกเล่าวันของเธอจากไหน? จากสิ่งที่เธอสังเกตเห็นที่บ้าน ผู้ปกครองของเธอไปทำงานทั้งสองคน เมื่อกลับมาบ้าน พ่อแม่จะเล่าเรื่องวันนั้นให้กันฟัง มักจะเป็นเรื่องขบขัน เธอรับฟังและเรียนรู้

ทักษะสำคัญประการที่แปด: ทีมงาน
	เมื่อเราร่วมงานกับเขา เราก็รู้ทีมของเราเป็นใคร
	เขาไม่อยากได้ความดีความชอบเสมอ
	เขามีกำลังใจ และมอบต่อให้กับผู้อื่น
	เขาหัวเราะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช่หัวเราะเยาะ 
	เขาอาสาช่วยและเสียสละ
	เขาช่วยเหลือ ไม่ใช่ช่วยตัวเองไม่ได้
	เสริมสร้างเด็กให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม ร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
	มีความสมดุลที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ระหว่างเอกลักษณ์และงานกลุ่มในอเมริกา โดยเฉพาะที่โรงเรียน เขาคาดหมายให้นักเรียนปฏิบัติงานและประเมินผลเป็นรายบุคคล ให้เขาแข่งขันแทนที่จะร่วมมือกัน 
โดยทั่วไปโรงเรียนในฐานะสถาบัน ไม่ใช่ที่เหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีม
	เด็กทุกคนต้องมีหนทางแสดงว่าเขาบรรลุผลสำเร็จได้ กิจกรรมที่บ้าน แม้แต่งานบ้าน เขาก็ช่วยได้ เพราะช่วยให้เขารู้สึกว่าทำสิ่งต่างๆจนเสร็จลุล่วง ให้เด็กรู้สึกเขาคือส่วนที่ขาดไม่ได้และมีความสำคัญมากขึ้นในชีวิตครอบครัว
	มีบางสิ่งที่พิเศษกับการอยู่ในที่เดียวกัน และทำงานร่วมกัน เริ่มต้นโดยให้เขาทำงานเคียงข้างคุณ นี่ไม่ใช่แค่เพื่อคอยจับตาดูเขา แต่เพื่อสร้างกำลังใจและความรู้สึกเป็นทีม การได้เห็นตัวเองบรรลุผลในการทำงานร่วมกัน
	เพื่อนของฉันชื่อรูธ นึกถึงครั้งที่เธอพาลูกๆขึ้นไปบนหลังคาบ้าน กับเธอและสามี เขาซ่อมหลังคาด้วยกัน เด็กๆช่วยส่งตะปู และจับบันได เขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีม
	มีแรงบันดาลใจเช่นเดียวกันนี้ เมื่อครอบครัวอบขนมคุกกี้ด้วยกัน หรืออ่านหนังสือให้กันฟัง เปลี่ยนล้อรถด้วยกัน โกยหิมะด้วยกัน หรือกวาดใบไม้ด้วยกัน เด็กๆอาจไม่ชอบทำงานบ้าน แต่ยอมรับได้ง่ายกว่า เมื่อเราทุกคนอยู่ในห้องเดียวกัน คนหนึ่งปัดฝุ่น อีกคนหนึ่งขัดเงาหรือกวาดพื้น เขาชอบกวาดใบไม้ แต่ไม่ชอบทำคนเดียว
	ต้องอาศัยเวลาและความอดทนมากกว่า ในการสอนเด็กให้รู้จักทำงาน และมีคนทำให้ดู ทีละขั้นทีละตอน มอบกำลังใจ และถอยออกมาให้เขาทำแทน เป็นการง่ายกว่าที่จะทำงานแทนเขา แต่เช่นเดียวกับการเป็นผู้ปกครองส่วนมาก ความเพียรพยายามเมื่อเด็กยังเล็ก เป็นการลงทุนในอนาคต

งานจริงจัง ไม่ใช่งานเล่นๆ สำหรับเด็กวัย 4-6 ปี
	ตั้งเป้าหมายที่บรรลุผลได้กับเด็ก เริ่มด้วยงานง่ายๆ แล้วก็ทำงานที่ยากขึ้น ตัวอย่างเช่น เด็กวัยสี่ขวบอาจไปหยิบหนังสือพิมพ์เข้าบ้าน และเช็ดโต๊ะห้องครัวทุกๆวันได้
	เปลี่ยนงานให้เป็นเกม มอบหมายงานเดียวกันให้ตัวเองและเด็ก แล้วแข่งกันว่าใครจะเช็ดโต๊ะหรือหยิบหนังสือพิมพ์เข้าบ้านได้เร็วกว่า เป็นไปได้ว่าเด็กจะชนะ 
	สอนเด็กถึงวิธีทำงาน แต่ไม่ควรทำงานเขาซ้ำ ตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กใช้เครื่องดูดฝุ่นครั้งแรก สาธิตวิธีใช้และสิ่งที่ควรดูด

แบ่งสรรและจัดการ สำหรับเด็กวัย 7-9 ปี
	เลือกงานที่มีหลายส่วน ตัวอย่างที่เหมาะคือการเตรียมอาหาร คุณทำอะไรอันดับแรก? คุณทำอะไรอันดับที่สอง? รายการอาจมีดังนี้:
	วางแผนอาหาร
	ไปซื้อของ
	เตรียมอาหาร
	จัดโต๊ะ
	ทำความสะอาดหลังทานเสร็จ
	ขอให้ทุกคนเลือกทำอย่างหนึ่งจากรายการ

จัดระเบียบงานบ้าน สำหรับเด็กวัย 10-12 ปี
	เขียนรายการงานบ้านทุกอย่างที่ต้องทำด้วยกัน คุณอาจจะแยกเป็นงานประจำสัปดาห์ และงานประจำวัน
	งานประจำสัปดาห์: ซักผ้า ดูดฝุ่น ซื้อของ ตัดหญ้า
	งานประจำวัน: ทำอาหารเย็น เก็บที่นอน เอาขยะไปทิ้ง ให้อาหารสัตว์เลี้ยง
	กำหนดร่วมกันว่าจะทำงานให้เสร็จเมื่อใด ใครจะเป็นผู้ทำ และเขียนชื่อไว้ข้างๆงานนั้น สมาชิกในครอบครัวสลับงานกันทีหลังได้ หลีกเลี่ยงการตีตรางานว่าเป็น “ของผู้หญิง” หรือ “ของผู้ชาย”

	ให้ฉันช่วย: สำหรับเด็กโต เล่าเรื่องหรือให้เขาดูหนังเรื่อง "It's a Wonderful Life" ในหนังคลาสสิกเรื่องนี้ จิมมี่ สจ๊วต เสียสละเพื่อครอบครัว เขาอยู่บ้าน แทนที่จะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย เขาเปิดธนาคารเล็กๆ เพื่อช่วยให้คนยากจนซื้อบ้านได้ ด้วยความช่วยเหลือของทูตสวรรค์ชื่อคลาเรนซ์ เขาพบว่าเขามีชีวิตที่ยอดเยี่ยมจริงๆ

เราคิดอะไร? สำหรับเด็กวัย 7-9 ปี
	ช่วยเด็กให้ฝึกการหาทางที่จะรู้ว่าคนอื่นคิดอะไร โหวตกันในบ้านเกี่ยวกับของใช้ในบ้าน ว่าเราควรซื้อมาเพิ่มอีกไหม? ถ้าเห็นด้วย ทำไม? ถ้าไม่เห็นด้วย ทำไม? ครอบครัวจะซื้ออะไรแทนของใช้ดังกล่าว?

คุณมีความเห็นอย่างไร? สำหรับเด็กวัย 10-12 ปี
	เลือกกฎเกณฑ์ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้ครอบครัวทะเลาะกัน ถามความเห็นเด็กเกี่ยวกับกฎเกณฑ์นั้น ถ้าหากเกี่ยวกับเวลาเข้านอน ความเห็นอาจได้แก่ “การกำหนดเวลาเข้านอนเป็นกฎที่ไม่ดี เด็กน่าจะเข้านอนเมื่อไรก็ได้ตามใจชอบ” ขอให้เด็กยกเหตุผลมาสองประการ สำหรับความเห็นดังกล่าว
	จากนั้นขอให้เด็กยกเหตุผลมาสองอย่าง สำหรับความเห็นอีกแง่หนึ่ง อาจจะได้แก่ “เด็กต้องนอนให้เพียงพอ เพื่อจะได้ตื่นตัวในการเรียน” 

สาดเสียเทเสีย สำหรับเด็กวัย 
	เด็กอาจใช้ไฟและน้ำสิ้นเปลือง โดยไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับกิจกรรมนี้คุณต้องมีบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ
	เดินทั่วบ้านเพื่อสำรวจไฟฟ้า ตรวจดูว่าไฟ วิทยุ หรือทีวีเปิดทิ้งไว้หรือไม่ แล้วคุยกันว่าจะประหยัดค่าไฟได้อย่างไร เช่น ปิดแอร์เมื่อไม่มีใครอยู่บ้าน หรือลดอุณหภูมิลงตอนกลางคืนเมื่อหลับกันหมดแล้ว
	เดินทั่วบ้านเพื่อสำรวจเรื่องน้ำ นึกดูว่าเราใช้น้ำอย่างไรบ้าง เช่น ล้างจาน อาบน้ำ หุงต้ม คุยกันว่าจะประหยัดน้ำได้อย่างไร
	ตรวจดูบิลสองสามเดือนถัดไปเพื่อดูผลลัพธ์ ใช้บิลที่คุณและเด็กติดตามดูได้

จับจ่ายซื้อของ สำหรับเด็กวัย 7-12 ปี
	กิจกรรมนี้ช่วยให้เด็กหัดเปรียบเทียบราคา เพื่อจะได้จับจ่ายอย่างระมัดระวัง ในสิ่งของที่ต้องการ คุณต้องมีโฆษณาหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และโฆษณาแยกประเภทสำหรับสินค้าที่ใช้แล้ว
ให้เด็กเลือก “ซื้อ” สินค้าจากโฆษณาหนังสือพิมพ์ และโฆษณาแยกประเภท อาจเป็นจักรยาน หรือทีวี ทำเครื่องหมายกำกับโฆษณาที่ดูเหมือนว่าราคาดีที่สุด คุยกันเกี่ยวกับสินค้า และส่งเสริมให้ “ผู้บริโภค” ถกกันกับสมาชิกครอบครัว ถึงโฆษณาดังกล่าว ว่าสินค้าใดราคาดีที่สุด?

ทักษะสำคัญประการที่เก้า: สามัญสำนึก
	สามัญสำนึกไม่ใช่สิ่งที่สามัญนัก เหตุผลหนึ่งที่เด็กไม่ใช้สามัญสำนึกก็คือ ไม่ใช่สำนึกที่มีมาแต่กำเนิด แต่เสริมสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์และการฝึกฝน
	สามัญสำนึกไม่มีหลักสูตร เช่นเดียวกับการหัดอ่านหรือคณิตศาสตร์ วิธีที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือการมองหาด้านที่จำเป็นต้องมีสามัญสำนึก แล้วคิดหาทางให้เด็กๆฝึกฝน เพื่อจะได้มีสามัญสำนึก
	เมื่อมีสามัญสำนึก คุณก็พยายามมองดูจากหลางแง่หลายมุม เมื่อมีสามัญสำนึก คุณจะมีวิสัยทัศน์ตามส่วนสัดที่เป็นจริง

สายตาที่ละเอียด สำหรับเด็กวัย 4-9 ปี
	มองรอบๆห้องและให้เด็กเอ่ยชื่อทุกสิ่งที่เห็น กิจกรรมนี้เสริมสร้างทักษะการสังเกต
	เอาของหลายๆอย่างวางไว้บนโต๊ะ ขอให้เด็กสำรวจดูดีๆ แล้วหลับตา นำของหนึ่งหรือสองชิ้นออกไป จากนั้นให้เด็กบอกว่าคุณเอาสิ่งใดออกไป แล้วผลัดกัน ให้เด็กเป็นผู้ถามคุณ

ขยายความจำ สำหรับเด็กวัย 4-9 ปี
	เพื่อส่งเสริมการรวบรวมข้อมูล ลองตั้งคำถามดังต่อไปนี้
	เวลาเปิดประตูหลังบ้าน ดึงเข้าหรือผลักออก?
	เธอสวมถุงเท้าข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อน?
	ใครทานอาหารช้าที่สุดในบ้าน?
	เธอทานอาหารเช้าอะไร? ทานอาหารเย็นอะไรเมื่อคืนนี้? แล้วก็ย้อนกลับไปมื้อก่อนๆ เพื่อดูว่าจำได้มากแค่ไหน
	ลองให้เด็กนึกคำถามให้คุณตอบ

การลองเดา สำหรับเด็กวัย 4-9 ปี
	ตั้งคำถาม “เดาซิว่า” แล้วให้เด็กถามคุณด้วย ห้องนี้กว้างเท่าไร? ถนนจากประตูบ้านเข้ามา มีความยาวเท่าไร? เอาตลับเมตาออกมาวัดดูว่าตรงตามที่เดาไว้หรือเปล่า
	เดาว่าสิ่งต่างๆมีน้ำหนักเท่าไร เครื่องพิมพ์ดีด? หนังสือเล่มหนึ่ง? คุณแม่? พี่ชาย? และชั่งน้ำหนักดู
	กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เด็กตัดสินใจ โดยยึดจากสิ่งที่ตนทราบว่าเป็นความจริง หรือเป็นการเดา

การตรวจสอบ สำหรับเด็กวัย 7-12 ปี
	การตรวจสอบคือการฝึกสามัญสำนึก ซึ่งสอนได้ตรงๆ ด้วยคำถามชุดหนึ่ง
	ตัวอย่างเช่น เราตรวจสอบหรือยังว่า:
	มีน้ำมันในรถก่อนออกเดินทาง?
	ไม่มีรอยร้าวบนเปลือกไข่ที่เราซื้อจากซุปเปอร์มาร์เก็ต?
	ตะเข็บเสื้อผ้าที่เราจะซื้อเย็บแน่นดีไหม?
	ไม่มีรถวิ่งมาก่อนที่เราจะข้ามถนน ถึงแม้ว่าไฟสัญญาณคนข้ามเป็นสีเขียว?
	เราให้เด็กฝึกตรวจสอบเป็นนิสัยได้ ถึงแม้จะตรวจสอบเท่าไหร่ ก็ยังมีอะไรให้แปลกใจอีกมาก แต่สิ่งไม่พึงปรารถนาประจำวันบางอย่าง ก็หลีกเลี่ยงได้ด้วยวิธีนี้
	ให้เด็กดูด้านที่ยังดีของแอปเปิ้ลที่มีหนอน ถามว่า “แอปเปิ้ลผลนี้ดีหรือเปล่า? กินทั้งลูกได้ไหม?” จากนั้นพลิกให้ดูอีกด้านหนึ่ง นี่ชี้ให้เด็กเห็นว่าจะต้องทราบคำถามทั้งสองแง่ นี่เป็นกลเม็ดที่สอนบทเรียนมีค่า

การบอกใบ้ สำหรับเด็กวัย 4-8 ปี
	เริ่มโดยพูดว่า “ฉันกำลังนึกถึงบางสิ่งในห้องนี้” แล้วก็บอกใบ้ทีละอย่าง บอกขนาด สี หรือประโยชน์ของสิ่งนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณนึกถึงจานรองแก้ว คุณอาจบอกว่า “สิ่งนี้มีขนาดเท่าผลส้มใหญ่ๆ” “มีสีฟ้าและขาว” และ “เอาไว้รองใต้แก้ว” หลังการบอกใบ้แต่ละครั้ง ให้เด็กพยายามทายดู

ตั้งคำถาม สำหรับเด็กวัย 9-12 ปี
	สามัญสำนึกหมายถึงการเล็งเห็นจากมุมมองของคนอื่นด้วย และเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากที่สุด
	อ่านเรื่องราวต่อไปนี้กับลูกของคุณ ก่อนที่จะดูคำตอบต่างๆที่เป็นไปได้ ลองคิดดูว่าคุณอาจตอบอย่างไร ขอคำตอบจากเด็ก และเหตุผลที่เขาเลือกเช่นนั้น
	เด็กข้างบ้าน ลีอาห์อายุแค่เก้าขวบ แต่เธอชอบเด็กหนุ่มบ้านตรงข้ามมากๆ เขาชื่อไมเคิล ครอบครัวของเด็กหนุ่มไปอเมริกาใต้เป็นเวลาหนึ่งปี ในเดือนก่อนที่พวกเขาจะกลับมา ลีอาห์กาปฏิทินแต่ละวัน เธอบอกให้มาร์โก้เพื่อนของเธอทราบ ในที่สุดวันที่ตั้งตารอคอยก็มาถึง เขาได้พบกัน ลีอาห์และไมเคิลกล่าวทักทายกันเขินๆ มาร์โก้อยู่ที่นั่นด้วย คุณคิดว่ามาร์โกพูดว่าอย่างไร?
	ก.  ไม่ได้พูดอะไร
	ข. "ลีอาห์คิดถึงเธอมากนะ!"
	ค. "ลีอาห์นับวันที่เธอจะกลับมา"

