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Đọc sách cùng em bé
Các em bé thích gì:

• được gần quý vị
• theo dõi mặt và môi quý vị chuyển động
• nghe âm thanh của giọng nói của quý vị
• nghe các âm thanh khác nhau và âm nhạc
• nghe đi nghe lại cùng các từ ngữ, vần điệu và câu chuyện
• nhìn vào các cuốn sách có màu, có mặt của những em bé khác và
hình ảnh về những em bé khác

• sờ sách và nếm vị của sách.

Cách chia sẻ các
câu chuyện từ khi
sinh cho trẻ một
sự khởi đầu cuộc
sống tuyệt vời

Vietnamese

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

• hãy cười và ôm sát em bé của quý vị để chúng có thể thấy
mặt của quý vị và cuốn sách

• bắt chước các âm thanh mà em bé của quý vị tạo ra,
như “da-da-da”

• giúp em bé của quý vị nảy lên và chuyển động theo nhịp
điệu của giọng của quý vị hay nhịp điệu của âm nhạc

• khi chăm sóc em bé, hãy nói hay hát về những gì quý vị đang làm
• hãy phát hiện những thứ em bé của quý vị đang nhìn tới và nói
tên thứ đó

• hãy chia sẻ các câu chuyện với em bé của quý vị bằng ngôn
ngữ mà quý vị cảm thấy tự tin nhất

• bắt đầu tại trang bìa của cuốn sách — quý vị không cần phải
xong hết cuốn sách, một vài trang cũng là tuyệt vời!

• để sách trong tầm với dễ dàng của em bé
• hãy tham gia thư viện — việc này miễn phí và vui nữa.
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