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TRONG KHI ĐỌC
Bạn giúp con hiểu nội dung cuốn sách, nếu nói về nó, 
trong khi đọc.
Có thể áp dụng ví dụ sau:
•  nói về, nhìn thấy những hình gì trong sách. Hãy 

dùng chữ để nói về đồ vật, nội dung và cảm 
giác.

•  chỉ vào hình và chữ
•  nói và trưng dẫn những chữ, câu văn và ý 

nghĩa của chúng
•  hãy nói về điều mà đứa trẻ chú tâm đến
•  chỉ nên đọc vài câu, rồi nói về nội dung của 

chúng.
•  hãy nói chuyện và đoán xem, nội dung trang 

kế tiếp sẽ là gì. Có thể dùng hình ảnh giúp con 
đoán và nói chuyện.

TRƯỚC KHI ĐỌC
Bạn giúp con chú ý đến cuốn sách, nếu bạn nói 
chuyện với con về cuốn sách trước khi đọc.

Có thể áp dụng ví dụ sau:
•  chạm vào sách, lật trang và nói chuyện về những 

hình ảnh.
•  nói về tựa và hình trang bìa của cuốn sách.
•  Nói về nội dung của cuốn sách
•  nhìn vào trang bìa sau của sách
•  hãy nói chuyện xem con của bạn đã biết gì về nội 

dung của cuốn sách

SAU KHI ĐỌC
Du hjælper dit barn med at forstå indholdet, hvis I taler om 
det, efter I har læst.

Có thể áp dụng ví dụ sau:
•  hãy nói chuyện vả trưng dẫn về nội dung cuốn sách
•  nhìn những hình ảnh trong cuốn sách và nói về nội dung 

của chúng
•  nói về những sự việc mà con bạn đã nhận biết qua sinh 

hoạt hàng ngày
•  nói về điều mà con bạn thích nhất trong cuốn sách
•  hãy nói và áp dụng những chữ mới trong cuốn sách cho 

những tình huống khác
•  tìm những vật dụng cụ thể, đã được áp dụng trong sách

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.

Con nghĩ chuyện gì xảy ra ở đây...?

Con thấy điều gì hấp dẫn nhất...?

Ừ, con sói có những chiếc răng nhọn

Ừ, cô bé quàng khăn đỏ đang 
trên đường đến nhà bà nội

Thử nhìn nè! Đó là cô bé quàng khăn đỏ,
Đó có thể là gì?

Nhà

Chó sói...những 
chiếc răng...