เวลาติดปีกบิน สำหรับเด็กทุกวัย 
	สอนสามัญสำนึกเกี่ยวกับเวลาให้เด็ก วาดวงกลมขนาดใหญ่ และขีดเส้นแบ่งเป็นส่วนๆ เท่ากัน ยี่สิบสี่ส่วน หนึ่งส่วนเท่ากับหนึ่งชั่วโมง เลือกวันหนึ่ง เริ่มด้วยการระบายสีชั่วโมงที่นอนหลับ จากนั้นก็ระบายสีชั่วโมงที่ไปโรงเรียนหรือทำงาน มีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่? แล้วเวลาอยู่ตามลำพังหรืออยู่กับเพื่อนล่ะ? เวลาที่ใช้เดินทางล่ะ? เวลาทำการบ้านหรืองานบ้าน? เวลาดูโทรทัศน์? เวลาทานอาหาร? เวลาสำหรับงานอดิเรก?
	ดูวงกลมเวลานั้น และพิจารณาว่าอยากปรับเปลี่ยนอะไร ถ้าทำได้ อะไรคือวันสุดยอด?
	ดูว่าจะปรับเปลี่ยนเล็กน้อยได้อย่างไร เพื่อให้วันเวลาในปัจจุบันสอดคล้องกับวันที่สุดยอดของคุณ

สามัญสำนึกเรื่องการเงิน สำหรับเด็กวัย 4-6 ปี
	การที่เด็กฝึกฝนด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญ ฉันมีทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เงินสิ้นเปลือง คือฉันไม่ชอบเลย
	สอนเด็กเรื่องเศษเงิน ด้วยการนำเหรียญ 10 เหรียญ 5 เหรียญ 2 บาท และ 1 บาท มาวางไว้ในช่องต่างๆของถาดน้ำแข็ง หรือถาดไข่เปล่าๆ ให้เงินเด็ก 10 บาท และให้เด็กคืนเงินจำนวนนั้นด้วยเหรียญอื่น ทำเช่นนี้กับเหรียญอื่นๆด้วย (อย่าลืมล้างมือหลังจากหยิบเงิน)
	นำบิลค่าใช้จ่ายในบ้านมาดูกัน บันทึกค่าบริการต่างๆ และจำนวนที่ค้างชำระ ระบุชื่อบิลไว้ทางซ้ายของแผ่นกระดาษ และเขียนจำนวนที่ค้างชำระไว้ทางขวา
	พับกระดาษซ่อนด้านที่มีจำนวนค้างชำระ ให้เด็กเดาจำนวนที่ค้างชำระสำหรับบิลแต่ละอย่าง แล้วเขียนจำนวนที่เดาไว้ข้างๆบิลนั้น แล้วคลี่กระดาษออกมาดูจำนวนจริง

ทานดีแต่จ่ายน้อยลง สำหรับเด็กวัย 4-9 ปี
	ช่วยเด็กฝึกคณิตศาสตร์ โดยวางแผนอาหารมื้อต่างๆที่มีประโยชน์สำหรับครอบครัว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายน้อยลง ใช้โฆษณาเครื่องบริโภคจากหนังสือพิมพ์
	คิดเมนูอาหารสองวัน โดยให้เด็กเป็นคนเลือกอาหารมือหนึ่ง 
กะปริมาณอาหารที่จำเป็นร่วมกับเด็ก รวมราคาทั้งสิ้นสำหรับมื้อที่วางแผนไว้ หารด้วยจำนวนคนที่จะทาน จะได้ค่าอาหารต่อคนต่อหนึ่งมื้อ ตรวจตู้เก็บของและตู้เย็น ก่อนออกไปซื้อของ

เสื้อผ้าราคาถูกกว่า สำหรับเด็กวัย 10-12 ปี
	สมมุติว่าทุกคนมีเงินคนละ 250 บาท เพื่อซื้อเสื้อผ้า สมมุติว่าทุกคนไม่มีอะไรใส่เลย ต้องหาเสื้อผ้าจากหัวจดเท้า ใช้หนังสือพิมพ์และแค็ตตาล็อก แล้วเปรียบเทียบ “การซื้อ” ระหว่างกัน ดูว่าคุณทำได้ดีแค่ไหน?
	คุยกันเรื่องการได้เปรียบ เมื่อซื้อเสื้อผ้าและสิ่งอื่นๆนอกฤดูกาล


ทักษะสำคัญประการที่สิบ: การแก้ปัญหา
	เด็กๆของว่า “หนูทำไม่ได้” แทนที่จะบอกว่า “หนูทำได้” บ้างหรือเปล่า? เด็กไม่ใช่เป็นคนที่แก้ปัญหามาแต่เกิด เขาหัดแก้ปัญหา
	ช่วยเขาให้นำสิ่งที่รู้และทำได้ มาถือปฏิบัติ
	การนึกคิดไม่ใช่เรื่องสำคัญในตัวเอง สิ่งที่คุณคิดต่างหากล่ะที่สำคัญ เราต้องการให้เด็กเริ่มนึกคิดถึงเรื่องที่จริงจัง
	ให้เขาฝึกถามตอบ และฝึกตัดสินใจ
	ตั้งคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบจริงๆ
	รับฟังคำตอบของเด็ก
	บอกให้เด็กทราบว่าเขาฉลาดมากแค่ไหน
	ให้เด็กถามสิ่งที่เขาต้องการคำตอบ แล้วใช้เวลาตอบอย่างรอบคอบ
	กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ด้วยคำถามที่ยืดหยุ่นสมอง ถามว่าทำอะไรได้บ้างจากจานกระดาษ หนังยาง หรือคลิปหนีบกระดาษ?
	ส่งเสริมให้เด็กจินตนาการ จะเป็นอย่างไร ถ้าหากไม่มีรถยนต์?
	หยดน้ำหมึกลงบนกระดาษ พับกระดาษ ถูให้กระจาย ถามเด็กว่าคราบหมึกทำให้นึกถึงอะไรบ้าง แล้วก็ผลัดกัน โดยที่คุณลองทำบ้าง
วางวงกลม สี่เหลี่ยม หรือสามเหลี่ยมขนาดต่างๆไว้บนกระดาษแผ่นหนึ่ง แล้วให้เด็กเอ่ยชื่อและวาดวัตถุที่นึกได้ โดยใช้รูปทรงดังกล่าว
	ช่วยให้เด็กนึกคิดล่วงหน้า ว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรบ้าง
	หนูอยากมีเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อทำอะไร?
	ถ้าหากมีเงินมากขึ้น หนูจะใช้อย่างไร?
	อะไรคือการเสียเวลาไปเปล่าๆ?
	อะไรที่ทำให้หนูรู้สึกมีความสุขจริงๆ?
	อะไรที่หนูอยากให้เหมือนเดิมเสมอไป?
	พรุ่งนี้หนูอยากทำอะไร? สัปดาห์หน้าล่ะ? เดือนหน้าล่ะ?
ให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแต่ยังเล็ก โดยเฉพาะในการตัดสินใจกับครอบครัว เขาอาจมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน หรืออาจเพียงรับฟัง ด้วยวิธีนี้ เขาจะรู้จักและเข้าใจขั้นตอนที่พวกเราผู้ใหญ่ดำเนินการ เมื่อต้องตัดสินใจ

การนึกคิดและเลือก สำหรับเด็กวัย 4-7 ปี
	ให้เด็กสมมุติว่าสิ่งต่อไปนี้กำลังเกิดขึ้น:
	เด็กหากุญแจไม่พบและไม่มีใครอยู่บ้าน
	เด็กหลงทางขณะไปบ้านของเพื่อน
	เด็กถูกล้อขณะกลับจากโรงเรียน
	ให้เด็กคิดหาทางแก้ปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่าปฏิเสธความคิดอย่างใด ถึงจะฟังดูเกินความจริงก็ตาม
	หลังจากที่เขานึกถึงทางแก้สามหรือสี่อย่างแล้ว ให้เลือกหนึ่งอย่างที่ดีที่สุด
ขอความคิดจากเด็กในการแก้ปัญหาที่เขาเองก่อขึ้น (ไม่ใช่ตอนที่คุณโกรธ) ตัวอย่างเช่น พื้นเลอะโคลน เสื้อคลุมทิ้งไว้โดยไม่แขวน นมทิ้งไว้นอกตู้เย็น เป็นต้น

การตัดสินใจที่ไม่ง่าย สำหรับเด็กวัย 9-12 ปี 
	พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งสำคัญๆในอดีต ตัวอย่างเช่น การซื้อรถ การเปลี่ยนงาน การแต่งงาน พูดคุยถึงสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ มีผลตามมาที่เป็นผลดีหรือผลเสียไหม? คุณมีความสุขที่ตัดสินใจอย่างนั้นหรือไม่? คุณจะตัดสินใจเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า?
	ส่งเสริมเด็กให้หัดวางแผน เช่น เขาจะทำอย่างไร ถ้าหากเขาเป็นครู? เป็นพ่อ? เป็นแม่? 
	อย่าให้เด็กตัดสินใจในเรื่องที่คุณเชื่อว่าคุณควรตัดสินใจเพียงผู้เดียว เป็นอันตรายเมื่อเด็กต้องตัดสินใจ ในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของเขาจริงๆ หรือเมื่อผู้ปกครองบอกว่าให้เขาตัดสินได้ แล้วต่อมาพบว่าผู้ปกครองไม่ได้หมายความตามนั้นจริงๆ เลือกการตัดสินใจที่เด็กทำได้จริงๆ และพร้อมที่จะรับมือกับการตัดสินของเขา

ความปลอดภัย -- การแก้ปัญหาประจำวัน
	เด็กต้องทราบว่าผู้ปกครองห่วงใยในสิ่งที่เขาทำ แค่อยู่บ้านด้วยกันไม่เกิดผลเสมอไป เป็นไปได้ที่จะอยู่บ้านตลอดเวลา โดยที่เด็กไม่รู้สึกว่าผู้ปกครองห่วงใยเขา
	เด็กต้องทราบขั้นตอนที่เขาทำได้เอง เพื่อให้ปลอดภัย
	การคิดฝ่าฟันปัญหา:
	1. เด็กบังเอิญกลืนหรือดื่มสิ่งมีพิษ และยาอันตรายที่อยู่ในบ้าน มีเด็กหลายคนเจ็บป่วยและเสียชีวิต
	2. เราทำอะไรได้บ้างที่บ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้น? มายกตัวอย่างกันดู
	ช่วยเด็กให้หัดสังเกตฉลากเตือนภัยบนขวดยา และสารทำความสะอาดในบ้าน
ถกกันว่าจะทำอะไรได้บ้าง ถ้าหากบังเอิญกลืนกินผลิตภัณฑ์หรือยาเข้าไป ฉลากจะบอกเราถึงยาแก้ หรือวิธีการบรรเทาพิษ
	เตือนเด็กว่าควรทานยาก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น

บริเวณอันตรายรอบๆบ้าน สำหรับเด็กวัย 4-6 ปี
	เดินรอบๆบ้านกับเด็ก ตรวจทุกห้องเพื่อดูว่าสายไฟฟ้าไม่ขาดหลุด ผ้าเช็ดเท้าไม่ลื่น เอกสารเก่าๆ ผ้าขี้ริ้ว และสีทาบ้าน เก็บไว้เรียบร้อย ใบมีดคมและเครื่องมืออื่นๆ เก็บไว้มิดชิด
	จดรายการสิ่งต่างๆในบ้านที่ต้องซ่อมแซม
	สาธิตวิธีปิดเตาแก๊สให้เด็กดู ถ้าหากไม่ให้เขาใช้เตาแก๊สเลย ก็อธิบายเหตุผล พูดคุยถึงเหตุผลที่เด็กไม่ควรเล่นไม้ขีดไฟ
	เดินรอบๆบ้าน สาธิตวิธีเปิดและล็อคประตูหน้าต่าง ชี้ทางออกในกรณีไฟไหม้ หรือต้องหลบหนีภัยอื่นๆ
	ให้เด็กลองใช้กุญแจบ้านทุกดอก ทำกุญแจสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว และเก็บไว้ในที่พิเศษเพื่อให้ปลอดภัย
	พยายามให้บ้านคุณกันขโมยได้มากที่สุด ขอให้แน่ใจว่ามีโซ่ที่แข็งแรงล่ามประตูด้านหน้า เพื่อให้เปิดได้เพียงส่วนหนึ่ง ผู้ปกครองหลายคนบอกเด็กไม่ให้เปิดประตูรับคนแปลกหน้า
	บอกเด็กไม่ให้เข้าบ้านหลังเลิกเรียน ถ้าประตูบ้านเปิดแง้มอยู่ บานหน้าต่างแตก หรือมีอะไรที่ดูผิดปกติ บอกให้เด็กไปบ้านเพื่อนหรือร้านขายของ แล้วโทรหาพ่อแม่ รอผู้ใหญ่ก่อนกลับบ้านอีกครั้ง

สำรวจความปลอดภัยในชุมชน สำหรับเด็กวัย 4-6 ปี
	เดินหรือขับรถไปกับเด็กทั่วชุมชนของคุณ ชี้ป้ายที่เห็น ป้ายใดเป็นป้ายความปลอดภัย? ป้ายอื่นๆบอกว่าอย่างไร? ตัวอย่างเช่น รถโรงเรียน ให้ทาง ทางเดิน และระวัง นี่เป็นป้ายที่เด็กต้องทราบ
	พูดถึงสถานที่ปลอดภัยที่ควรไป กรณีที่เกิดอันตราย ตัวอย่างเช่น บ้านเพื่อนบ้าน หรือที่ทำงาน
	เตรียมชุดความปลอดภัยให้เด็กนำติดตัวไปทุกที่ อาจได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน รายการหมายเลขโทรศัพท์สำคัญๆ เหรียญสำหรับโทรศัพท์ และเงินพอสำหรับค่ารถโดยสารหรือแท็กซี่ เก็บอุปกรณ์ชุดนี้ไว้ข้างในกล่องอาหารหรือเป้

การรับมือกับคนแปลกหน้า สำหรับเด็กทุกวัย 
	สอนเด็กถึงวิธีพูดกับคนแปลกหน้าทางโทรศัพท์ ที่ประตูบ้าน หรือตามถนนหนทาง
	คิดวิธีการตอบโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น “คุณแม่ไม่ว่างรับโทรศัพท์ตอนนี้ ฝากข้อความได้ไหม?"
	สอนเด็กให้หัดจดข้อความโทรศัพท์อย่างละเอียด ซึ่งรวมชื่อผู้โทร และหมายเลขโทรศัพท์ ซื้อสมุดโทรศัพท์ หรือทำขึ้นเอง ฝึกรับโทรศัพท์ ใช้โทรศัพท์ของเล่นหรือโทรศัพท์จริง ผลัดกันเป็นคนโทร และเป็นเด็กที่อยู่บ้าน
	เตือนเด็กเกี่ยวกับการขึ้นรถหรือรับของขวัญจากคนแปลกหน้า อย่าทึกทักว่าเด็กทราบถึงอันตราย เล่นบทบาทในสถานการณ์ต่างๆ อาทิเช่น “น้องเอาขนมไหม?” “พี่ช่วยไปส่งนะ?”
	แนะนำเด็กไม่ให้พกกระเป๋าเงินหนาๆ และเก็บไว้พ้นสายตา เด็กหญิงที่ถือกระเป๋าสะพายควรจับไว้ให้แน่น ถ้าเด็กพกเงินจำนวนมาก บอกเขาให้แยกเงินออก แล้วพกไว้อย่างน้อยสองแห่ง
	พูดคุยกันถึงอย่างน้อยสามอย่างเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนอกบ้าน ตัวอย่างเช่น ล็อครถ เก็บของส่วนตัวให้พ้นสายตาในรถที่จอดไว้ และหลีกเลี่ยงสถานที่เปลี่ยว

