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Là phụ huynh, bạn có vai trò vô cùng 
quan trọng
    
Kỹ năng đọc của con bạn có thể phát triển 
thông qua những hoạt động tại trường học. 
  
Đó là lý do vì sao trẻ nên đọc sách hàng ngày 
để kỹ năng đọc của trẻ không bị chững lại. 
    
Bất kể nội dung đọc là gì, với vai trò là phụ 
huynh, bạn vẫn luôn có thể giúp con mình 
phát triển kỹ năng đọc.
  
Bạn có thể hỗ trợ con bằng cách quan tâm đến 
hoạt động đọc của trẻ và tạo thói quen đọc tích 
cực tại nhà. 
  
Giúp con tìm thời gian và không gian cho hoạt 
động đọc hàng ngày. 

Ví dụ, bạn có thể thỏa thuận với con một thời 
gian cụ thể để đọc sách mỗi ngày. 

Trò chuyện với con về tác phẩm

Ở trình độ trung cấp, việc trẻ có thể đọc tự tin 
và trôi chảy hơn hoàn toàn phụ thuộc vào bản 
thân trẻ. Con bạn cần phải đọc nhiều sách, 
dành nhiều thời gian đọc hơn cũng như đọc 
nhiều thể loại đa dạng.  

Ngoài ra, con bạn cũng cần hiểu biết hơn về 
cảm nhận riêng của mình đối với tác phẩm 
cũng như ý nghĩa của tác phẩm đó. 

Khi trẻ đặt câu hỏi về tác phẩm trước, trong và 
sau khi đọc rồi tìm ra câu trả lời, hãy dạy trẻ 
liên hệ tới nội dung và cảm nhận của trẻ về tác 
phẩm vừa đọc. 

Khi đọc sách, trẻ có thể sử dụng những câu hỏi 
trên giấy đánh dấu ‘Cách đọc sách’. Bạn có thể 
khuyến khích trẻ đặt câu hỏi về tác phẩm. Trong 
bản ‘Cách thức bạn vẫn có thể duy trì đọc sách 
cùng trẻ’, phụ huynh có thể tìm nguồn cảm 
hứng về cách trò chuyện với trẻ trước, trong và 
sau khi đọc sách. 

Nếu bạn sử dụng thứ tiếng khác ngoài tiếng 
Đan Mạch, bạn cũng có thể dùng ngôn ngữ đó 
để trò chuyện về tác phẩm. Hãy thoải mái trò 
chuyện bằng các từ ngữ và cụm từ ở cả tiếng 
Đan Mạch và ngôn ngữ bản địa của bạn.



Cùng trẻ đọc to thành tiếng

Mặc dù con bạn có thể tự đọc một mình, nhưng thỉnh 
thoảng trẻ cũng nên đọc to thành tiếng cho bạn nghe. 
Điều này giúp trẻ có thể nghe được nội dung đọc của 
bản thân và nhận biết được các lỗi trẻ mắc phải khi đọc 
cũng như những ý trẻ hiểu sai.

Nếu bạn và con lần lượt thay nhau đọc to, thì điều này có 
thể giúp trẻ khởi động với tác phẩm và nhớ được ý nghĩa 
của những điều trẻ vừa đọc.
  
Bạn cũng nên duy trì thói quen đọc to thành tiếng cho 
trẻ nghe.Đọc to thành tiếng giúp tăng cường đam mê 
đọc sách của trẻ và là cơ hội tuyệt vời để trò chuyện về 
những từ ngữ và nội dung trong tác phẩm vừa đọc.

Nếu con bạn gặp khó khăn khi đọc 
tác phẩm.

Trẻ phải tự mình đọc được hầu hết các từ 
trong tác phẩm. Nếu không thì chắc hẳn tác 
phẩm đó quá khó với trẻ. Nếu bạn cảm thấy 
tác phẩm đó quá khó với trẻ, bạn có thể đọc 
thành tiếng cho trẻ nghe. 

Bạn cũng có thể cho con nghe sách nói. 

Nếu nhìn chung con gặp khó khăn trong việc 
đọc, viết và đánh vần hay thậm chí không 
muốn cố gắng, bạn nên liên hệ với giáo viên 
của trẻ. 

Thành phố tự trị Aarhus cũng cung cấp dịch 
vụ tư vấn ẩn danh với các nhà tư vấn về hoạt 
động đọc. Điện thoại (+45) 8940 3777.
  

Viết cùng trẻ
    
Trẻ có thể phát triển kỹ năng viết thông qua 
hoạt động đọc. 
  
 Tương tự, kỹ năng đọc của trẻ cũng sẽ tốt 
hơn thông qua hoạt động viết. 
  
Hãy khuyến khích con bạn viết trong nhiều 
bối cảnh khác nhau cũng như bằng nhiều 
cách đa dạng, đồng thời giúp trẻ dành thời 
gian viết ở nhà.



Con bạn sẽ đam mê đọc sách hơn nếu bạn giúp trẻ tìm những tác phẩm mà trẻ 
cảm thấy hứng thú. 
Bạn có thể giúp trẻ mượn sách tại thư viện hoặc trên trang aakb.dk. 
Bạn cũng có thể mượn sách điện tử và sách nói tại eReolenGo.dk
  Bạn có thể tìm ý tưởng về các cuốn sách tại aakb.dk/tags/temalister-boern-unge
    

Bạn có thể đọc thêm về chương trình ĐỌC SÁCH – Cộng tác Đọc sách trên  www.
aarhus.dk/read. Tại đây, bạn cũng có thể thấy các bộ phim, sách và hướng dẫn về 
chương trình ĐỌC SÁCH – Cộng tác Đọc sách bằng tiếng Đan Mạch và được dịch 
sang nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Cùng trẻ tìm tác phẩm

 Đọc thêm về chương trình ĐỌC SÁCH


