Ở bấ
bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào

Đọc sách cùng trẻ nhỏ
Tại sao tôi nên đọc sách cùng con
còn bé của tôi?

Khi nào thì tôi nên bắt đầu đọc
với con còn bé của tôi?

• Đọc sách rất quan trọng cho sự phát triển

• Cùng đọc là dịp để ôm ấp em bé của quý

của con quý vị.

• Cùng đọc sách với con còn bé của quý

vị sẽ giúp con quý vị bắt đầu hình thành
các kỹ năng mà chúng cần khi chúng bắt
đầu đi học.

• Cùng đọc sách không phải là cố dạy đọc
cho đứa con còn bé của quý vị trước khi
chúng trở nên sẵn sàng cho việc đọc
sách, mà đó là việc giúp con quý vị hình
thành niềm yêu thích sách.

• Việc cùng đọc ngay từ lúc nhỏ tuổi giúp
con quý vị hiểu được một cuốn sách có
tác dụng thế nào và biết được sách có
thể mang lại niềm vui đến thế nào.

• Thời gian cùng đọc sách là thời gian đặc

biệt. Tất cả những hình ảnh và những lời
trong sách, trong truyện đều cho quý vị
rất nhiều điều để thấy vui, để nói chuyện
và cười về những điều đó, đồng thời quý
vị gắn bó với đứa con của mình.

vị trong vòng tay của mình, để em bé
được nghe giọng của quý vị, và để quý vị
và em bé cùng chia sẻ những hình ảnh
trong sách. Các em bé đều yêu thích
tất cả những điều này, vì vậy tại sao lại
không bắt đầu càng sớm càng tốt.

• Không có độ tuổi cụ thể nào để bắt đầu

cùng nhau chia sẻ những cuốn sách.
Một số người nói là việc đọc cùng trẻ nhỏ
có thể bắt đầu ngay sau khi chúng chào
đời. Các cha mẹ khác lại thích bắt đầu khi
trẻ khoảng từ 4 đến 6 tháng tuổi, bởi em
bé của quý vị khi đó sẽ phần nào có khả
năng điều khiển được đầu của bé và có
thể ngồi thẳng được trong lòng của quý vị.
Quý vị nên bắt đầu bất kỳ khi nào quý vị
sẵn sàng.

Tôi nên đọc cùng con còn bé của
tôi thường xuyên ở mức nào?

• Không có một con số thần kỳ nào về việc

quý vị và em bé nên cùng đọc trong bao
lâu hay thường xuyên ở mức nào. Trẻ nhỏ
thường thích nề nếp đều đặn vì vậy quý
vị và em bé có thể nên cố gắng làm cho
việc đọc sách là một sinh hoạt trong
nề nếp hàng ngày của mình. Giờ đi ngủ
là thời gian mà rất nhiều gia đình thích
dành cho việc chia sẻ những câu chuyện.
Bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào đều là những
dịp tuyệt vời. Con quý vị có thể chọn các
cuốn sách để quý vị cùng chia sẻ vào bất
kỳ lúc nào trong ngày, đơn giản chỉ là vì
chúng thích vậy!
Vietnamese

Tôi làm thế nào để con còn bé của tôi tham gia vào?

• Hãy cố tạo ra một không gian yên tĩnh để

cùng chia sẻ những cuốn sách (hãy tắt ti-vi
và đài) để con quý vị có thể nghe được
giọng của quý vị. Một không gian yên tĩnh
sẽ cho phép cả quý vị và con quý vị tận
hưởng được trải nghiệm này.

• Hãy cùng ở một tư thế thoải mái, và ngồi
sao để cả quý vị và con quý vị đều thấy
rõ được sách và sờ được sách. Khuyến
khích con chập chững tập đi của quý vị
chỉ vào những thứ trong cuốn sách và
lật trang sách.

• Hãy chơi các trò chơi và cùng vui vẻ. Sách

có thể giúp quý vị và con quý vị bắt đầu
nhiều hoạt động khác nhau. Con thơ của
quý vị sẽ thích được chuyển động theo
vần điệu của cuốn sách và thích các hành
động khớp với cuốn sách đó. Có nhiều câu
chuyện mà thực sự là các bài hát. Quý vị và
con có thể cùng nhau hát các bài hát đó!

• Hãy hỏi các câu hỏi và chỉ vào những thứ

• Hãy để con quý vị chọn sách.
• Con quý vị có thể thích được nghe đọc

đi đọc lại cùng một cuốn sách. Hãy hình
dung con quý vị sẽ cảm thấy vui sướng về
bản thân mình thế nào khi chúng nói được
cho quý vị từ kết thúc một câu hay mô
tả những gì kế tiếp sắp diễn ra.

• Các ham thích của con quý vị sẽ thay đổi

theo quá trình chúng lớn lên. Khi chúng
chọn sách, đó là quý vị đang giúp con mình
chia sẻ các ham thích của chúng với quý vị.

quen thuộc trong cuốn sách. Hãy giúp
con quý vị khám phá những gì chúng nhìn
thấy trong cuốn sách và liên hệ những thứ
đó với thế giới thực của chúng. Hãy hỏi về
những thứ chúng thích, những thứ trước
đó chúng đã từng trông thấy, về các màu
sắc chúng nhìn thấy và bảo chúng đếm
những thứ trên trang sách.

• Hãy tham gia thư viện, việc này miễn phí.
Con quý vị sẽ vui thích được lựa chọn
sách, truyện và có rất nhiều sách, truyện
để chúng chọn. Quý vị còn có thể tới các
buổi “đọc lớn thành tiếng” tại thư viện.
Quý vị và con sẽ gặp gỡ nhiều người yêu
thích đọc sách và cùng vui vẻ.
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