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ĐỌC:
HỌC TẠI NHÀ
THÊM CÁC Ý TƯỞNG VỀ ĐỌC SÁCH
Đọc chung
Khi đọc sách với con quý vị:

• khuyến khích con đọc cho quý vị nghe
• n
 ói về những gì đang xảy ra trong câu chuyện
và trong hình
• c hỉ cho con thấy các từ chính trong câu chuyện
và giải thích những từ ngữ mà nhiều khi con
không biết
• bảo cho chỉ cho quý vị thấy những từ ngữ con biết
Khi chơi các trò chơi giả vờ như cửa tiệm,
trường học, nhà để xe, nhà hàng sẽ giúp các
em biết về từ ngữ và cách đọc sách được
sử dụng trong cuộc sống thường ngày.

• d
 ừng lại và hỏi: Con nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp
theo? và Điều gì khiến con nghĩ như vậy? –
chấp nhận câu trả lời của con ngay cả khi không
đúng hẳn
•	khuyến khích con cùng tham gia với quý vị với
các từ cùng vần điệu hoặc cụm từ lặp đi lặp lại
trong suốt câu chuyện
• đ
 ặt câu hỏi tại sao, ví dụ như: Con nghĩ tại sao
tác giả đưa điều đó vào 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!
Đọc những gì con quý vị thực sự thích để
dần dà cháu sẽ thích đọc sách!

Khi con gặp một từ con không biết, quý vị
khuyến khích con xem các chữ cái của từ
và bảo con cố gắng phát âm toàn bộ
hoặc các phần từ này – để con có thời
gian làm điều này.

Sau khi quý vị và con đã đọc xong

• b
 ảo con kể lại câu chuyện bằng ngôn từ của con
cho quý vị hoặc người khác trong gia đình nghe
• h
 ỏi con về các sự kiện và nhân vật trong sách,
ví dụ như: Con thích nhân vật nào? và Sự kiện
đó xảy ra ở đâu?
• s o sánh các nhân vật trong sách với những
người quý vị biết
• n
 ói về lý do tại sao tác giả viết cuốn sách và lời
nhắn nhủ trong câu chuyện
• h
 ỏi con đã học được những gì nếu trong sách
có nhiều sự việc thực tế
• c hỉ cho con thấy tên tác giả, và nếu con thích
cuốn sách này, quý vị đề nghị con đọc cuốn
sách khác của cùng tác giả.
Cách quý vị đọc một câu chuyện cho con
nghe có thể là yếu tố quyết định về mức
độ con quý vị thích nghe câu chuyện nhiều
hay ít. Hãy giả tiếng kêu các con vật khác
nhau và đổi giọng nói của quý vị cho các
nhân vật khác nhau.

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