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Đọc cùng trẻ
Trẻ thích gì:

• nói tên những thứ chúng biết
• nói, hát và chuyển động theo âm nhạc
• nghe những từ tạo thành vần điệu
• sáng tác các câu chuyện của riêng chúng và vẽ tranh
• nghe các câu chuyện về bản thân chúng, về gia đình, bạn bè
và về việc đi học

• đọc bảng chữ cái và đếm sách
• giúp kể câu chuyện hay bài hát mà chúng biết.

Đọc, chơi và
học qua những
cuốn sách

Vietnamese

Quý vị có thể giúp con của mình trở thành
một người đọc giỏi.
Bằng cách nào?

• chỉ ra các biển báo, bao bì rau trái cũng như các từ ngữ và
tranh ảnh khác khi quý vị và con đi mua sắm

• giúp con quý vị vẽ và nói về những hình vẽ mà chúng tạo nên
• sáng tạo ra các hành động đi với các lời của bài hát
• khi quý vị và con đọc sách, hãy đưa ngón tay theo dưới các từ
ngữ để chỉ theo

• nói về câu chuyện đó và hỏi các câu hỏi, như “Con chim đang
làm gì?”

• giúp con quý vị tìm trong cuốn sách chữ cái đầu tiên của tên
của chúng

• cùng chia sẻ sách điện tử (eBooks) và các ứng dụng (apps) để
giúp con quý vị học về các âm và chữ cái trong từ ngữ

• giữ sách ở nhà quý vị để cùng chia sẻ với con quý vị
• thường xuyên ghé đến thư viện địa phương của quý vị và
mượn sách, truyện.
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