
ĐỌC
-BẠN CÓ THỂ ĐỌC VỚI CON NHƯ VẦY

”Ib siger godnat til en gris” 
của Peter Nordahl & Rasmus Bregnhøi

Ví dụ 



Bạn giúp con chú ý đến cuốn sách, nếu bạn nói chu-
yện với con về cuốn sách trước khi đọc.

Ví dụ:
•Tựa sách “Ib chúc con heo ngủ ngon”
•Con thấy gì ở trang bìa?
•Ib có gì trong tay? (chỉ) con có ngủ trong túi ngủ chưa?
•Con nghĩ Ib sẽ làm gì? Có lẽ Ib sẽ đi dạo?
•Ở trang sau có viết nội dung của cuốn sách.
•Con có nhớ, khi chúng ta đi dạo như thế nào không?

Bạn giúp con hiểu nội dung cuốn sách, nếu nói về nó, 
trong khi đọc.

Ví dụ:
•Nhìn vào hình. Ib đang ở đâu? Trong phố hay trong rừng?
•Con nghĩ đang là ban ngày hay tối? Làm thế nào để nhìn 
thấy điều ấy?
•Ib phải làm gì? (Chỉ vào hình với cái lều).
•Theo con nghỉ cái que (que,cây) bảo vệ là gì? Tại sao Ib 
lại có que bảo vệ đó?
•Con nghĩ là ai đang ở ngoài lều? (Nhìn vào hình)!
•Con heo như thế nào? Còn con như thế nào khi con vui 
hoặc buồn?
•Con nghĩ Ib sẽ nói gì với con heo? Con nghĩ là Ib...
•Ib làm gì? Con nghĩ là Ib...
•Ở trang cuối Ib ngắm trăng. Bây giờ ba/mẹ ngắm con. Con 
thử ngắm nhìn nhé?
•Câu chuyện kết thúc thế nào? Ib vui hay buồn?

Bạn giúp con hiểu nội dung cuốn sách, nếu nói về 
nó, sau khi đọc.

Ví dụ:
•Trang nào thú vị nhất? Chuyện gì đã xảy ra? Hoặc 
con có nhớ, ở đây là...
•Ib như thế nào, khi Ib thấy bóng con heo ngoài lều? 
Con nghĩ, Ib...
•Có khi nào con hoảng sợ chưa? Khi ba/mẹ sợ nhìn 
ba/mẹ như vầy nè! Còn con nhìn như thế nào, khi con 
sợ?
•ba/mẹ sợ...? Còn con sợ gì?
•Tại sao Ib không sợ ở đoạn cuối của câu truyện?
•Con nghĩ Ib đối với con heo như thế nào? Ib dễ 
thương hay khờ dại? Tại sao con nghĩ vậy?
•Con có nhớ, con cảm thấy như thế nào, khi được 
giúp đỡ?

TRƯỚC KHI ĐỌC

TRONG KHI ĐỌC

SAU KHI ĐỌC

Với những trẻ lớn ở nhà trẻ, bạn có thể chỉ vào chữ 
để cho chúng biết mặt chữ và phát âm như thế nào.

Ví dụ:
Đây là chữ øf - con heo sẽ kêu như thế nào nữa? 
Con chó sủa như thế nào? Còn con...?
•Heo nghe như teo. Chúng ta có thể tìm những chữ 
khác nghe giống nhau như vậy?
•Đây là chữ mẹ và bắt đầu bằng chữ M -mmm. Con 
có nghe chữ M nghe giống như tên của con là Marie 
- Mmmmẹ và Mmmmarie?

Nếu đứa trẻ không trả lời bạn, thì bạn có thể gợi ý 
cho câu trả lời hoặc trả lời giúp con.
Bạn có thể lập lại câu trả lời của con và bổ túc thêm 
cho câu văn hoàn hảo hơn. Nên nhớ, con cũng có 
thể trả lời qua thái độ và diện mạo của nó.

Thử xem nè! Con nghĩ là ai đây?

Con nghĩ chuyện gì xảy ra ở đây...?

Ừ, đó là con chó, Ib và con heo.

Ừ, Ib hoảng sợ vì có bóng 
ở ngoài lều.

Con chó

Uha

“IB CHÚC CON HEO NGỦ NGON” NORDAHL & RASMUS BREBNHØI


