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Đóng vai người đọc
Khi con quý vị lớn và phát triển dần, các em bắt đầu
biết thích sách và những từ ngữ cháu nhìn thấy xung
quanh.
Các em có thể bắt đầu bắt chước quý vị bằng cách
cầm sách đúng chiều, lật trang sách cẩn thận và giả
vờ đọc bằng cách sử dụng các hình ảnh và trí nhớ
để thuật chuyện. Các em cũng tìm hiểu sự khác biệt
giữa bìa trước và bìa sau của cuốn sách, hiểu rằng
lời nói và hình ảnh là khác nhau và dòng chữ in có
ý nghĩa.

Tắt TV. Con quý vị sẽ dễ tập trung hơn khi
không có gì khác khiến cháu bị phân tâm.

•	làm cho việc kể chuyện và đọc sách vui nhộn bằng
cách phát ra tiếng kêu của các con vật khác nhau
và đổi giọng cho các nhân vật khác nhau.
Sau khi đã đọc sách với con xong:
• hãy nói về câu chuyện

Quý vị có thể giúp con mình bằng cách:

• bảo con kể lại câu chuyện cho quý vị nghe

• hãy đọc với con mỗi ngày

•	nói về những gì đã xảy ra và vào lúc nào cũng như
nơi đã xảy ra, ví dụ như: Con ưa thích nhân vật
nào trong câu chuyện?

•	khích lệ và khen ngợi mỗi khi con giả vờ đọc
• chỉ cho con thấy hình ảnh sẽ bổ sung câu chuyện
•	đọc những câu chuyện con ưa thích nhiều lần – khi
quen thuộc, trẻ em sẽ tự tin dần
•	không chỉ trích khi con phạm sai lầm – tập đọc phải
từ từ
Các ý tưởng về đọc sách
Khi đọc sách với con quý vị:
•	bảo con nhìn vào các hình và nói cho quý vị biết
nội dung câu chuyện có thể là về điều gì
•	thỉnh thoảng dừng lại và hỏi: Con nghĩ điều gì sẽ
xảy ra tiếp theo? và Tại sao con nghĩ như vậy?
chấp nhận câu trả lời của con ngay cả khi không
đúng hẳn

Các ý tưởng khác về đọc sách:
• Nói về những hình trong sách và bảo cháu
tự chế câu chuyện của riêng mình.
• Hãy đến thư viện địa phương để dự các
buổi kể chuyện và mượn sách thu âm.
• Tặng sách cho con.
• Khuyến khích con lắng nghe các âm trong
từ ngữ cháu nhận ra, ví dụ như sh.
• Bảo con tìm các mẫu tự mà cháu có thể
biết như các mẫu tự trong tên của cháu.

•	trả lời câu hỏi của con ngay cả khi con làm gián
đoạn câu chuyện

Quý vị sẽ tìm được nhiều
tờ thông tin về học tập tại nhà hơn
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