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DỰ BỊ TIỂU HỌC

ĐỌC:
HỌC TẠI NHÀ
THÊM CÁC Ý TƯỞNG VỀ ĐỌC SÁCH
Đọc chung
Khi đọc sách với con quý vị:
•	bảo con nhìn vào hình trong sách và gợi ý cho
con biết nội dung câu chuyện có thể nói về
điều gì
•	nói về những gì đang xảy ra trong câu chuyện
và trong hình
•	chỉ ra các từ chính trong câu chuyện và
giải thích những từ ngữ mà nhiều khi con
không biết
•	khuyến khích con cùng tham gia với quý vị đối
với các từ cùng vần điệu hoặc cụm từ lặp đi
lặp lại trong suốt câu chuyện
•	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
• hỏi con về các sự kiện và nhân vật trong sách
•	nói về câu chuyện hoặc bảo con kể lại câu
chuyện bằng ngôn từ của mình sau khi quý
vị đã đọc xong – điều này giúp cháu nhận
ra phần mở đầu, phần giữa và phần kết của
câu chuyện
•	trả lời câu hỏi của con ngay cả khi con làm
gián đoạn câu chuyện – xin nhớ, quý vị đã hỏi
ý kiến của con!
Điều rất quan trọng là khen ngợi con
thật nhiều khi con đang tập đọc. Khen
ngợi khi con cố gắng đọc sách.Tránh
chỉ trích nếu con phạm sai lầm, ngay cả
khi đối với quý vị điều đó có vẻ dễ. Một
số trẻ em cần phải thực hành và được
khuyến khích thật nhiều.

Có rất nhiều thứ để đọc bao gồm các
bài đồng dao mầm non; sách truyện;
sách viết về người thật việc thật; sách
về khủng long và thú cưng; sách quý vị
cùng làm với con; truyện cười và thơ
hài hước; sách pha trò; các trang mạng
và sách đĩa CD; truyện tranh; báo chí,
danh mục, tạp chí; sách công thức nấu
ăn; bản đồ đường phố; và từ điển.
Cách đọc
•	Khi con quý vị gặp một từ ngữ nào đó cháu
không biết, khuyến khích cháu nhìn vào các
mẫu tự của từ này và bảo cháu cố gắng phát
âm trọn hoặc một phần từ này – để cho con
có thời gian làm điều này.
•	Nếu cho rằng con biết một từ nào đó, quý vị
hãy bảo con quay trở lại đầu câu và đọc lại.
Đôi khi điều này sẽ giúp cháu nảy ra ý tưởng
của từ này, bằng cách lắng nghe phần còn lại
của câu chuyện.
•	Nếu cho rằng con không biết một từ nào đó,
quý vị nói cho con nghe và sau đó khuyến
khích con đọc tiếp.
•	Khi câu chuyện kết thúc, quay trở lại những
chữ con không biết và giúp con tìm hiểu
những từ này là gì.
Trẻ em thích đọc sách ở nhà sẽ dễ
thành công hơn trong các hoạt động
đọc sách ban đầu ở trường.
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