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DỰ BỊ TIỂU HỌC

ĐỌC:
HỌC TẠI NHÀ
ĐỌC CHUNG VỚI CON LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG!
Con của quý vị luyện tập kỹ năng đọc quan trọng
ban đầu khi vui chơi và giao tiếp thật nhiều.
Khuyến khích con tìm hiểu các cuốn sách và bài
đồng dao mầm non khác nhau, và khuyến khích
thân nhân và bạn bè đọc sách với con quý vị.
Nhờ đọc sách, con quý vị biết câu chuyện có
phần mở đầu, phần giữa và phần kết và giúp
con hiểu các âm và kiểu dạng từ ngữ. Khi con
quý vị học và tiến bộ tại trường lớp, cháu sẽ dựa
trên những kỹ năng này để rèn luyện kỹ năng học
tập và kỹ năng giao tiếp xã hội, cũng như các kỹ
năng cá nhân và sự hiểu biết.
Trở thành người đọc mất thời gian. Nói chuyện
với con và cùng con tìm hiểu sách sách mỗi ngày
sẽ giúp con quý vị dần dà sẽ thích đọc sách.
Tôi có thể làm gì?
Con quý vị cần phải rèn luyện kỹ năng đọc ban
đầu trước khi cháu có thể đọc sách một cách tự
tin. Những kỹ năng này là nói và nghe, học các
âm và từ ngữ và cùng đọc sách.
Con quý vị học rất nhiều khi vui chơi. Vui chơi
bao gồm tìm tòi, khám phá, giả vờ, tưởng tượng,
xây dựng, thực hiện và làm.
Hãy cố gắng:

•	cùng nhau làm những việc như đi sở thú, đi
bộ đến công viên, xem bảng hiệu, lập danh
sách mua sắm và cắt các chữ và hình ảnh.
Sử dụng thư viện địa phương của quý vị
Thư viện là kho tàng cho độc giả trẻ vì thư viện
có vô vàn cuốn sách, CD, DVD, tạp chí và truyện
tranh. Đến thư viện địa phương của quý vị là
cách tuyệt vời để:
•	chia sẻ với con sách là quan trọng như thế nào
• cả gia đình cùng nhau thường xuyên đọc sách
•	tìm các tác giả và người vẽ tranh minh họa
con quý vị ưa thích
•	sử dụng các thứ có thể không có sẵn ở nhà,
chẳng hạn như máy vi tính
• tham gia vào các sinh hoạt trong kỳ nghỉ.
Sách nên đọc

Hairy Maclary and friends, tác giả Lynley Dodd
Owl babies, tác giả Martin Waddell
Who sank the boat?, tác giả Pamela Allen
Meerkat mail, tác giả Emily Gravett
Wombat goes walkabout, tác giả Michael
Morpurgo

•	dành thời gian nói chuyện với con và lắng
nghe con nói
•	chơi các trò chơi như giả vờ (make believe),
trò chơi trên tờ bìa cứng (board games), Tôi
làm thám tử (I Spy) và các trò chơi đơn giản

Quý vị sẽ tìm được thêm nhiều tờ
thông tin về học tập tại nhà tại
education.wa.edu.au.
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