ในกรณีไฟไหม้ สำหรับเด็กทุกวัย 
	ช่วยครอบครัวให้ทราบวิธีออกจากบ้านอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ในกรณีเกิดไฟไหม้
	ให้เด็กดูหมายเลขฉุกเฉินสำหรับสถานีดับเพลิง ตำรวจ และหน่วยควบคุมสารพิษ ที่มีบันทึกไว้ด้านหน้าสมุดโทรศัพท์ บอกเด็กให้โทรหมายเลขฉุกเฉิน สำหรับเด็กที่ยังอ่านไม่ออก ก็วาดรูปกำกับหมายเลขไว้ ซื้อเครื่องดับไฟเล็กๆสำหรับห้องครัว และเครื่องส่งสัญญาณควันในบ้าน
	ฝึกซ้อมออกจากบ้านอย่างรวดเร็ว โดยใช้ทางออกต่างๆ ฝึกซ้อมกันทั้งครอบครัว ทุกคนจะได้ทราบแน่ว่าควรทำอะไร กรณีเกิดไฟไหม้หรืออุบัติเหตุ ฝึกซ้อมจนคุณมั่นใจว่าเด็กเข้าใจสิ่งที่ต้องทำ มีโอกาสมากว่าที่เด็กจะตั้งสติได้ในเหตุฉุกเฉิน ถ้าเขาทราบว่าต้องทำอะไร
	คุณไม่อาจสอนเรื่องความปลอดภัยเป็นขั้นๆได้ เด็กวัยหกขวบต้องทราบมากพอๆหรือเกือบเท่ากับเด็กวัยสิบสองปี

ช่วยเด็กให้ประสบความสำเร็จ สำหรับเด็กทุกวัย 
	พยายามจัดสถานการณ์ประจำวันให้เด็กๆ เพื่อให้เขาประสบความสำเร็จ เขาว่ายน้ำเป็นหรือยัง? เขาหาหมายเลขที่ต้องการในสมุดโทรศัพท์ได้หรือไม่?
	บ่งบอกกับเด็กๆว่าคุณคาดหมายให้เขาเริ่มงานหรือโครงการ โดยทำจนจบ มองในแง่ดี และคอยดูว่าเด็กๆมีทุกสิ่งที่จำเป็น เพื่อทำงานให้เสร็จลุล่วง
	จัดงานและกิจกรรมที่เขาทำได้ ซึ่งเขาจะรู้สึกภูมิใจเมื่อทำสำเร็จ ได้แก่ การสร้างสิ่งที่จำเป็นรอบๆบ้าน ดูแลสวนมุมหนึ่ง หรือทำอาหารสำหรับครอบครัวมื้อหนึ่ง
	ให้เด็กทราบว่าคุณๆผู้ใหญ่ก็มีความจำเป็นด้วย คุณต้องได้รับคำชมเชย กำลังใจ และความรัก ส่วนการวิพากษ์วิจารณ์และการดูถูกดูแคลนทำให้คุณเจ็บปวด เช่นเดียวกับเขา
	ถ้าให้ดีที่สุด ผู้ปกครองควรพูดคุยกันก่อนที่จะบอกว่าเด็กควรทำอย่างไร

เพิ่มเติมเรื่องทักษะและทักษะสำคัญ -- สารบัญ
	1. ลูกของฉันจะอ่านหนังสือออกเมื่อไหร่?
	2. การเขียน: การปฏิวัตินั้นเริ่มต้นได้ที่บ้าน
	3. คณิตศาสตร์: การทำความคุ้นเคยกับตัวเลข
	4. การศึกษาพิเศษ: ดู ฟัง ทำ
	5. โอกาสพิเศษ	
	6. ช่วงการเปลี่ยนแปลง: ให้เด็กเรียนอย่างต่อเนื่อง
	7. ความคิดสร้างสรรค์
	8. แรงบันดาลใจและการลงมือทำ
	9. เคล็ดลับของทักษะสำคัญ
	10. คำถามสำหรับผู้ปกครอง
	
ลูกของฉันจะอ่านหนังสือออกเมื่อไหร่?
	เด็กส่วนใหญ่จะเริ่มอ่านหนังสือ เหมือนน้ำท่วมหลังเป็ด แต่ต่างจากเป็ดซึ่งว่ายน้ำตลอดชีวิต เด็กหลายคนจะไม่อ่านอย่างต่อเนื่อง ความกังวลหลักเรื่องการอ่าน ไม่ใช่ว่าจะสอนให้เด็กอ่านหนังสืออย่างไร แต่จะให้แน่ใจได้อย่างไรว่าเขาจะอ่านหนังสือต่อไป เพื่อขยายขอบเขตและเพิ่มพูนทักษะในด้านที่เขาสนใจ
	ผู้ปกครองช่วยให้ลูกหัดอ่านหนังสือได้อย่างมาก นี่ไม่ได้หมายถึงการใช้บัตรคำและแบบฝึกหัด มีวิธีการต่างๆนานา เพื่อส่งเสริมการอ่านที่บ้าน โดยไม่ต้องใช้วิธีการเรียนการสอนทั่วไป
	
ถอดรหัส สำหรับเด็กวัย 4-6 ปี
	ในการอ่านหนังสือ เด็กต้องแยกแยะรูปทรงให้ได้ ต่อไปนี้เป็นเกมรูปทรงง่ายๆ
	เรียนรูปทรง: ตัดรูปวงกลม สี่เหลี่ยมจตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า อย่างละสองชุด โดยใช้กระดาษสี หรือแม้แต่หนังสือพิมพ์ วางรูปทรงแต่ละอย่างไว้กับพื้น ให้เด็กหารูปทรงที่เหมือนกันมาจับคู่ไว้ นี่เป็นเพียงรูปทรง ไม่ใช่ตัวอักษร
	ทานรูปทรงต่างๆ: ตัดขนมปังเป็นรูปทรงและตัวอักษรสองชุด ให้เด็กจับคู่ โดยทาแยมบนชิ้นหนึ่ง และเด็กเอาชิ้นที่เป็นคู่มาประกบกัน เป็นแซนวิชที่อร่อยน่าทาน อบตัวอักษรเป็นขนมเพื่อความสนุก

การรับฟังเสียงต่างๆ สำหรับเด็กวัย 4-6 ปี
	การที่จะอ่านหนังสือได้ เด็กจะต้องฟังเสียงออก
	เอ่ยชื่อเสียงนั้น: ให้เด็กหลับตาและบอกชื่อเสียงที่ได้ยิน ตัวอย่างเช่น เสียงกุญแจสั่น เสียงกระเดาะลิ้น เสียงน้ำไหลในอ่างล้างมือ
	จังหวะ: ใช้ส้อมเคาะจังหวะบนโต๊ะ ให้เด็กเคาะจังหวะกลับให้คุณฟัง ผลัดเป็นจังหวะต่างๆ – ช้า เร็ว ดัง ค่อย เมื่อเด็กสามารถโต้ตอบได้ดีขึ้น ก็ใช้จังหวะที่สลับซับซ้อนมากขึ้น 
	บิงโกเสียง: ทำตารางพยัญชนะบนกระดาษแข็ง ทำง่ายๆในตอนแรก เพียงสามหรือสี่ตัวอักษร (พยัญชนะที่ดูออกง่ายกว่า และเสียงชัดกว่า ได้แก่ ก ง จ บ ป อ) ขานเสียงขึ้นมา และให้ผู้เล่นวางกระดุม ถั่ว หรือวงกลมกระดาษแข็งเล็กๆ บนตัวพยัญชนะ โดยขานเสียงพร้อมเอ่ยคำ ตัวอย่างเช่น “ก-ไก่” “ข-ไข่” 
	เกมคำสัมผัส: ใช้คำสัมผัสเสริมสร้างการสังเกตเสียงสำหรับเด็ก ตัวอย่างเช่น: "ไก่ ใส่ ใหม่ อันไหนทานได้?" "อะไรคล้องกับคำว่าสวย และเอาไว้ใส่น้ำ? "มีอะไรสีขาววางอยู่บนโต๊ะ และคล้องกับคำว่าทาน" 
	กิจวัตรประจำวัน: บ่งชี้เสียงของข้อความในป้ายที่เห็นทุกวัน ตัวอย่างเช่น: ร – โรงเรียน โรงพยาบาล รถประจำทาง; ห – หยุด ห้ามจอด ห้องน้ำ; ป – ปั้มน้ำมัน ไปรษณีย์ ปลอดภัยไว้ก่อน
	การอ่านหนังสือมีอยู่รอบตัวเรา ตลอดเวลา ขณะที่นั่งรถยนต์หรือรถโดยสาร อ่านออกเสียงป้ายที่เห็น และส่งเสริมให้เด็กอ่านออกเสียงเมื่อเห็นป้าย

กล่องคำปริศนา สำหรับเด็กวัย 4-9 ปี
	เราใช้กล่องเก็บบัตรขนาดสามคูณห้านิ้ว เป็นสูตรทำอาหาร มีแผ่นคั่นเพื่อแยกตัวอักษร ให้เด็กหยิบคำปริศนาสำหรับวันนั้น 5 ใบ เด็กไม่ต้องทราบวิธีสะกดหรือความหมายของคำ เด็กเลือกคำใดก็ได้ที่เคยได้ยิน และน่าสนใจในบางแง่ แล้วเขียนบรรจงด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่บนบัตร อ่านออกเสียง คุยกันถึงความหมาย แล้วเก็บใส่กล่องไว้

คุยไปอ่านไป สำหรับเด็กทุกวัย
	พยัญชนะซ่อนหา: รอบห้องครัว ตั้งแต่ตู้วางของไปจนถึงตู้เย็น จากเตาไปจนถึงอ่างล้างมือ มี ตัวอักษร – ก ข ค ง อยู่บนถุงข้าว อาหารแมว ขวดเครื่องปรุงรส แม้กระทั่งสบู่
	เล่นเกมค้นหาพยัญชนะ บอกเด็กให้มองหา (โดยที่ไม่ทำเลอะเทอะทั่วบ้าน) พยัญชนะ ก ห้าตัว ข สามตัว หรืออาจเป็นพยัญชนะรวมที่เหมาะกับความสามารถของเด็ก
	สำรวจร้านขายของ: ขณะที่ซื้อของ ให้เด็กหากล่องผงซักผ้า อาจเป็นกล่องสีส้ม มีตัวอักษรสีน้ำเงิน แล้วให้หาไข่ในกล่องสีขาว หรือถั่วในกระป๋องสีเหลือง หลังจากฝึกเล็กน้อย เด็กก็จะหาพบ และนำสินค้าที่ถูกต้องมาให้คุณ
	จัดถ้วยจานและแยกประเภท: คุณเชื่อไหมว่าการเก็บถ้วยจานเข้าที่ สอนการอ่านด้วย? ใช่แล้ว โดยสอนทักษะการจัดประเภท จัดจานขนาดเดียวกันไว้ด้วยกัน จัดส้อมไว้ด้วยกัน นี่ก็คล้ายกับการสังเกตพยัญชนะเดียวกันในคำสะกดต่างๆ
	แต่งตัวกันหน่อย: ใช้โปสเตอร์ขนาดใหญ่ มีโครงร่างของเด็ก อาจติดไว้ที่ผนังห้องนอน โดยติดคำที่เป็นอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเอาไว้
	ห้องเต็มไปด้วยคำ: หาภาพเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของตามห้องต่างๆ ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร นำกระดาษชิ้นใหญ่มาแบ่งเป็นส่วนๆ เขียนกำกับว่าห้องรับแขก ห้องนอน ห้องครัว เด็กนำภาพเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับส่วนหรือ “ห้อง” นั้นมาติดไว้ นี่จะเพิ่มคำศัพท์ และสอนทักษะการจัดจำพวก

ทำไปอ่านไป สำหรับเด็กวัย 7-9 ปี
	อ่านและทำ: ให้รายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับเด็กแต่ละคน ตัวอย่างเช่น: "ม้วนหนังสือพิมพ์หนึ่งแผ่น พับครึ่งสามครั้ง แล้วมัดม้วนหนังสือพิมพ์ด้วยเชือก” อาจเป็นอะไรเหลือเชื่อ สนุกๆ หรือเป็นงานที่ต้องทำรอบๆบ้าน
	จดหมายถึงลูก: จดหมายที่เขียนถึงกัน ไม่ว่าจะจัดส่งไปรษณีย์จริงๆ หรือเพียงนำไปใส่กล่องจดหมายหน้าบ้าน ก็เป็นอุปกรณ์การอ่านที่ดี นี่ค่อยๆน่าท้าทายยิ่งขึ้น ในการอ่านได้ด้วย
	เขียนวิธีทำ: เลือกตำราอาหารง่ายๆกับเด็ก อาจเป็นเยลลี่ สังขยา หรือซุปกระป๋อง ทุกซองก็จะมีวิธีทำ โดยอ่านออกเสียงให้เด็กวัยหัดอ่านฟัง หรือให้เด็กที่อ่านได้แล้วอ่านเอง คุณกำลังจะทำอาหารจานเด็ด และฝึกอ่านในเวลาเดียวกัน
	ข้อความยามเช้า: ฝากโน้ตให้กัน เด็กชอบได้รับสิ่งที่น่าแปลกใจ และภูมิใจในการเขียนโน้ตถึงผู้อื่น

การอ่าน: จนเป็นนิสัย สำหรับเด็กทุกวัย
	เด็กต้องอยากอ่านหนังสือ
	มุมอ่านของฉัน: เด็กควรมีชั้นวางหนังสือของตัวเอง และมีแสงสว่างเพียงพอสำหรับอ่านหนังสือ นี่จะช่วยให้สะดวก และชวนให้อยากอ่าน เหนือสิ่งอื่นใด ช่วยสร้างภาพพจน์ของเขาว่าชอบอ่านหนังสือ
	ฝันดี: ส่งเสริมเด็กให้ตกแต่งบริเวณนอนของเขา ยิ่งน่านอนมากแค่ไหน เด็กก็ยิ่งเข้านอนง่ายขึ้นเท่านั้น ถามเด็กว่าจะทำอย่างไรให้ที่นอนสบายมากขึ้น ตัวอย่างเช่น มีหมอนหนุนเพิ่มอาจช่วยให้อ่านบนเตียงสะดวกกว่า และน่านอนมากขึ้น
	ผลัดกัน: ให้เด็กอ่านหนังสือให้คุณฟัง ขณะที่คุณทำความสะอาดตู้เย็น
	อ่านกับเด็ก: ปลีกเวลามาอ่านหนังสือกับเด็ก อัดเสียงคุณเพื่อให้ชวนฟังมากขึ้น
	ให้เด็กเล่าเรื่องให้คุณบันทึกไว้ แล้ววาดภาพประกอบ เขาจะสามารถ “อ่าน” คำศัพท์ให้คุณฟัง พวกพี่ๆอาจผลัดกันเป็นเลขาฯ ช่วยบันทึกเรื่อง
	มองหาหนังสือที่น่าดึงดูดใจ ราวกับว่า “อ่านฉันสิ” หาหนังสือที่สอดคล้องกับความสนใจและความจำเป็นของเด็ก เด็กที่ขี้อายอาจได้รับอะไรมากกว่าแค่การอ่านสนุกๆ จากหนังสือเกี่ยวกับเด็กขี้อายผู้ซึ่งกล้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่
คุณพ่อของฉันห้อมล้อมด้วยหนังสือพิมพ์ ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หนังสือพิมพ์จะอยู่ใกล้ๆ ไม่ว่าจะเป็นบนเตียง บนพื้นใกล้ๆ เก้าอี้ที่นั่งอ่านหนังสือ ในรถ ในห้องน้ำ ฉันมั่นใจว่านั่นเป็นสาเหตุที่ฉันติดหนังสือด้วย ดูเป็นสิ่งธรรมชาติที่ฉันจะมีอะไรไว้อ่านข้างตัวตลอดเวลา เมื่อติดเป็นนิสัยแล้ว ก็เลิกได้ยาก การติดหนังสือเป็นนิสัยอย่างหนึ่งที่ดีกว่า
	อ่านคู่มือที่มาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ ซึ่งต้องประกอบชิ้นส่วนขึ้นมา
	ให้เด็กดูตาม ขณะที่คุณทบทวนการกรอกแบบฟอร์มภาษี เขาอาจเห็นการลดหย่อนภาษีที่คุณมองข้าม
	การที่จะให้เด็กอ่านหนังสือ คุณต้องอ่านรายการอาหาร อ่านโฆษณา อ่านแผนที่ อ่านฉลากยา อ่านหนังสือตัวใหญ่ อ่านหนังสือตัวเล็ก แต่ขอให้อ่าน
	มีปัญหากับการอ่านหรือ? จับให้ได้แต่เนิ่นๆ: ถ้าหากเด็กยังไม่เริ่มอ่านหนังสือช่วงปลายประถมศึกษาปีที่ 1 ก็ต้องมีเหตุผลบางอย่าง ไม่ใช่เพราะเขา “ขี้เกียจ” หรือ “โง่เขลา” คำแนะนำอาจไม่เหมาะสม หรือเด็กอาจไม่เข้าใจเรื่องที่สอน
	สายตาไม่ดีเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัด แต่บางครั้งก็ถูกมองข้ามไป
	การอ่านหนังไม่ได้อาจเชื่อมโยงกับการไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง เด็กอาจมองตัวเองว่าเป็นคนที่ทำอะไรไม่เป็น
	เราต่างก็ต้องอ่านหนังสือต่อไป แม้แต่เพื่อใช้ปกป้องตัวเอง การอ่านหนังสืออาจมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าอาวุธเสียอีก เด็กของเราต้องสามารถอ่านแบบฟอร์มและสัญญาต่างๆ ก่อนที่จะเซ็นชื่อรับรอง

