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MẪU GIÁO

ĐỌC:
HỌC TẠI NHÀ
ĐỌC CHUNG VỚI CON LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG!
Cùng đọc sách với con em mỗi ngày sẽ giúp cháu
dễ mê sách và đọc sách. Khuyến khích con thường
xuyên xem sách và nhờ thân nhân và bạn bè đọc
sách với con quý vị càng nhiều càng tốt. Hãy cố gắng
đọc sách với con để vui hưởng thời gian sum vầy bên
nhau – đó là cách tuyệt vời để kết thúc một ngày.

Điều rất quan trọng là ngợi khen con thật
nhiều khi con tập đọc sách.

Chuẩn bị tâm trạng để đọc sách
Trẻ em thích đọc sách ở nhà sẽ dễ thành công khi
các em tập đọc ở trường. Hãy cố gắng dành giờ giấc
và nơi chốn đặc biệt để đọc sách, nơi quý vị và con
có thể thư giãn và thoải mái.

Có rất nhiều thứ để đọc bao gồm đồng
dao trẻ em; sách truyện; sách viết về
người thật việc thật; sách về khủng long
và vật nuôi; 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.

Các cuốn sách đọc tuyệt vời để bắt đầu:
Hairy Maclary and friends tác giả Lynley Dodd
Koala Lou tác giả Mem Fox
Mr Gumpy’s outing tác giả John Burningham
We’re going on a bear hunt
tác giả Michael Rosen
Annie’s chair tác giả Deborah Niland

Sử dụng thư viện địa phương của quý vị
Thư viện là kho tàng cho độc giả trẻ vì 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.

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