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BẠN QUAN RỌNG VỀ 
VAI TRÒ PHỤ HUYNH
Khi bạn đọc với con mình và nói với con về các cuốn sách, bạn sẽ 
làm cho con vững mạnh hơn về sinh ngữ và hiểu biết về các sách 
cùng chữ viết. Điều đó có nghĩa là làm cho con bạn biết đối thoại 
và hiểu về thế giới quanh nó.

•  Đứa trẻ sẽ sớm bắt đầu để nghe những lời và câu 
chuyện của bạn

•  Bạn làm tăng trưởng sinh ngữ của con, khi bạn 
đọc và nói nó về những cuốn sách.
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ĐỌC VỚI CON CỦA BẠN
Bạn càng đọc sớm với con của bạn chừng nào, càng tốt chừng 
nấy! Ban đầu có thể đọc những sách với hình và chữ đơn giản, để 
gây chú ý và tạo cách nói chuyện. Có thể là sách chỉ hình ảnh, để 
con chỉ vào và lật trang. Từ từ sẽ làm cho con có hứng thú đọc.

•  Chỉ vào chữ, hình ảnh và chỉ hướng đọc

•  Thói quen đọc sách cần mất thời gian. Bạn và con 
càng đọc nhiều, thì con của bạn sẽ thích đọc sách!



HÃY NÓI CHUYỆN VỚI CON VỀ 
CUỐN SÁCH
Một điều tốt là nói chuyện với con của bạn về cuốn 
sách TRƯỚC, TRONG và SAU khi đọc. Khi nói chu-
yện về cuốn sách này, con bạn cần bạn dùng chữ và 
hình ảnh đề cập đến nội dung trong cuốn sách.

Khi bạn đặt những câu hỏi mở và hiếu kỳ, con bạn 
sẽ linh động hơn trong cuộc nói chuyện về cuốn 
sánh. Nó thúc đẩy sự sinh ngữ của đứa trẻ, làm nó 
thích thú kể chuyện. Hãy giành giờ lắng nghe con 

và trả lời con mình. Sự trả lời cũng có thể là cử chỉ 
và diện mạo.
 
Bạn có thể giúp con mình dùng từ vựng để kể và 
giải thích kỹ hơn. Con bạn càng biết nhiều, càng biết 
nhiều chữ và dùng chúng, thì con bạn sẽ càng hiểu 
nội dung của cuốn sách. Hãy giải thích và trưng dẫn 
bằng dữ kiện, hình ảnh và ngôn từ cho con của bạn.

Bạn có thể tìm được sự trợ giúp ở trang “Bạn có thể đọc với con như vầy”



•  Dùng chữ, hình ảnh và nội dung 
trong cuốn sách.

•  Lập lại những gì con bạn nói với 
phiên bản đúng và hoàn thiện hơn.

•  Đừng bỏ qua những chữ mà bạn 
cho rằng là khó cho con của bạn.

Nhìn kìa, đó là con chó!

Con chó có cái que Ừ, đó là chiếc xe...và đó là chiếc xe tải!

Chó 

Daa

•  Mặc dù con bạn chưa nói được, 
nhưng nó đối thoại với bạn bằng 
lời (âm), cử chỉ và diện mạo.

•  Bạn giúp con mình bằng cách 
đặt chữ, từ vào những âm, cử 
chỉ và diện mạo mà con mình 
biểu hiện.





SỰ GẦN GŨI VỀ CUỐN SÁCH
Khi đọc sách với con, bạn tạo sự gần gũi giữa bạn và con. Ví dụ đọc nơi thay 
tã, ở giường hoặc ngồi dưới nền nhà mà có thể tiếp xúc bằng ánh mắt.

Điều tốt là đọc đi đọc lại cuốn sánh nhiều lần. Vì khi đọc, sẽ nảy sinh nhiều chữ 
và đề tài mới để bàn đến.

Nếu con không muốn nghe câu chuyện, thì chỉ vào hình ảnh và nói về chúng.

•  Giờ đọc sách tạo sự gần nhau 
và sự gần gũi.

•  Theo dõi sự hiếu kỳ của con 
và nói về điều mà con đáng 
chú tâm.

•  Không cần thiết phải đọc hết 
từ đầu đến cuối.



Ngủ

Ừ, bà nội ngủ
Bây giờ chó sói vào nhà bà nội

CHƠI VỚI NGÔN NGỮ 
VÀ NỘI DUNG
Điều có thề giúp con bền hiều về nềi dung cuền sách hền, nều bền và con chềi 
trò “chềi sách”. Có thề ềóng vai nhân vềt trong sách hoềc ềiều cề thề trong câu 
chuyền.



•  Giải thích kỹ và chỉ những chữ từ sách bằng những 
vật dụng cụ thể hoặc diện mạo.

•  Chơi về nội dung trong cuốn sách.

mũi

Ừ, chúng ta có mũi, còn 
con voi có cái vòi.

Nhìn voi

Đó là con voi. Con voi có cái vòi.



CHƠI VỚI NGÔN NGỮ, 
CHỮ VIẾT VÀ NỘI DUNG
Con bạn sẽ chú ý về ngôn ngữ, khi bạn và con chơi với ngôn ngữ. Bạn 
và con có thể phát âm về từ và tên rõ ràng hoặc theo cách thú vị khác.

Khi chỉ các chữ viết hàng ngày, ví dụ như trong sách, trên càc bảng và 
khi bạn viết danh sách mua thực phẩm, thì con bạn sẽ hiểu, đọc và viết 
là gi.

Hãy nghe “spind”, nghe giống 

Và “ind” và “spind” nghe giống Kind (má)



Ừ, đó là con rắn.
Và đó cũng là mấu tự R

Rắn

Giống như con rắn nói từ R/S ssssss

ssss

•   Hãy hát với con và chơi về vần điệu.

•  Hãy tạo cho con chú ý về chữ viết qua cách bạn viết 
và đọc.

•  Hãy chỉ vào chữ viết và cho con biết mặt chữ và 
cách phát âm.



TÌM THÊM SÁCH
Bạn có thể mượn nhiều sách ở thư viện hoặc tại trang nhà www.aakb.dk
Hoặc nhờ nhân viên thư viện giúp tìm những cuốn sách hay.

Bạn có thể tìm được sự gợi ý cho các cuốn sách khác tại www.aarhus.dk/read
Trên kệ sách điện tử (eReolen) bạn cũng có thể mượn những cuốn sách đã 
được thu âm.



HÃY NÓI VỚI CON BẰNG NGÔN 
NGỮ MÀ BẠN THÔNG THẠO NHẤT.
Nếu bạn biết nói ngôn ngữ khác, ngoài tiếng đan, thì hãy dùng ngôn ngữ ấy để nói về 
cuốn sách. Hãy nói chuyện với con bằng ngôn ngữ mà bạn thông thạo nhất. Bạn có thể 
dùng tiếng Đan hoặc tiếng mẹ đẻ để nói về những chữ và các câu văn.



 

ĐỌC THÊM VỀ READ
Bạn có thể đọc thêm về READ - cùng nhau đọc và tìm 
tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau tại trang nhà 
www.aarhus.dk/read
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