การเขียน: การปฏิวัติเริ่มต้นได้ที่บ้าน
	การเขียนเป็นเรื่องที่น่าขยาด ถ้าหากคุณไม่ฝึกฝน การเขียนต้องอาศัยการฝึกฝน เช่นเดียวกับการหัดขี่จักรยานหรือหัดขับรถยนต์
	เป็นห่วงเรื่องการเขียนให้มากๆ แทนที่จะห่วงเรื่องการสะกดและไวยากรณ์ คุณไม่อาจสอนทุกอย่างหมดทีเดียว
	กระดาษขาวที่ไม่มีรอยใดๆ อาจน่าท้อใจ ดูราวกับว่าทุกสิ่งที่จะเขียนต้องสมบูรณ์แบบ ฉะนั้นขีดเขียนอะไรนิดหน่อยก็ได้

สนุกกับการขีดเขียน สำหรับเด็กทุกวัย
	นำกระดาษห่อของสีน้ำตาลแผ่นใหญ่หรือกระดาษธรรมดามากางออก แล้วให้เด็กเขียนคำศัพท์หรือวาดภาพอะไรก็ได้ “ตามสบายเลย” จะเขียนชื่อเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ได้ ผลการวิจัยใหม่เรียกสิ่งนี้ว่าเป็น “กำเนิดการอ่านเขียน”

สัมผัสและเอ่ย สำหรับเด็กวัย 4-6 ปี หรือเด็กอายุน้อยกว่านั้น
	เอาผ้าปิดตาเด็ก แล้วยื่นสิ่งของจาก “กล่องปริศนา” ให้เขาสัมผัส ฟัง หรือดมกลิ่น แล้วคุยกันเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ (เช่นเดียวกับอุปกรณ์สัมผัสของมอนเทสซอรี่)
	กล่องสัมผัส: ผ้าฝ้าย ก้อนหิน แผ่นกระจกขอบเรียบ กระดาษทราย หรืออะไรก็ได้ที่ให้โอกาสเด็กสัมผัสความอ่อนนุ่ม ความแข็ง ความเรียบ ความหยาบ
	กล่องรูปทรง: ท่อนไม้ ลูกแก้ว ลูกบอล หนังสือ ช้อน รูปทรงสามเหลี่ยม กรวยกระดาษ
	กล่องดมกลิ่น: เลือกสรรจากห้องครัว รวมไปถึงมัสตาร์ด อบเชย น้ำส้มสายชู
	กล่องเสียง: นกหวีด กระดิ่ง พวงกุญแจ กระดาษย่น

แต่งเรื่องให้จบ สำหรับเด็กวัย 4-8 ปี
	เด็กควรพัฒนาความสามารถในการเล่าเรื่องที่มีจุดเริ่มต้น ตอนกลาง และตอนจบ โดยที่ใครคนหนึ่งเริ่มต้น อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เริ่มเล่าเรื่องราว แต่หยุดก่อนที่จะถึงตอนจบ ให้เด็กแต่งเรื่องจนจบ

ปริศนาตามลำดับ สำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี
	ตัดข้อความย่อหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ (หรืออาจถ่ายสำเนาจากหนังสือ) หรือให้เด็กเขียนเองเกี่ยวกับเรื่องที่คิดขึ้นมา หรือย่อหน้าที่เขียนโดยนักเขียนมืออาชีพ หรือตัวพิมพ์โฆษณาขนาดใหญ่ ซึ่งเหมาะสำหรับกิจกรรมนี้
	ตัดข้อความแยกจากกัน และสลับชิ้นส่วน สิ่งที่น่าท้าทายก็คือให้เด็กจัดประโยคตามลำดับที่เหมาะสม

เชื่อมโยงความคิด สำหรับเด็กอายุ 8-12 ปี
	ทุกคนจดความคิดหรือชื่อสิ่งของบางอย่าง เป้าหมายก็คือนำรายการสิ่งต่างๆมาต่อกันเป็นประโยคที่ฟังขึ้น สมมุติว่ามีคำว่า “ของเล่น” “ทัศนศึกษา” “แดดจ้า” “ครูอาจารย์” คุณอาจเขียนได้ว่า “ในวันที่แดดจ้า ครูอาจารย์มักอนุญาตให้นักเรียนนำของเล่นติดตัวมาด้วย เมื่อไปทัศนศึกษา”

บทสนทนา: ใครพูดอะไร? สำหรับเด็กอายุ 8-12 ปี
	ลองเขียนคำสนทนาระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก เกี่ยวกับปัญหาตามปกติในบ้าน ตัวอย่างเช่น ย่ำโคลนติดรองเท้าเข้ามาในห้องครัว หาเวลาทำการบ้าน เด็กไม่ยอมช่วยงานบ้าน คำสนทนาเช่นนี้เปิดหูเปิดตาผู้ปกครองและเด็กได้อย่างมาก ทั้งเป็นการฝึกเขียนที่ยอดเยี่ยม

รวมประวัติศาสตร์ไว้ในการเขียน สำหรับเด็กวัย 8-12 ปี
	ให้ใช้บุคคลผู้มีชื่อเสียง ทุกคนเขียนย่อหน้าสมมุติ จากบันทึกของบุคคลผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่ง

กลอนที่แต่งขึ้นเอง สำหรับเด็กทุกวัย 
	กลอนเกือบทั้งสิ้นที่ตีพิมพ์ออกมา เขียนนอกเวลาเรียน อ่านกลอนออกเสียงดัง ผลัดกันอ่าน เล่นเกมโดยปิดตาเลือกกลอน และเอานิ้วจิ้มสุ่มไปที่สารบัญ สนับสนุนให้เด็กใช้คำที่ “วาด” ภาพให้เห็น

ควายของโจ้อยู่ที่ไหน สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี
	การเลียนแบบประโยคเป็นการฝึกไวยากรณ์ที่ดี เริ่มด้วยคำกล่าวง่ายๆ เช่น “โจ้มีควาย” ขึ้นอยู่กับวัยและความสามารถ เด็กอาจพูดตามคุณ หรือคิดประโยคแบบเดียวกัน โดยใช้คำศัพท์ของเขาเอง เช่น “ลดาวัลย์มีม้า” แล้ว “โจ้กับทศมีควาย” เป็นต้น
	จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นคำถาม เช่น “ควายของโจ้อยู่ที่ไหน?” แล้วก็เปลี่ยนเป็นคำสั่ง “โจ้จูงควายมาหาฉัน!” แล้วก็ใช้คำอุทาน เช่น “โอ้โฮ ดูควายของโจ้สิ!”
	กล่าวชมบ่อยๆ: พยายามไม่วิพากษ์วิจารณ์งานเขียนแรกๆของเด็กมากเกินไป เด็กจำเป็นต้องหัดสื่อสารด้วยการเขียนมากกว่ากว่าแต่ก่อน เราต้องสามารถบ่งบอกถ้อยคำออกมาเป็นตัวอักษร

คณิต: ทำความคุ้นเคยกับตัวเลข
	ช่วยเด็กให้คุ้นเคยกับตัวเลข ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องคิดเลขและคอมพิวเตอร์ช่วย เราก็ยังต้องหัดคิดเลข และต้องสามารถเผชิญหน้าอย่างอาจหาญเท่าที่จะเป็นได้
	คนที่มีความรู้บอกฉันว่า การที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ จริงๆแล้วเด็กไม่ต้องทราบเคล็ดลับของคณิตศาสตร์ ทว่าเพียงต้องมีประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ให้นำมาใช้ได้มากมาย ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้มีอยู่รอบตัวเรา

คณิตศาสตร์รอบเตา สำหรับเด็กทุกวัย 
	คณิตศาสตร์ในห้องครัวเป็นประโยชน์ ไม่ว่าเด็กจะอายุเท่าไร สำหรับเด็กที่อ่านไม่ได้ ให้จัดโต๊ะและนับจำนวนที่ต้องจัด สำหรับเด็กที่เริ่มหัดอ่าน ให้ตวงส่วนประกอบและอ่านตำราอาหาร สำหรับเด็กชั้นประถมปลาย ให้หารตำราอาหาร หรือคูณตำราด้วยสอง

นับไข่ในถาด สำหรับเด็กทุกวัย
	เก็บถาดใส่ไข่เก่าๆเอาไว้ เขียนตัวเลขไว้ที่ถ้นถาดแต่ละช่อง เขียนตัวเลขบางส่วนเป็นลบ เพื่อให้ตื่นเต้น นี่ใช้สำหรับเล่นสองคนขึ้นไป เช่นเกมจับคู่ หรือเกมโยนของ ซึ่งเหมาะมาก โดยแจกเหรียญหรือก้อนหินให้แต่ละคนจำนวนเท่าๆกัน และให้เด็กพยายามโยนลงช่องที่มีแต้มสูงสุด เมื่อโยนเหรียญหรือก้อนหินหมดแล้ว ก็รวมคะแนนของแต่ละคน

เล่นขายของ สำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี
	เก็บกล่องนมและกล่องอื่นๆไว้ ใช้เงินจริงหรือเงินของเล่น ให้เด็กถามราคาของ นมหนึ่งกล่องราคาเท่าไร ปลาหนึ่งกระป๋องราคาเท่าไร? เด็กที่อ่านเป็นอาจตรวจสอบราคาจากโฆษณาในหนังสือพิมพ์

เศษส่วนกระดาษเช็ดปาก สำหรับเด็กวัย 7-9 ปี
	เรียนเศษส่วนให้สนุก ด้วยการจัดโต๊ะอาหารทุกค่ำต่างๆกันไป ใช้ผ้าหรือกระดาษเช็ดปากพับเป็นเศษส่วน ขนาดใหญ่และเล็กต่างๆนานา เริ่มโดยพับครึ่ง แล้วพับเป็นแปดส่วน หรือสิบหกส่วน ใช้ปากกาเขียนกำกับส่วนต่างๆ

คนทานจำนวนคี่ สำหรับเด็กวัย 7-9 ปี
	กฎเก่าๆนี้ยังใช้ได้ผลดี สมมุติว่ามีคนทานอาหารสามคน และมีแฮมเบอร์เกอร์เพียงสองชิ้น คุณจะแบ่งอย่างไร? แล้วจะทำอย่างไรถ้ามีคนทานอาหารห้าคน และมีมั่นฝรั่งเพียงสี่ลูก?

ใบเสร็จยาวๆ สำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี
	ตรวจสอบใบเสร็จกับของที่ซื้อ ให้เด็กจับคู่ราคาที่ติดสินค้า เมื่อหยิบออกมาจากถุง กับตัวเลขบนใบเสร็จ คุณได้ของทุกอย่างตามรายการใบเสร็จหรือไม่?

ในบ้านมีอะไรบ้าง สำหรับเด็กวัย 8-12 ปี
	ก่อนออกไปซื้อของ ขอให้เด็กช่วยคุณคิดดูว่าต้องซื้ออะไร โดยสังเกตจำนวนของต่างๆที่ยังมีอยู่
	มีน้ำตาลเหลืออยู่เท่าไหร่? หมดเกลี้ยง? เหลือครึ่งกิโล? มีข้าวอยู่เท่าไร? มีนมเหลืออยู่เท่าไร? ครึ่งแกลลอน? ไข่เหลือกี่ฟอง? หนึ่งส่วนสามโหล?

ตัวเลขบนฉลาก สำหรับเด็กอายุ 8-12 ปี
	มีคณิตศาสตร์มากมายในฉลากอาหาร ซึ่งเป็นข้อบังคับตามกฎหมาย วันหมดอายุคือวันที่เท่าไร? กระป๋องมีน้ำหนักเท่าไร? มีส่วนประกอบต่างๆกี่เปอร์เซ็นต์?

แนวคณิตศาสตร์ในห้องครัว สำหรับเด็กวัย 8-12 ปี
	ตัดเค้ก หั่นแอปเปิ้ลหรือส้มเป็นชิ้นๆ โดยนำมาประกอบกันอีกได้ แนวคิดก็คือนำทั้งชิ้นไปแบ่ง และประกอบเข้าด้วยกัน เป็นผลรวมได้ นอกจากว่าใครทานไปชิ้นสองชิ้น
	หาภาชนะสองใบที่มีรูปทรงต่างกัน ซึ่งบรรจุน้ำได้ปริมาตรเท่ากัน อาจเป็นถ้วยตวงสองใบ หรือถ้วยกาแฟที่มีปริมาตรเท่ากัน สาธิตโดยเติมภาชนะใบหนึ่งให้เต็มด้วยน้ำ แล้วเทน้ำใส่ภาชนะอีกใบหนึ่ง
	สำหรับเด็กเล็ก ทำปริศนาโยงเส้นตามจุด โดยใช้ลำดับเลขต่างๆกันไป เช่น 1 2 3... สำหรับเด็กเล็ก และใช้หมายเลข 3 6 9 สำหรับผู้เล่นที่เชี่ยวชาญกว่า

วัดให้สนุก สำหรับเด็กวัย 4-8 ปี
	โลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งของและบริเวณให้เราวัดกัน โคมไฟสูงเท่าไร? ห้องนี้กว้างเท่าไร? ใช้ไม้วัด แถบวัด เชือก หรืออะไรก็ตามที่ใช้วัดได้ บันทึกผลไว้บอกเล่าให้คนในครอบครัวฟัง
	นับจำนวนบานหน้าต่างและประตูในห้องใดห้องหนึ่ง

ตัวเลขในหนังสือพิมพ์ สำหรับเด็กวัย 7-9 ปี
	เปิดหนังสือพิมพ์หน้าใดก็ได้ คุณจะพบตัวเลขมากมาย สำหรับเด็กเล็ก เริ่มโดยให้เขาวงกลมตัวเลขทุกจำนวนที่เห็น
	ให้เขาฝึกประมาณตัวเลข ตัวอย่างเช่น เสื้อ 4 ตัว ราคาตัวละ 150 บาท รวมแล้วเป็นราคาเท่าไร หรือว่ากระเทียมห้ากิโล ราคากิโลละ 40 บาท รวมราคาเท่าไร

เคาะบอลตามจำนวน สำหรับเด็กวัย 7-9 ปี
	ให้เคาะลูกบอล (ถ้าอยู่ในบ้าน ก็ไม่ควรเคาะแรงเกินไป) เพื่อบอกคำตอบ เช่น 12 – 9 หารด้วย 1 หรือ 6 + 11 เป็นเท่าไร? เด็กจะได้ออกกำลังกาย และให้คำตอบ โดยเคาะลูกบอลตามจำนวนนั้น

เศษส่วนของครอบครัว สำหรับเด็กวัย 8-12 ปี
	น้องอายุน้อยกว่าเป็นเศษส่วนเท่าใดของพี่ ผู้ปกครองมีอายุมากกว่าเป็นเศษส่วนเท่าใด?

หัดคิดเป็นเปอร์เซนต์ สำหรับเด็กวัย 8-12 ปี
	มองรอบห้อง คำนวณเปอร์เซนต์ของคนในห้องที่สวมรองเท้าเทนนิส มองไปข้างนอก นับรถยนต์บนถนน แล้วคิดจำนวนเปอร์เซนต์ของรถสีดำหรือสีขาว ของรถทั้งหมดบนถนนตอนนั้น

คณิตศาสตร์ในงานอดิเรก สำหรับเด็กวัย 8-12 ปี
	การถ่ายรูป: การหาซื้อกล้องเป็นประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ ไม่ใช่แค่ราคาแรกซื้อ มีการเปรียบเทียบราคาฟิล์ม แต่ละภาพราคาเท่าไร? ถูกกว่าหรือไม่ถ้าซื้อฟิล์มยี่สิบภาพแทนที่จะซื้อฟิล์มสิบสองภาพ จะเสียเงินไปเท่าไร เมื่อภาพไม่ออกมาอย่างถูกต้อง? แล้วราคาล้างภาพล่ะ?
	การทำสวน: จะจัดได้กี่แถวในสวนกว้างสี่ฟุตยาวสี่ฟุต ถ้าวางแถวห่างกันหกนิ้ว? ถ้าจัดห่างกันแปดนิ้วล่ะ?

ถามเครื่องคิดเลข สำหรับเด็กวัย 10-12 ปี
	คุณคิดว่าครอบครัวนี้จะกินไข่กี่โหลภายในหนึ่งปี? ภายในหนึ่งปีเราจะดื่มนมกี่ลิตร (หรือแกลลอน)? ในหนึ่งสัปดาห์คุณเดินกี่ก้าว? ในหนึ่งเดือนล่ะ? แล้วในหนึ่งปี? ในหนึ่งเดือนมีกี่ชั่วโมงหรือกี่นาที? อีกกี่ชั่วโมงจะถึงคริสต์มาส? การคิดคำถามขึ้นมา ก็สนุกพอๆกับการหาคำตอบ

คณิตศาสตร์ในอ่างอาบน้ำ สำหรับเด็กวัย 4-6 ปี หรือเด็กอายุน้อยกว่านั้น
	หาภาชนะพลาสติกขนาดต่างๆมาไว้ที่อ่างอาบน้ำหรืออ่างล้างมือ เช่น หนึ่งถ้วยตวง หนึ่งกรัม หนึ่งควอท หนึ่งลิตร และหนึ่งแกลลอน 

ลองชั่งดู สำหรับเด็กวัย 4-8 ปี
	นำเครื่องชั่งน้ำหนักออกมา แล้วชั่งน้ำหนักดู จะใช้อะไรก็ได้ ทุกอย่างเลย ก่อนชั่ง ให้เด็กทายว่าสิ่งต่างๆมีน้ำหนักประมาณเท่าใด รวมทั้งตัวเขาเองด้วย

นับกระเบื้องกัน สำหรับเด็กทุกวัย 
	บ่อยครั้งห้องน้ำจะมีกระเบื้อง มีอยู่กี่แผ่น มีความยาวและความกว้างเท่าไร? เริ่มนับ แล้วหาข้อมูลแน่นอน คุณคิดเนื้อที่ได้ด้วย โดยคูณขนาดกระเบื้องหนึ่งชิ้นกับจำนวนกระเบื้องที่มี นี่อาจเป็นข้อมูลที่มีชีวิตชีวา เมื่อทานอาหารเย็นกัน ถ้าคุณขอให้ครอบครัวเดาก่อน ดูว่าใครตอบได้ใกล้เคียงมากที่สุด?

จับคู่และจัดกอง สำหรับเด็กอายุ 4-7 ปี
	การซักผ้ามีตัวเลขอยู่ด้วย จับคู่ถุงเท้า แล้วนับจำนวน นับจำนวนผ้าปูที่นอน พับเป็นเศษส่วน พับครึ่งหนึ่ง แล้วก็พับหนึ่งส่วนสี่

ส่วนประกอบในเสื้อผ้า สำหรับเด็กวัย 8-12 ปี
	เสื้อผ้าของเราทำจากอะไร? ปัจจุบันฉลากแทบไม่มีว่า “100 เปอร์เซ็นต์” ของวัสดุอะไรก็ตาม ให้ตรวจสอบดูว่ามีส่วนประกอบร้อยละเท่าใด ในเสื้อผ้าที่คุณเห็นอยู่นั้น

ดูนาฬิกาไว้ สำหรับเด็กวัย 7-9 ปี
	ฝึกประมาณเวลา อีกนานเท่าไรกว่าคุณแม่หรือคุณพ่อจะกลับบ้าน? จะใช้เวลานานเท่าไรเพื่อเตรียมตัวไปเที่ยว?

คุณมีขนาดเท่าใด? สำหรับเด็กวัย 4-9 ปี
	คุยกันเกี่ยวกับขนาดสิ่งต่างๆของครอบครัว เช่น รองเท้า กระโปรงชุด และสูท ใครมีมือใหญ่ที่สุด? เท้าเล็กที่สุด? ขายาวที่สุด?

การศึกษาพิเศษ: มองดู รับฟัง และทำ
แยกแยะและจัด สำหรับเด็กวัย 4-7 ปี
	มองดู: ให้เด็กเลือกกระป๋องหรือภาชนะเก็บอาหารอย่างน้อยหกชิ้น แล้วให้เขาดูคุณจัดกระป๋องตามขนาด แล้วเอากระป๋องสลับกัน จากนั้นให้เด็กคนที่ดูคุณ จัดกระป๋องเรียงตามลำดับซ้ายไปขวา ดังที่คุณกำหนดไว้ จากนั้นก็สลับกันทำ
	ช่วยกันดูกระป๋องและฉลากให้ละเอียด แล้วเอาซ่อนไว้ ให้เด็กบอกคุณว่าจำได้ไหมว่ามีอะไรในกระป๋อง มีสีอะไร? มีรูปทรงอะไร? ใหญ่แค่ไหน?
	รับฟัง: เอ่ยชื่ออาหารสามอย่างที่มีเสียงพยัญชนะต้นตัวเดียวกัน และอย่างหนึ่งที่มีเสียงพยัญชนะต้นต่างไป ตัวอย่างเช่น ลำไย ลิ้นจี่ ลางสาด สาลี่ 
	ถามเด็กว่า: สิ่งเหล่านี้เริ่มต้นด้วยเสียงพยัญชนะต้นตัวเดียวกันใช่ไหม? คำใดที่แตกต่างไป?
	ถามต่อไปโดยใช้อาหารต่างๆ เนื้อสัตว์ และผัก เพื่อสาธิตเสียงพยัญชนะต้นตัวอื่นๆ
	เลือกกระป๋องหกกระป๋อง ดูฉลากกับลูกโดยละเอียด เอ่ยคำแรกของส่วนประกอบของแต่ละกระป๋อง ให้เด็กฟังดีๆ และหลับตาเอ่ยถึงส่วนประกอบของสี่กระป๋องเป็นอย่างน้อย
	ทำ: คุณกับเด็ก “จัด” ตู้วางของด้วยกัน ติดป้ายชั้นวางของตามชนิดสินค้า

ร่างกายและสมอง สำหรับเด็กวัย 4-6 ปี
	มองดู: หารูปภาพคนยืน นั่ง คุกเข่า หรือหมอบลง หารูปภาพคนยืนสองรูป และคนนั่งอย่างน้อยหนึ่งรูป ให้เด็กพยายามเลียนท่าในรูปภาพสองรูป
	ออกกำลังกายสามท่าติดต่อกัน ตัวอย่างเช่น: กระโดด เอื้อมสุดแขน แตะนิ้วเท้า ให้เด็กดูแล้วทำท่าบริหารที่คุณทำ จากนั้นก็ทำเพียงสองท่า ตัดไปหนึ่งท่า ให้เด็กดูดีๆ แล้วก็ทำท่าที่คุณตัดออกไป
	รับฟัง: ให้เด็กหลับตาขณะที่คุณเคาะลูกบอลบนพื้นสามชนิด เอ่ยชนิดของพื้น ขณะที่เคาะบอล ตัวอย่างเช่น พรม ไม้ และเสื่อน้ำมัน
	เคาะลูกบอลบนพื้นชนิดหนึ่ง ขณะที่เด็กหลับตาฟัง ให้เด็กบอกชนิดของพื้น
	เคาะลูกบอลเป็นจังหวะหนึ่ง ขณะที่เด็กตั้งใจฟัง แล้วให้เด็กเคาะลูกบอล ตามจังหวะที่คุณทำ ให้เด็กไปหยิบของจากอีกห้องหนึ่ง แต่ไม่บอกชื่อของชิ้นนั้น ตัวอย่างเช่น “ไปที่โรงรถและหาอะไรกลมๆ มีสีแดง และกลิ้งได้” เด็กฟัง ทวนคำสั่งของคุณอีกครั้ง ไปหาของชิ้นนั้นมาให้
	ทำ: ให้ทำท่าบริหารตามเสียงเพลง ใช้นาฬิกาจับเวลา
	วางแถบวัดไว้กับพื้นเป็นแนวตรง เดินไปตามแนวแถบวัด แบบเท้าต่อเท้า ตรวจดูหมายเลขบนแถบวัด เมื่อใครก้าวออกจากแถบวัด คนที่เดินบนแนวตรงๆแคบๆนี้ได้ไกลที่สุด เป็นผู้ชนะ!

มุมมองครอบครัว สำหรับเด็กอายุ 4-8 ปี
	ดู: ตัดรูปคนทำกิจกรรมต่างๆ ชี้แจงกิจกรรมในบ้าน และกลางแจ้ง ตัวอย่างเช่น ดูดฝุ่นในบ้าน และวิ่งกลางแจ้ง
	นำรูปมาสลับกัน เด็กมีหน้าที่จัดรูปกิจกรรมกลางแจ้งไว้ด้านหนึ่ง และรูปกิจกรรมในบ้านไว้อีกด้านหนึ่ง
	รับฟัง: พูดประโยคหรือสองประโยคให้เด็กฟัง และให้เด็กพูดตามนั้น ตัวอย่างเช่น “เช้าฟักผัด เย็นผัดฟัก” เด็กฟัง แล้วพูดตาม จากนั้นเด็กพูดประโยคให้คุณพูดตาม

ทำแผนที่ สำหรับเด็กอายุ 4-8 ปี
	กิจกรรมนี้ช่วยให้เด็กหัดอ่านแผนที่ และบอกทิศทาง คุณต้องใช้แผนที่เมืองหรือจังหวัด นำแผนที่มาคลี่บนพื้นราบ ให้ทิศเหนือ (N) อยู่ด้านบน และทิศใต้ (S) อยู่ด้านล่าง
	ดู: ชี้ให้ดูสีต่างๆบนแผนที่ ทีละสี ให้เด็กหาสีที่เหมือนกันในตำแหน่งอื่น
	ชี้สัญลักษณ์รางรถไฟ ชี้สัญลักษณ์อื่นๆให้ดูด้วย เช่น สัญลักษณ์แม่น้ำ และทางหลวง ให้เด็กหารางรถไฟ และแม่น้ำสายอื่นๆ
	ชี้ทางทั้งสี่ทิศบนแผนที่ให้เด็กดู แล้วให้เด็กบอกและชี้ทิศทางดังกล่าว
	รับฟัง: เอ่ยชื่อถนนสามสายใกล้บ้าน และให้เด็กพูดตาม

คิดถึงเธอ สำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี
	ดู: เขียนสองสิ่งที่ดีๆเกี่ยวกับเด็ก บนกระดาษสองแผ่น ตัวอย่างเช่น "บอลยิ้มเก่ง" "บอลมารยาทดี"
	ให้เด็กอ่าน แล้วมอบคืนให้คุณ เขียนคำชมใหม่เกี่ยวกับเด็ก บนกระดาษอีกชิ้น เอากระดาษแผ่นนั้นมารวมกับคำชมก่อนๆ ส่งต่อให้เด็ก เด็กมีหน้าที่อ่าน และหาคำชมอันใหม่

เวลาปาร์ตี้ สำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี
	ดู: เตรียมรายการซื้อของด้วยกัน สำหรับเมนูที่จัดไว้ เขียนแต่ละอย่างไว้บนบัตรคนละใบ เมื่อไปถึงร้าน เด็กใช้บัตรเพื่อหาสินค้าจนครบ
	ทำ: ที่บ้าน จัดโต๊ะอาหารตัวอย่าง พร้อมกระดาษเช็ดปาก ช้อน จาน ถ้วย และแก้วน้ำ เตือนเด็กว่าจะมีคนมาทานกี่คน เด็กมีหน้าที่จัดโต๊ะ ตามที่คุณจัดเป็นตัวอย่างไว้

ช่วงเวลาพิเศษ
	จัดทำศูนย์สิ่งน่าสนใจของบ้าน (เหมาะกับเด็กทุกวัย) จัดไว้บนโต๊ะ หรือชั้นหนังสือ นำหนังสือ บทความ หรือรูปภาพเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะมาวางไว้

ไปเที่ยวพักร้อนรอบโลก – โดยไม่ต้องออกจากบ้าน สำหรับเด็กอายุ 7–12 ปี
	พาเด็กๆไปเที่ยวโดยไม่ต้องออกจากบ้าน ขอให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนเข้าใจว่าเป็นการท่องเที่ยวจินตนาการ
	นำแผนที่โลกขนาดใหญ่มาติดไว้บนฝาผนัง (ยิ่งใหญ่ยิ่งดี) โดยที่ครอบครัวร่วมกัน วางแผนเส้นทางท่องเที่ยว
	ใช้เวลาเล็กน้อยทุกๆวัน หรืออาจตรวจเช็คดูสัปดาห์ละครั้ง ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเวลาเท่าไร และเด็กสนใจแค่ไหน
	พยายามวางแผนท่องเที่ยวประเทศที่สนใจเป็นพิเศษ และมีความน่าดึงดูดใจที่กลับกันเลย เช่น ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และรัสเซีย สำหรับประเทศเหล่านี้ คุณอาจบันทึกการเดินทางไว้โดยละเอียด เช่น ภูมิอากาศ อาหาร ดนตรี ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ชีวิตประจำวัน
	หลีกเลี่ยงการอ่านจากหนังสือ ลองจัดค่ำคืนพิเศษ เช่น "ค่ำคืนหนึ่งในเมืองปารีส" โดยให้เด็กๆเตรียมอาหารฝรั่งเศส และร้องเพลงฝรั่งเศส  "ค่ำคืนหนึ่งในเมืองปักกิ่ง" ด้วยอาหารจีนและตะเกียบ ค่ำคืนเช่นนี้ไม่ต้องหรูหราใหญ่โต ประเด็นสำคัญก็คือ เด็กๆเป็นคนเตรียมเอง

ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ: ติดตามการเรียนของเด็ก

ภายใต้ความควบคุม สำหรับเด็กอายุ 10-12 ปี
	การพูดคุยกันเป็นเรื่องสำคัญ ให้เด็กนึกคิดเกี่ยวกับความประพฤติของตนเอง เมื่อเขาโมโห เขาพยายามใจเย็นลง ก่อนพูดหรือเปล่า? เขาปรึกษาใครไหม? เขาจะทะเลาะวิวาทหรือเปล่า? คุณอยากเปลี่ยนอะไรบ้าง? ถ้าเช่นนั้น คุณจะเปลี่ยนอะไรบ้าง? ส่งเสริมให้เด็กสังเกตใบหน้า มือและขา เมื่อเขาโมโห ซึ่งเรียกว่าภาษากาย บางครั้งเราเรียนรู้จากภาษากายได้มากกว่าถ้อยคำที่เขาพูด

คุณเป็นผู้ตัดสิน สำหรับเด็กวัย 10-12 ปี
	กิจกรรมนี้ช่วยให้เด็กเข้าใจว่าบางครั้งเราให้คนอื่นตัดสินใจแทนเรา นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการดื่มสุรา หรือเสพยาเสพติด บางครั้งเราพยายามเอาใจผู้อื่นมากเกินไป (บรรณาธิการ: แทนที่จะทำให้พระองค์พอใจ)
	ให้เด็กเลือกเครื่องแต่งกายชิ้นโปรดหนึ่งชิ้น อาจเป็นชุดนักเรียน หรือชุดสำหรับโอกาสพิเศษ เริ่มด้วยคำถามเช่น ทำไมเสื้อผ้าชิ้นนี้จึงเป็นชิ้นโปรด? เพราะสีหรือ? เพราะคนพิเศษซื้อให้ใช่ไหม? เพื่อนๆมีเสื้อผ้าเหมือนของหนูไหม? หนูจะใส่เสื้อผ้านี้ไหม ถ้าทราบว่าเพื่อนๆไม่ชอบ? หนูจะใส่ไหม ถ้าไม่เป็นที่นิยม?

ข่าววันนี้ สำหรับเด็กวัย 10-12 ปี
	หนุ่มสาวควรตระหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลก อาจมีผลกระทบต่อชีวิตเขาเองได้
	หาบทความอย่างน้อยสองเรื่องที่เล่าถึงเหตุการณ์ในต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ประกาศผลผู้ชนะในการแข่งขันจักรยานยุโรป หรือจับยาเสพติดได้ที่พรมแดน
	คุยกันถึงเรื่องนี้ เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นที่นี่ได้หรือไม่?

อาสาและเรียนรู้ สำหรับเด็กอายุ 10-12 ปี
	การอาสาช่วยเหลือในชุมชนเป็นสิ่งที่ดี เพื่อช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ในการทำงาน และรับรู้ถึงความจำเป็นของผู้อื่น บ้านพักคนชราและโรงพยาบาลหลายแห่ง รู้สึกขอบคุณที่มีหนุ่มสาวมาพูดคุยกับผู้สูงอายุ

ศูนย์การเรียนรู้ของครอบครัว
	นี่เป็นวิธีหนึ่งที่ครอบครัวช่วยเหลือกันได้
	ห้องสมุดให้ยืมหนังสือ/ของเล่น: เป็นการรวบรวมของเล่นสำหรับเด็ก อุปกรณ์และหนังสือเกี่ยวกับการเป็นผู้ปกครอง การศึกษา และประเด็นเกี่ยวกับครอบครัว เพื่อให้ผู้ปกครองยืมไปใช้ที่บ้าน ห้องสมุดนี้ประกอบด้วยของเล่นและหนังสือที่ครอบครัวต่างๆไม่ต้องการอีกต่อไป เขานำมาที่ห้องสมุดเพื่อแลกเปลี่ยนกับของเล่นและหนังสือที่ครอบครัวอื่นๆใช้เสร็จแล้ว
	สัมมนาผู้ปกครอง: ผู้ปกครองมาพบปะเพื่อเรียนรู้ด้วยกัน การเป็นผู้ปกครองคือเรื่องที่เราต่างก็ไม่รู้ซึ้งนัก โดยเฉพาะก่อนมีปัญหาเกิดขึ้น พูดคุยกันเกี่ยวกับการฝึกวินัย คุยกันเกี่ยวกับสมดุลระหว่างการงานและความรับผิดชอบทางครอบครัว คุยกันเกี่ยวกับการช่วยให้เด็กพ้นภัยยาเสพติด และสนใจการเรียน 
	การดูแลเด็ก: อาจมีศูนย์บริการเช่นนี้สำหรับผู้ปกครอง โดยให้เด็กประถมปลายหรือวัยรุ่นมีส่วนร่วมด้วย พี่ๆจะได้รับประสบการณ์ และมีคนช่วยดูแลเด็กด้วย
	อุปกรณ์เย็บปักถักร้อย: ผู้ปกครองนำมาใช้ซ่อมแซมหรือตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก อาจให้ยืมหรือบริจาคเครื่องเย็บผ้าเพื่อแบ่งกันใช้สอย
	อุปกรณ์พิมพ์/สำนักงาน: อาจมีเครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้ผู้ปกครองใช้งานในศูนย์การเรียนรู้ของครอบครัว

เกี่ยวกับการเรียน
	คุณไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา เพื่อสังเกตว่าครูคนไหนสอนดี สอนไม่ดี หรือปานกลาง
	อย่าเพิ่งประทับใจกับกระดานประกาศสวยๆ โต๊ะเรียนที่สะอาดเรียบร้อย ห้องเรียนสงบเงียบ เพราะบางครั้งการเรียนรู้ชั้นยอดในห้องเรียน เกิดขึ้นในสภาพที่ดูค่อนข้างวุ่นวาย นักเรียนเดินไปมา ส่งเสียง แม้กระทั่งหัวเราะ
	พยายามสังเกตบรรยากาศในห้องเรียน นักเรียนรู้สึกมั่นคงหรือเปล่า? นักเรียนคาดหมายว่าฉันจะกล่าวตัดสินเขาหรือเปล่า ในฐานะที่ฉันเป็นครู? ฉันจะสนับสนุนความเห็นและคำตอบที่แตกต่างไปไหม หรือฉันแค่เพียง “ดึงคำตอบออกมา” และมองหาเฉพาะคำตอบที่ฉันคิดไว้แล้ว?
	ฉันรับมือกับคำตอบที่ “ผิด” อย่างไร? ฉันจะปัดไปไหม?
	ฉันมอบหมายงานอย่างไร? คำสั่งของฉันเจาะจงและชัดเจนไหม? ฉันมอบหมายงานชุดเดียวกันให้นักเรียนทั้งชั้นใช่ไหม หรือว่าบางครั้งฉันพยายามจัดงานให้รายบุคคลทำเป็นส่วนตัว? ฉันทำอย่างไรกับเด็กที่ “รับมือยาก”? ฉันจะสื่อความหมายถึงคุณสมบัติการมองแง่ดีและการให้กำลังใจต่อนักเรียนไหม?
	ครูอาจารย์ก็ต้องได้รับคำชมเชยเช่นกัน แต่ถ้ามีอะไรกวนใจคุณ ขอคำปรึกษา
	ฉันขอแนะนำให้ผู้ปกครองพิจารณาเด็กๆ ในการประเมินผลโรงเรียนได้ดีที่สุด ดูว่าเด็กสนใจเรียนรู้ไหม? เขากระตือรือร้นที่จะไปโรงเรียนทุกวันหรือเปล่า? เมื่อเป็นเช่นนี้ ปีการศึกษาก็เป็นไปด้วยดี แต่เมื่อไม่เป็นเช่นนี้ ก็จะมีปัญหาแน่

สมุดรายงานผลการเรียน
	ไม่มีใครชอบสมุดรายงานผลการเรียน แม้แต่ครูอาจารย์ ครูไม่อาจตัดสินได้ถูกต้องแม่นยำว่านักเรียนเรียนรู้อะไร ครูคนหนึ่งให้เกรด C ขณะที่ครูอีกคนหนึ่งอาจให้เกรด A 
	คะแนนไม่ควรเป็นเป้าหมายในตัวเอง โดยที่เด็กไม่จดจำอะไรเลย หลังสอบเสร็จ ไม่ควรตราหน้าเด็กเร็วเกินไป ว่าเขาเรียนแย่ ไม่สามารถฟันฝ่าคะแนนต่ำๆ การขู่เข็ญเรื่องคะแนนอาจทำให้เด็กเสียขวัญ เพราะกลัวล้มเหลว ต้องอธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับคะแนน เพื่อว่าผู้ปกครองและเด็กจะได้ไม่สงสัย และเดาเหตุผลที่ได้คะแนนเช่นนั้น
	เราไม่ควรถือว่าคะแนนเป็นเครื่องวัดความสามารถทุกอย่างของเด็ก
	อย่าให้คะแนนต่ำๆเป็นเหตุให้คุณมองดูเด็กอย่างด้อยค่า ขอให้ถือว่านั่นเป็นเพียงสมุดรายงาน เป็นการที่คุณครูพยายามประเมินผลในสิ่งที่เด็กเรียนรู้ เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บบันทึกคะแนนของโรงเรียน แต่ไม่ใช่การประเมินค่าของเด็ก ในฐานะมนุษย์ ว่า “เป็นเด็กดี” หรือ “เป็นเด็กเลว” คะแนนไม่ได้บ่งบอกทุกอย่าง ไม่ว่าคะแนนจะเป็นเกรด A หรือเกรด D  ก็ประกอบด้วยคะแนนสอบ และปฏิกิริยาของครู ซึ่งคุณพูดคุยกับเด็กได้ ขอให้มองคะแนนด้วยวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง โดยไม่ต้องรู้สึกหมดความเชื่อถือ
	ปลูกฝังเด็กว่าถึงแม้เขาได้คะแนนอะไร คุณก็ยังยอมรับและรักเขา ความวิตกเกี่ยวกับคะแนนอาจทำให้เด็กมีความคิดที่เป็นภัย ว่าการที่เขามีค่าในชีวิตและได้รับความรัก ขึ้นอยู่กับว่าเขาได้เกรด A หรือเกรด C เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่จะได้เกรด C ไม่ว่าเขาหรือผู้ปกครองจะชอบหรือไม่ แต่ก็เป็นอันตรายที่จะทำให้นักเรียนเกรด C รู้สึกว่าเขามีคุณค่าลดลง เพียงเพราะตัวอักษรที่อาจผิดเพี้ยนไป

การติดต่อพูดคุย
	คุณคิดถึงอะไรเมื่อมีคนถามดังต่อไปนี้:
	อะไรคือสิ่งหนึ่งที่คุณหวังให้ผู้ปกครองบอกคุณ?
	อะไรคือสิ่งหนึ่งที่คุณดีใจเป็นพิเศษที่ผู้ปกครองบอกคุณ?
	คุณคิดว่าควรบอกอะไรเด็ก... ซึ่งคุณลังเลที่จะพูด?
	คุณคิดว่าลูกคุณจะบอกอะไรคุณ... ถ้าเขากล้าพอ?
	ขอให้กล้าติดต่อพูดคุยกัน!

เมื่อคนอื่นดูแลลูกของคุณ
	การดูแลเด็กลึกซึ้งกว่าแค่การหาคนมาช่วย
	1) เจาะจงเรื่องงาน
	คุณจะต้องใช้เวลาพูดคุยกับผู้ที่ช่วยดูแลเด็ก ว่าคุณต้องการให้เด็กใช้เวลาอย่างไร คุณคาดหมายอะไรจากกันและกัน ระบุชัดเจนว่าต้องทำอะไรให้เสร็จ เมื่อไร
	2) มองหาคนช่วย
	คุณไม่อยากได้ “คนเฝ้าเด็ก” หรอก คุณอยากได้คนช่วยดูแลเด็กซึ่งช่างคิดเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ผู้ซึ่งภูมิใจกับงานให้การศึกษาเด็กของคุณ คุณอยากได้คนที่ตอบสนองและเป็นมิตร ผู้ที่ยินดีรับฟัง และชอบอยู่กับเด็ก
	ลองให้ผู้ที่จะช่วยดูแลเด็กแก้ปัญหาที่สมมุติขึ้นมา ตัวอย่างเช่น เด็กงอแงและเบื่อ จะทำอย่างไร? เด็กอยากทานอาหารเย็น แต่ยังไม่ถึงเวลา จะทำอย่างไร?
	ให้เขาลองทำกิจกรรมกับเด็กของคุณ  ขณะที่คุณดูเป็นระยะๆ 
	วางแผน: รวบรวมแนวคิดเรื่องกิจกรรมต่างๆ พูดคุยกัน ขอแนวคิดจากผู้ช่วยเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำกับเด็กคุณ และถามเด็กคุณด้วย การวางแผนนี้ควรใช้เวลานานเท่าไร? คงไม่เกินกว่าครึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์
	จัดกิจกรรมสำหรับวันต่างๆ พยายามสลับกิจกรรมง่ายๆ เช่นการอ่าน กับกิจกรรมที่ต้องออกแรง เช่นเล่นเกมที่สนามเด็กเล่น ขอให้หากิจกรรมที่ทำได้นานๆ และกิจกรรมช่วงสั้นๆ
	ส่งเสริมให้ผู้ช่วยรวบรวมรายการกิจกรรมที่นึกได้
	ถึงแม้เขาจะทำได้ แต่ผู้ช่วยไม่ควรทำทุกอย่าง งานบางอย่างควรเก็บไว้ให้เด็กทำ 
งานที่มอบหมายให้เด็กควรเป็นงานจริงๆ และไม่ใช่งานสมมุติ แม้เด็กเล็กก็สังเกตงานจอมปลอมได้ งานช่วงสั้นๆที่เด็กทำเสร็จได้เร็ว ก็ให้ความพึงพอใจมาก
	เด็กก่อนวัยเรียนชอบเล่นน้ำมาก ในฤดูร้อนเขาอาจช่วยงานที่ใช้น้ำ เช่น รดน้ำสนามหญ้า เช็ดล้างจักรยาน ฉีดน้ำล้างระเบียงหน้าบ้าน เด็กโตอาจช่วยไปซื้อของ ทำอาหาร แม้กระทั่งขัดรองเท้า
	ผู้ช่วยอาจต้องได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีจัดบริเวณทำงาน ควรจะวางหนังสือพิมพ์ แผ่นพลาสติก หรือม่านห้องน้ำเก่าๆไว้ ก่อนเริ่มงาน
	เตรียมกล่องอุปกรณ์พิเศษสำหรับเด็ก ต้องมีอุปกรณ์ศิลปหัตถกรรมทั่วไป เช่น ดินสอเทียน ดินสอ กระดาษ (หลากสีและหลากชนิด) กรรไกรปลายกลม กาว เศษผ้า สีเมจิกที่ซักออกได้ ไม้บรรทัด เชือก นิตยสารเก่าๆที่มีรูปภาพ
	จัดตารางเวลาหลังเลิกเรียน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างตารางเวลาสำหรับเด็กเล็ก เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับแนวคิดของคุณเอง
	3:15-3:30—อาหารว่าง: นม คุกกี้ แครอทสด ผู้ช่วยและเด็กอาจเตรียวไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้
	3:30-4:00—เวลากิจกรรม: เดินเล่นรอบตึก ตัวอย่างเช่น: นับจำนวนรถ และมองหารถชนิดต่างๆ และสีต่างๆ
	4:00-4:30—เวลาอ่านนิทาน: ผลัดกันอ่านออกเสียง ถามคำถามกันเกี่ยวกับนิทาน หยุดก่อนถึงตอนจบ ถามว่าเรื่องจะจบอย่างไร
	4:30-5:00—เวลาศิลปะ: ทำโครงการศิลปะสั้นๆ ตัวอย่างเช่น ทำที่รองจานจากกระดาษธรรมดาเพื่อใช้ตอนจัดโต๊ะทานอาหาร เด็กๆวาดรูปด้วยสีเมจิก เขาอาจเพิ่มชื่อผู้ร่วมทาน นี่เป็นของขวัญให้ครอบครัวแปลกใจได้ สำหรับเด็กโตก็เล่นเกมหรือประกอบภาพต่อด้วยกัน
	5:00-5:30—เวลาทำการบ้าน: สำหรับเด็กที่มีการบ้าน ก็ควรจัดเวลาไว้ อาจใช้เวลานานกว่าหรือน้อยกว่านี้
	5:30-6:00—จัดโต๊ะ และ/หรือช่วยเตรียมอาหารเย็น เตรียมตัวทานอาหารเย็น ทำอาหารว่างสำหรับวันต่อไป จัดบ้านให้เรียบร้อยเตรียมรับผู้ปกครอง

ความคิดสร้างสรรค์
	“เด็กของฉันกำลังหัดอ่านหัดเขียน ฉันควรสนใจไหมว่าเขาร้องเพลง เต้นรำ หรือวาดภาพได้หรือเปล่า?”
	คำตอบคือ ใช่แล้ว ส่วนใหญ่เป็นเพราะสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับความสลับซับซ้อนของสมองสองซีก สมองซีกซ้ายได้รับการฝึกฝนที่โรงเรียน สมองซีกนี้ควบคุมความสามารถในด้านภาษา ตัวเลข การอ่าน การเขียน และการพูด ส่วนซีกขวาเป็นด้านศิลปะ โดยควบคุมความสามารถด้านดนตรี การมองอะไรเป็นมิติ สัญชาตญาณ และจินตนาการ
	กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต้องใช้สมองทั้งสองซีก เมื่อเราร้องเพลง เราอ่านโน้ต (ใช้สมองซีกซ้าย) แล้วทำให้เกิดเสียงดนตรี (ใช้สมองซีกขวา) เพื่อช่วยเด็กของเราให้พัฒนาตัวสูงสุด และใช้สมองของเขา เขาต้องฝึกสมองทั้งสองข้าง

เสื้อผ้าการแสดง สำหรับเด็กวัย 4-8 ปี
	เด็กๆชอบแต่งตัว และจินตนาการว่าตัวเองเป็นคนอื่น การที่จะส่งเสริมด้านนี้ก็ด้วยการจัดกล่องชุดแต่งตัวให้ ประกอบด้วยเสื้อผ้าเก่าๆ หมวก และรองเท้า อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ เช่น พัด ร่ม กระเป๋า รถของเล่น หน้ากาก ตุ๊กตา 
	ละครช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และจินตนาการของเด็ก นอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กเข้าใจผู้อื่น โดยถามเขาตรงๆให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา

บริเวณทำศิลปะ สำหรับเด็กทุกวัย
	จัดบริเวณทำงานกับเด็ก ซึ่งเขากระจายข้าวของและทำเลอะเทอะได้ เขาต้องมีชั้นเพื่อวางอุปกรณ์ และบริเวณที่แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เสร็จแล้ว นี่อาจจัดไว้ที่มุมห้องก็ได้

ภาพต่อ สำหรับเด็กวัย 4-6 ปี
	หาภาพมาแปะติดกระดาษแข็ง แล้วตัดเป็นชิ้นๆ เพื่อนำมาต่อเข้าด้วยกัน โดยอาจขีดเส้นเป็นแนวนำไว้ข้างหลังก็ได้

แต่งตัว สำหรับเด็กวัย 4-8 ปี
	มีหลากหลาย นับตั้งแต่การติดภาพ โดยผูกตาผู้เล่น และเอาภาพเสื้อผ้าที่ตัดไว้ เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า แปะติดโครงร่างเด็ก ให้เด็กนอนราบบนกระดาษแผ่นใหญ่ แล้วร่างเส้นรอบตัวเขา นี่เป็นการนำความสนใจในตัวเอง มาผสมผสานกับความยินดีในการสร้างเกมของตัวเองขึ้นมา

นายช่าง สำหรับเด็กวัย 8-12 ปี
	สำหรับเด็กโต สร้างสนามเด็กเล่นขึ้นมา โครงการที่ใช้ทั้งความพยายามเชิงสร้างสรรค์และแรงกาย ในกิจกรรมนี้ เด็กสร้างของเล่นนอกบ้านเอง ชิ้นส่วนในครัวเรือนและเศษโลหะ ก็นำมาใช้ได้ เช่น ยางเก่า พวงมาลัยรถ ลูกบิดประตู ลังไม้ ถ้ามีอุปกรณ์บางอย่าง มีเพื่อนสักคนสองคนช่วย ก็เริ่มโครงการนี้ได้

เต้นรำ ขยับตัว
	เล่นเกมปลาเป็นปลาตาย เมื่อดนตรีหยุด เด็กก็หยุดนิ่ง ในท่าที่ทำอยู่ตอนที่ดนตรีหยุด
	ทำตัวเป็นรูปร่างต่างๆ ลองทำรูปกว้าง รูปแคบ แอ่นตัวไปข้างหลัง โค้งตัวไปข้างหน้า รูปกระโดด รูปวิ่ง รูปลูกบอล รูปเป็ด
	เล่นเกม “ผ่อนคลาย” นอนนิ่งๆและผ่อนคลาย แล้วทำสมาธิ โดยให้ร่างกายส่วนต่างๆนิ่ง เริ่มต้นที่นิ้วเท้า เรื่อยขึ้นไปที่ขา แล้วก็ต้นขา และส่วนอื่นๆ
	ส่งเสริมการเคลื่อนตัวทุกประเภท เช่น กระโดดกบ ม้วนตัวเป็นโดนัท กระเด้งเหมือนลูกบอล ส่ายตัวไปมาเหมือนเยลลี่ ยืดตัวเหมือนยางรัด ทิ้งตัวลงบนพื้นเหมือนฝนตก

แรงบันดาลใจและหงาดเหงื่อแรงงาน
	ใครที่แล่นเรือของเขาเองข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ใครประดิษฐ์จักรยานพับขึ้นมา ใครแต่งโคลงกลอน ใครค้นหาจุลชีพ? พวกเขานั่งอยู่ข้างๆเราในชั้นเรียน แต่ไม่จำเป็นเสมอไปว่าเขาเรียนได้คะแนนดี
	เอดิสันบอกว่าอัจฉริยะคือแรงบันดาลใจ 10 เปอร์เซนต์ และหยาดเหงื่อแรงงาน 90 เปอร์เซนต์ มีการยืนยันข้อนี้อีกครั้ง ตอนกลางทศวรรษ 1980 จากผลการศึกษาซึ่งบ่งบอกว่าไม่ว่าคุณสมบัติหรือพรสวรรค์เดิมทีของรายบุคคลจะเป็นเช่นไร นอกเสียจากว่าจะมีการให้กำลังใจและการฝึกอบรมต่อเนื่องกันไปในระยะยาว บุคคลนั้นก็จะไม่บรรลุความสามารถระดับสูงในวิชาต่างๆ นับจากดนตรีเรื่อยไปจนถึงกีฬา สรุปแล้วพรสวรรค์พิเศษในตัวก็ดีอยู่หรอก แต่ยังไม่เพียงพอ
	เราอาจมัวแต่คิดว่าการศึกษาประกอบด้วยคะแนนผลการเรียน และการได้เข้าโรงเรียนดีๆ
	คุณสมบัติสูงสุดของผู้คนที่สร้างสรรค์และก่อเกิดผล รวมไปถึงความกล้าด้านเชาวน์ปัญญา การนึกคิดและการตัดสินด้วยความเป็นตัวของตัวเอง ความกล้าจากความเชื่อมั่น ความหลงใหลและจดจ่อกับการงาน ความหยั่งรู้ ความมุมานะ ความเต็มใจลองเสี่ยง และไม่ยอมรับข้อกำหนดจากผู้มีอำนาจหน้าที่ ทั้งหมดนี้ไม่ได้นำไปสู่ระดับเกียรตินิยมในการเรียนเสมอไป
	รายชื่อ “ผู้ที่มีปัญหา” เรื่องการเรียน รวมไปถึงผู้ประพันธ์ โธมัส แมนน์  เพิร์ล บัค และวิลล่า คาเธอร์ นักประดิษฐ์ชื่อเฮนรี่ ฟอร์ด นักเต้นชื่ออิสาดอร่า ดันแคน นักวิทยาศาสตร์ชื่ออัลเบิร์ต ไอสไตน์ นักแต่งเพลงชื่อเอ็ดวาร์ด เกรก ผู้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีประสบการณ์แย่มากในการเรียน นี่แทบจะเป็นเรื่องธรรมดา
	ก่อนหน้าที่จะมีการศึกษาภาคบังคับ เด็กที่มีพรสวรรค์เลิกไปโรงเรียน เขาศึกษาโดยฝึกงานเฉพาะทาง และเรียนหนังสือตามอัธยาศัยที่บ้าน
	นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ไม่ได้เข้าเรียน พี่น้องตระกูลไรท์  โธมัส เอดิสัน  โนเอล โควาร์ด  มาร์ค ทเวน และพับโล คาซัลส์
	ไอสไตน์เชื่อว่าการทดสอบด้วยการยืนยันข้อเท็จจริงที่ท่องจำไว้ ขัดขวางการเรียนรู้ ซึ่งเขารู้สึกว่ามีพื้นฐานที่ “การสำนึกถึงความน่าอัศจรรย์ตลอดเวลา” กล่าวกันว่าเขาทำข้อสอบทั่วไปไม่ค่อยผ่าน เช่นเดียวกับนักแต่งเพลงชื่อเกียโคโม พุชชินี และนักวิทยาศาสตร์ชื่อพอล เออร์ลิช
	นักเขียนผู้ซึ่งเรียนไม่ผ่าน แต่ได้รับเกียรตินิยมด้านวรรณกรรมในภายหลัง รวมไปถึงเพราสท์ (คุณครูของเขาบอกว่าเรียงความของเขาไม่ได้เรื่อง) สตีเฟ่น เครน  ยูจีน โอเนล  วิลเลี่ยม ฟอล์คเนอร์ และ เอฟ. สก็อตต์ ฟิตซ์เกราล์ด
	คุณอาจทำทุกสิ่งที่คิดว่า “ถูกต้อง” แต่เด็กก็ยังไม่มีพรสวรรค์ คุณอาจทำผิดพลาดหลายอย่าง แต่เด็กมีพรสวรรค์
	เด็กที่มีความยืดหยุ่นปรับตัวง่าย เขารับมือกับความหงุดหงิดได้ เด็กที่มีพรสวรรค์สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่คนอื่นๆ ถ้าไม่อาจขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองของตัวเอง เขาอาจมีทักษะด้านวิชาการในระดับเฉลี่ย แต่เขามีเชาวน์ทางสังคมสูง นี่คือพรสวรรค์แน่ๆ ในข้อสอบไม่มีบันทึกไว้

สภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้ที่บ้าน
	องค์ประกอบที่จำเป็นเพื่อเพิ่มพูนชีวิตเด็ก ไม่ได้อยู่ในของเล่นราคาแพง และอุปกรณ์การศึกษา องค์ประกอบได้แก่ การช่างประดิษฐ์ และการตอบสนองต่อเพื่อนมนุษย์ ส่วนมากแล้วได้มาเปล่าๆ ทว่าต้องอาศัยเวลาและการวางแผน
	เด็กต้องสามารถสำรวจสภาพแวดล้อม โดยไม่ถูกห้ามตลอดเวลา เขาต้องมีบ้านที่ปลอดภัยให้มากที่สุด และมีสิ่งต่างๆที่เขาทดลองได้
	เด็กต้องมีสภาพแวดล้อมในบ้านที่รักการเรียนรู้ และเคารพการบรรลุผล เขาต้องมีประสบการณ์ด้านภาษาอย่างมาก เขาต้องได้รับคำตอบต่อคำถาม มีการพูดคุยจริงจังด้านเชาวน์ปัญญา ได้สำรวจโลก มีเวลากับเพื่อน ของเล่น มีวัตถุสิ่งของให้ใช้ และจินตนาการ
	เด็กต้องมีการติดต่อพูดคุยกับผู้ใหญ่อย่างมาก เด็กต้องมีผู้ใหญ่ที่ตอบรับเขา ด้วยการโอบกอด พูดจา และมอบความรู้สึก สัญญาณนี้ต้องสม่ำเสมอและชัดเจนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เพื่อเด็กจะได้รับการบอกใบ้ว่าควรประพฤติตัวอย่างไร และเขาส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร เมื่อเขาประพฤติตัวดี ก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยส่งเสริมและชมเชย 
	เด็กต้องมีเวลาเล่น ในแง่ที่นักวิทยาศาสตร์สนุกกับงาน โดยพิจารณาเบื้องหลังสิ่งธรรมดาๆ เพื่อนึกคิดเองว่าใช้การอย่างไร
	เด็กต้องมีสภาพแวดล้อมที่ไม่มีทุกสิ่งเกิดขึ้นทีเดียวพร้อมกัน เด็กต้องรู้สึกมีความมั่นคง และควบคุมสภาพแวดล้อมของเขาได้ เพื่อเขาจะได้พัฒนาความคาดหมายที่สมเหตุสมผล ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
	เด็กต้องมีกิจกรรมเหมาะกับความสามารถของเขา และการงานที่เกินกว่าที่เขาทำได้แล้วสักหน่อย

INSPIRATION & PERSPIRATION • 
	Who are those people who sail their own boats across the Atlantic, who invent folding bicycles, who write poems, who hunt microbes? They are the ones who sat next to us in class, but they are not necessarily the ones who got the good grades in school.
	It was Edison who said that genius is 10 percent inspiration & 90 percent perspiration. This has been reconfirmed in the mid-1980s by studies that indicate that no matter what the initial characteristics or gifts of an individual, unless there is a long & sustained process of encouragement & training, that person will not attain high levels of capability in subjects ranging from music to athletics. In short, special, innate gifts are nice, but they are not enough.
	We can get stuck into thinking that education consists only of school grades & attending the best schools.
	The top characteristics of productive, creative people include intellectual courage, independent thinking & judgment, courage of convictions, preoccupation with & absorption in tasks, intuitiveness, persistence, willingness to take risks, & unwillingness to accept judgment of authorities. These do not necessarily lead to the school honor roll.
	The long lists of school "problems" include the authors Thomas Mann, Pearl Buck & Willa Cather; the inventor Henry Ford; the dancer Isadora Duncan; the scientist Albert Einstein; the composer Edward Grieg. Disastrous school experiences of creative people are almost commonplace.
	Before compulsory education, many gifted youngsters became school dropouts. They continued their education in specialized apprenticeships & in the informal schooling that went on at home.
	Among school dropouts are the Wright brothers, Thomas Edison, Noel Coward, Mark Twain & Pablo Casals.
	Einstein believed examinations, with their insistence on memorized facts, impeded education, which he felt was based on a "perpetual sense of wonder". It's said that he had a terrible time passing the usual school examinations, as did the composer Giacomo Puccini & the scientist Paul Ehrlich.
	Writers who couldn't make the grade in class but who took literary honors afterward include Proust (his teachers said his compositions were disorganized), Stephen Crane, Eugene O'Neill, William Faulkner, & F. Scott Fitzgerald.
	You can do everything "right" & still not have a gifted child. You can do a lot wrong & have a gifted child.
	Resilient children show the ability to bounce back. They can handle frustration. Gifted children have the ability to seek help from other adults if they cannot get help from their own parents. They may have average academic skills, but they have high social intelligence. Surely this is giftedness, & yet tests don't record it.

The Learning Environment at Home •
The ingredients required to enrich a child's life aren't found in expensive toys & educational hardware. The recipe is made up instead of the inventiveness & the responsiveness of human beings. Much of it is free, but it takes some time & planning.
	Children need to be able to explore their environment without a constant no, no, no. They need a house that is as safe as it can be & things that they can experiment with.
	Children need a home environment that shows a love of learning & respect for achievement; they need lots of language experience, answers to their questions, serious & intelligent talk, explorations into the World, time with friends, & toys & materials to use freely & imaginatively.
	Children need a high frequency of contact with adults. Children need adults who respond to them with hugs, words & emotion. These signs need to be as consistent & clear as possible so that children receive clues on how they behave & how they affect others. When they behave well, they need adults to reinforce & praise them.
	Children need time to play in the way that scientists play, looking behind the ordinary to figure out for themselves how things work.
	Children need an environment where everything isn't happening all at one time. Children need a sense of stability & mastery over their environment so they can develop reasonable expectations about what is going to happen.
	Children need activities suited for their abilities, work that is just a little beyond what they can already do.
ศิลปะการสอน
	เด็กอาจเป็น “ผู้เรียนมาแต่เกิด” แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ใช่ “ผู้สอนมาแต่เกิด” ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตาม!
	การสร้างสรรค์และเชาวน์ปัญญาจะงอกงาม เมื่อมีการพูดคุยกัน บางครั้งผู้ใหญ่ที่ต้องฝึกพูดให้น้อยที่สุด ก็จะพร่ำพูดเสียส่วนใหญ่ ขณะที่เด็กนั่งฟังเฉยๆ เคล็ดลับการสอนที่ดีที่สุดคงจะได้แก่ “อย่าพูดมากเกินไป!” คำอธิบายควรสั้นๆ มีการสาธิตที่เห็นได้ชัดเป็นสิ่งสนับสนุน
	กระตุ้นความคิดริเริ่มของเด็ก พูดเล่นๆว่า “เราจะสอนอะไรให้กับหนู เป็นเรื่องที่ยากมาก จนหนูไม่มีวันตามทันแน่ๆ” เมื่อเขาตามทันจริงๆ ก็จะเพิ่มพูนความยินดีของเขา โดยคุณเองแสดงความตื่นเต้น หลีกเลี่ยงหลุมพรางในการมีส่วนพัวพันเป็นส่วนตัวเกินไป นั่นเป็นทรรศนะที่อันตราย ที่ว่า “ทำเพื่อพ่อแม่”
	ถ้าหากเด็กทำผิดพลาด ก็ชมเชยเขาที่พยายาม และส่งเสริมให้พยายามอีกครั้ง เขาต้องหัดทำต่อไป แม้จะผิดหวัง และมีอุปสรรค

สมุดรายงานที่บ้าน
	นึกถึงสิ่งต่อไปนี้เกี่ยวกับเด็กแต่ละคนในบ้าน และสิ่งที่คุณเห็นตลอดปีที่ผ่านมา
	ทักษะใหม่ที่เรียนรู้/ทักษะเก่าที่ทำได้ดีขึ้น อย่าละเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเย็บปักถักร้อย การว่ายน้ำ หรือการที่วัยรุ่นหัดดูแลเด็กเล็กๆ
	ผลสำเร็จ เด็กบางคนใจร้ายกับตัวเองและคุณ โดยไม่พึงพอใจกับผลสำเร็จของเขา เขาต้องได้รับความช่วยเหลือให้ยอมรับสิ่งที่เขาทำได้ตอนนี้ ด้วยการชี้แจงให้เขาเข้าใจ
	การเข้าใจตัวเอง เด็กของคุณเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเอง ซึ่งปีที่แล้วเขาไม่ทราบ? มีความสนใจอะไรบ้าง? สิ่งที่ชอบ? สิ่งที่ไม่ชอบ? เขาเห็นว่าสิ่งใดเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน? ขอให้เด็กยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เจาะจง เมื่อเขาแสดงให้เห็นว่าตนสามารถรับมือกับปัญหาได้
	ความสัมพันธ์กับผู้อื่น คุณเล็งเห็นความแตกต่างอะไรบ้าง? เด็กของคุณเข้ากับคุณได้ดีแค่ไหน? เขามีเพื่อนใหม่บ้างไหม? เขายังมีเพื่อนหน้าเดิมๆหรือเปล่า?
	สิ่งที่ดีที่สุดในรอบปี คำตอบต่อคำถามนี้อาจบ่งบอกได้หลายอย่าง และน่าแปลกใจ การไปเยี่ยมชมร้านเครื่องไม้สักครู่ อาจมีผลกระทบมากกว่าการไปเที่ยวชายหาดหนึ่งสัปดาห์ก็ได้
	สิ่งเลวร้ายที่สุด คุณรู้จักลูกคุณดีขึ้น และเขาก็รู้จักคุณดีขึ้นเช่นกัน เมื่อคุณเปรียบเทียบคำตอบต่อคำถามนี้
	แนวคิดสำหรับปีหน้า เด็กๆจะทำอะไรแตกต่างไป หรือทำเหมือนเดิม? ถ้าเขาบอกว่าอยากไปเรียนศิลปะ หรือฝึกขี่ม้า ก็อาจหมายความว่าต้องเริ่มเก็บออมสำหรับอนาคตตั้งแต่เดี๋ยวนี้

เปิดรับความคิด ไม่ใช่ปิดกั้น
	มีโฆษณาหนึ่งที่ฉันเก็บไว้ข้างโต๊ะทำงาน เป็นภาพหลอดไฟบนแผ่นกระดานหลายแผ่น ตั้งแต่สว่างจ้าไปจนมืดมิด บนแผ่นแรก คำบรรยายภายใต้หลอดไฟสว่างจ้า มีใจความว่า “ฉันมีความคิด” แผ่นต่อไป หลอดไฟสว่างน้อยลงเล็กน้อย และมีใจความว่า “ขอเตือนนิด” จากนั้นหลอดไฟบนแต่ละแผ่นสว่างน้อยลงทุกที มีข้อความว่า “แหวกแนวไปหน่อย” “ฉันชอบตัวเอง แต่” “เราไม่ทำกันอย่างนี้นะ” “ฉันหวังว่าจะง่ายๆ” บนแผ่นสุดท้ายซึ่งหลอดไฟมืดมิด มีใจความว่า “ความคิดแค่นั้น” 
	นี่บ่งบอกประเด็นด้วยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือการปิดกั้นความคิดก็ง่ายกว่าการเปิดรับไว้

เคล็ดลับของทักษะพิเศษ
	เรามาเริ่มด้วยทักษะพิเศษสิบประการในเรื่องนี้ ประเด็นไหนสำคัญที่สุดต่อคุณ? ให้กากบาทข้างๆข้อที่คุณเลือก
                    		คุณ:    ลูกของคุณ:
	ความมั่นใจ      	____    	____
	แรงจูงใจ     	____    	____
	ความรับผิดชอบ 	____    	____
	ความอุตสาหะ  	____    	____
	ความห่วงใย      	____    	____
ทีมงาน		____    	____
	ความพยายาม     	____    	____
	ความคิดริเริ่ม     	____    	____
	สามัญสำนึก   	____    	____
	การแก้ปัญหา	____    	____

	คุณอาจต้องการเพิ่มคุณลักษณะสร้างสรรค์อื่นๆ เช่น

	ความอยากรู้อยากเรียน   ____    ____
	การพึ่งตนเอง   	____    ____
	ความหยั่งรู้      	____    ____
	ความกล้าหาญ       	____    ____
	
ในรายการข้างต้น ขอให้กากบาทสิ่งที่ตัวคุณเองมี ไม่ต้องขวยเขิน พยายามซื่อตรง ไม่ได้คาดหมายให้คุณมีครบทุกประการหรอก
	ในรายการข้างต้น เขียนวงกลม กำกับสิ่งที่คุณเล็งเห็นในเด็กคุณ ขอให้ใจกว้างกับลูกเหมือนกับตัวเอง การที่จะมีทักษะพิเศษก็ต้องพยายามตลอดชีวิต ขอให้แน่ใจว่าบอกเด็กเกี่ยวกับทักษะพิเศษที่คุณเชื่อว่าเขามี
ถ้าหากคุณเป็นครู คุณจะเขียนสมุดรายงาน คุณจะเขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับเด็กๆในสมุดรายงานว่าอย่างไร?
	เขามีแรงจูงใจเพราะ ____________
	เธอแสดงออกถึงความคิดริเริ่มเมื่อ ____________
	เขามีความมั่นใจเมื่อเขา ____________
	จะเห็นว่าเธอมุมานะเมื่อ ____________

ถามตัวเองว่า “ฉัน...หรือเปล่า”
	ถ้าตอบคำถามต่อไปนี้ว่า “ใช่” พยายามยกตัวอย่างวิธีการที่คุณทำ ถ้าคำตอบคือ “ไม่ใช่” ลองคิดดูว่าคุณน่าจะทำอะไรเพื่อให้คำตอบเป็น “ใช่”
	ฉันพยายามกำหนดมาตรฐานและเป้าหมายที่เด็กพอจะบรรลุผลได้ไหม เพื่อให้เด็กมีโอกาสพอสมควรที่จะประสบความสำเร็จ? เด็กๆทราบไหมว่าเป้าหมายคืออะไร?
	ฉันอนุญาตให้ลูกตัดสินใจเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้หรือเปล่า เพื่อเขาจะได้หัดรับผลจากการตัดสินใจนั้น และประเมินผลจากทางเลือกของตัวเอง?
	ฉันส่งเสริมให้เด็กหัดมีความรับผิดชอบ โดยคาดหมายให้เขาทำงานบางอย่างหรือเปล่า?
	ฉันให้โอกาสมากมายแก่เด็ก เพื่อให้รับบทการเป็นผู้นำที่บ้านบ้างหรือเปล่า?
	ฉันชมเชยเป็นพิเศษสำหรับผลงานดีเด่น และการที่ได้ทุ่มเทความพยายามหรือเปล่า?
	ฉันอนุญาตให้เด็กบ่งบอกความคิดเห็นหรือเปล่า? ฉันรับฟังสิ่งที่เขาพูดไหม?
	ฉันพยายามเน้นที่จุดแข็งของเด็ก แทนที่จุดอ่อนหรือเปล่า?
ฉันพยายามมองเด็กตามความเป็นจริงหรือเปล่า ในฐานะรายบุคคล?
	ฉันตระหนักบ้างไหมว่า เด็กก็เหมือนเราทุกคนนั่นแหละ จะผ่านช่วงเวลาที่เขาทำได้มากกว่า บางเวลาก็ทำได้น้อยกว่า? ฉันยอมรับสิ่งนี้หรือเปล่า ในตัวเด็กๆ ... และตัวเอง?
เด็กของเราต้องเล็งเห็นความสำคัญของเขา ไม่ใช่ความหยิ่ง หรือถือตัวเองสำคัญ แต่รู้สึกอย่างแน่นอนว่าเขามีความสำคัญ และสิ่งที่เขาทำมีความสำคัญ เพราะเป็นเช่นนั้นจริงๆ

การเรียนรู้: อดีตและปัจจุบัน
	ในปัจจุบันฝึกทักษะพิเศษได้ยากกว่า  เด็กจะต้องระมัดระวังว่าเดินหรือนั่งรถไปไหน หรือพูดคุยกับใคร เขาถูกกระหน่ำรอบด้าน ด้วยข่าวสารทางสื่อมวลชน ซึ่งบ่อยครั้งต่อต้านการเรียน ดูเหมือนทุกสิ่งพากันกรีดร้องว่า "เดี๋ยวนี้! เดี๋ยวนี้! เดี๋ยวนี้! เอาอีก! เอาอีก! เอาอีก!" การรับมือกับสังคมที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง เด็กก็มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากกว่าเราเสียอีก ถ้าเขาจะตามให้ทัน แล้วก็มีคู่แข่งมากกว่าที่เคยมี
	ในผลการวิจัยน่าตื่นเต้นที่สุดระยะหลังๆนี้บ่งว่า มนุษย์เรามี “เชาวน์ปัญญาสลับซับซ้อน” ไอคิวแสดงผลเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น นี่เป็นเคล็ดลับที่เพิ่งค้นพบ และช่วยอธิบายว่าคน “ฉลาด” ก็ “โง่” ได้เหมือนกัน และในทางกลับกันด้วย อันที่จริงแล้วเราฉลาดในทางต่างๆกัน และฉลาดกว่าในบางสถานการณ์ เมื่อเทียบกับสถานการณ์อื่นๆ
	เมื่อผู้ปกครองและเด็กทำอะไรที่สร้างสรรค์ด้วยกัน ก็มีสิ่งพิเศษเกิดขึ้น ถ้าหากมีความตึงเครียด โดยเฉพาะเมื่อเด็กโตขึ้น ก็ดูเหมือนว่าความตึงเครียดหมดไป หรืออย่างน้อยก็ไม่เป็นอุปสรรค  ทักษะพิเศษคือมรดกสืบทอดที่เรามอบให้แก่เด็กของเรา เป็นดุจสมุดรายงานที่เด็กจะมอบให้เรา ในฐานะผู้ปกครอง แม้ตอนที่เราไม่อยู่คอยรับแล้วก็ตาม

บททดสอบสำหรับผู้ปกครอง
	ในฐานะผู้ปกครอง เรามักจะดูถูกตัวเอง ไม่ค่อยมีผู้ปกครองที่บอกฉันว่า “ฉันเป็นผู้ปกครองที่วิเศษจริงๆ” แน่นอนว่าเราไม่อาจทำทุกสิ่งได้ถูกต้อง แต่แน่นอนว่าคงมีบางสิ่งที่เราทำได้ถูกต้อง แม้แต่ฉันและคุณ
	เราคงไม่ใช่ผู้ปกครองที่ดีตลอดเวลา แต่เราก็ไม่ใช่ผู้ปกครองที่แย่ตลอดเวลาด้วย
	คุณนับคะแนนได้จากคำตอบที่กาเครื่องหมายกำกับไว้ เมื่อคุณกา “มากกว่าหนึ่งครั้ง” คุณก็กา “หนึ่งครั้ง” ด้วย คุณจะได้สองคะแนนสำหรับคำตอบ “มากกว่าหนึ่งครั้ง” ทุกข้อ
	สัปดาห์ที่ผ่านมา: ขอให้นึกย้อนไปถึงสัปดาห์ที่ผ่านมา ถามตัวเองว่า “ฉันทำสิ่งต่อไปนี้ร่วมกับลูกมากแค่ไหน?” อาจเป็นการทานอาหารด้วยกันหนึ่งมื้อทุกวัน อ่านหนังสือด้วยกันตอนค่ำ เดินเล่นด้วยกัน คุณอาจทำบางสิ่งเป็นประจำ แต่ไม่ได้ทำบางสิ่งเลย เป็นไปไม่ได้ที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่าง
	ถ้าลูกคุณอายุ 4 ถึง 7 ปี ขอให้ตอบและคิดคะแนนตั้งแต่ข้อ ก ถึง ณ  คุณเลือกตอบข้อ ด ถึง ธ ด้วยก็ได้ ถ้าลูกคุณอายุ 8 ถึง 12 ปี ขอให้ตอบครบทุกข้อ อย่าลืมว่าถ้ากา “มากกว่าหนึ่งครั้ง” ขอให้กา “หนึ่งครั้ง” ด้วย

สัปดาห์ที่แล้วฉัน:                   			หนึ่งครั้ง		   มากกว่าหนึ่งครั้ง

ก. โอบกอดลูก
ข. เดินเล่นกับลูก
ค. หัวเราะกับลูก
ง. อ่านหนังสือให้ลูกฟัง
จ. ทานอาหารกับลูกอย่างน้อยวันละหนึ่งมื้อ
ฉ. ถามความเป็นไปของลูกในวันนั้น
ช. ไม่ขัดจังหวะเมื่อลูกกำลังศึกษาและทำโครงการอะไร หรือเล่นเกมตามลำพัง
ซ. ให้ลูกกอดฉัน
ฌ. บอกเล่าความเป็นไปของวันนั้นให้ลูกฟัง
ญ. ชมรายการโทรทัศน์ร่วมกับลูก
ฎ. บอกลูกว่ารักลูก
ฏ. พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับเพื่อนฝูงของลูก
ฐ. เล่นเกมเงียบๆในบ้านกับลูก
ฑ. เล่นกีฬากลางแจ้งร่วมกับลูก
ฒ. ดูวีดีโอก่อนที่จะเอาไปให้ลูกดู
ณ. ชมเชยและให้กำลังใจลูก
ด. พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับการเรียน
ต. พูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ถ. ทำงานบ้านร่วมกับลูก
ท. ให้ลูกอ่านหนังสือให้ฉันฟัง
ธ. ทำอาหารร่วมกับลูก
อื่นๆ: ในส่วนนี้คุณเพิ่มกิจกรรมที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการข้างต้น ซึ่งคุณสมควรได้รับคะแนน

	สัปดาห์ที่แล้ว 	จำนวนทั้งหมดที่กาเครื่องหมายกำกับ
	  อายุ 4- 7 ปี (ก-ณ) = ____ + (อื่นๆ) = ____
	  อายุ 8-12 ปี (ก-ธ) = ____ + (อื่นๆ) = ____

	เดือนที่แล้ว: ขอให้คุณนึกย้อนหลังไปถึงเดือนที่ผ่านมา ถามตัวเองว่า "ฉันทำสิ่งต่อไปนี้ร่วมกับลูก เพื่อเห็นแก่ลูกบ่อยแค่ไหน?"
	ถ้าลูกคุณอายุ 4 ถึง 7 ปี ขอให้คุณตอบและคิดคะแนน ข้อ ก ถึง ฉ คุณเลือกตอบข้อ ช ถึง ฐ ก็ได้ คะแนนในส่วนนี้ไม่นับรวมด้วย ถ้าลูกคุณอายุ 8 ถึง 12 ปี ขอทำให้ครบทุกข้อ ถ้าคุณกา “มากกว่าหนึ่งครั้ง” ก็กา “หนึ่งครั้ง” ด้วย

เดือนที่แล้วฉัน:                  		ครั้งหนึ่ง 		มากกว่าหนึ่งครั้ง
ก. ส่งเสริมให้ลูกพาเพื่อนมาเที่ยวที่บ้าน
ข. ทำงานอดิเรกหรือโครงการพิเศษกับลูก ในช่วงเวลาหลายวัน
ค. รับฟังลูกอธิบายมุมมองของเขาหรือเธอ ซึ่งแตกต่างจากมุมมองของฉัน
ง. เล่าให้ลูกฟังถึงประสบการณ์สมัยที่ฉันเป็นเด็ก
จ. พาลูกออกไปซื้อของด้วยกัน ... แล้วก็เป็นไปด้วยดี
ฉ. พาลูกไปห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หรือสวนสัตว์ 
ช. ร่วมชมการแสดงละคร คอนเสิร์ต หรือความบันเทิงอื่นๆร่วมกับลูก
ซ. ทำสิ่งที่ลูกหว่านล้อมให้ทำ และกลายเป็นความคิดที่ดี
ฌ. เข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้งกับลูก
ญ. จัดให้ลูกได้ไปทัศนาศึกษาหรือทำกิจกรรมพิเศษในช่วงสั้นๆ
ฎ. เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษกับลูก
ฏ. พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับอนาคต อาชีพที่อาจทำได้ และแผนการศึกษา
ฐ. อ่านและคุยกันกับลูกเกี่ยวกับบทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
อื่นๆ:
	เดือนที่แล้ว คะแนนที่เลือกไว้ทั้งหมด:
	   อายุ 4-7 ปี (ก-จ) = ____ + (อื่นๆ) = ____
	   อายุ 8-12 ปี (ก-ฐ) = ____ + (อื่นๆ) = ____

	นับคะแนน: ตอนนี้คุณพร้อมแล้วที่จะให้คะแนนทักษะพิเศษของผู้ปกครอง ผู้ปกครองที่มีลูกวัย 8 จนถึง 12 ปี เป็นไปได้ว่าจะได้คะแนน 68+  ผู้ปกครองที่มีลูกวัย 4 ขวบ ถึง 7 ปี เป็นไปได้ว่าจะได้คะแนน 44+ คะแนนที่บวกเข้าไป สุดแล้วแต่ว่าคุณทำกิจกรรมอื่นๆมากน้อยแค่ไหน
	ให้เกรดเอ+ ถ้า: มีลูกวัย 4-7 ปี คุณได้คะแนน 40-44 มีลูกวัย 8-12 ปี คุณได้คะแนน 64-68
	ขอแสดงความยินดี! ขอแสดงความยินดี! คุณเก่งขนาดนี้จริงๆหรือ? ถ้าเป็นเช่นนั้น ฉันขอชมเชยคุณ และ(หวังว่า) ลูกๆคุณจะสำนึกในบุญคุณต่อคุณ
	ให้เกรด A แก่ตัวเอง ถ้า: มีลูกวัย 4-7 ปี คุณได้คะแนน 36-39  มีลูกวัย 8-12 ปี คุณได้คะแนน 60-63
	คุณทำได้ดีเยี่ยม คุณทำได้หลายอย่าง และทำได้ดีด้วย!
	ให้เกรด B ตัวเอง ถ้า: มีลูกวัย 4-7 ปี คุณได้คะแนน 32-35  มีลูกวัย 8-12 ปี คุณได้คะแนน 56-59
	ฟังดูตรงไปตรงมา และคุณทราบว่าต้องพยายามต่อไป
	ให้เกรด C ตัวเอง ถ้า: มีลูกวัย 4-7 ปี คุณได้คะแนน 28-31  มีลูกวัย 8-12 ปี คุณได้คะแนน 50-55
	คุณคงเข้มงวดกับตัวเองเกินไป แต่ถ้าสิ่งที่คุณตอบเป็นจริง ก็จะดีมาก ถ้าคุณใช้เวลาปรับปรุงตัว
	ให้เกรด "I" ตัวเอง จากคำว่า incomplete (ไม่ครบถ้วน) ถ้าหากได้คะแนนต่ำกว่า C ไม่เอาน่า กลับไปทำคะแนนเพิ่มอีกหน่อย

