Tìm thêm sách
Những cuốn sách trong chiếc cặp này có thể đọc lại nhiều lần. Nhưng quý vị cũng có thể đọc
nhiều loại sách khác. Ví dụ: quý vị có thể cùng trẻ mượn thêm sách từ thư viện hoặc trên
trang www.aakb.dk. Nhờ thủ thư hoặc giáo viên của trẻ giúp tìm những ý tưởng sách hay, phù
hợp với con.
Quý vị cũng có thể tìm ý tưởng về sách hay trên trang https://www.aakb.dk/tags/temalister-boern-unge
Quý vị cũng có thể mượn sách điện tử hoặc sách âm thanh trên trang www.eReolen.dk và
www.eReolenGo.dk
Quý vị có thể tìm thấy cả ứng dụng eReolen và eReolen Go để giúp đọc/nghe đọc sách dù có
hay không có kết nối mạng Internet.
Sử dụng thông tin đăng nhập UNI của trẻ, quý vị có thể đọc sách tại:
www.superbog.dk
www.læsløs.dk
Quý vị có thể viết những câu chuyện ngắn qua ứng dụng ”Skriv og læs” (Viết và Đọc) hoặc
trên trang www.skrivoglæs.dk

Tìm hiểu thêm về READ
Quý vị có thể tìm hiểu thêm về dự án READ - cùng đọc với trẻ và đọc tài liệu theo một vài
ngôn ngữ khác trên trang web: www.aarhus.dk/read.
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- Cùng đọc với trẻ dành cho khối lớp 0
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- Cùng đọc với trẻ dành
cho khối lớp 0

Đọc và trò chuyện với trẻ

Hỗ trợ trẻ tự đọc lần đầu

Quý vị có thể giúp ích rất nhiều cho con nếu cùng con
đọc sách và trò truyện về sách.

Có lẽ trẻ sẽ muốn thử tự mình đọc một cuốn sách
nhỏ.

Trò chuyện với trẻ về cuốn sách TRƯỚC, TRONG
và SAU khi đọc là một ý rất hay. Quý vị có thể nói về
những hình minh họa, từ ngữ, nội dung hoặc bất kì
điều gì khác quý vị nghĩ ra trong khi đọc. Hãy để cuộc
trò chuyện về cuốn sách xoay quanh những gì khiến trẻ
thích thú. Quý vị có thể giúp con mình bằng cách thêm
thắt từ ngữ vào câu chuyện và giải nghĩa sáng tỏ cho
con.

Để trẻ được tự đọc là điều quan trọng - dù chúng chỉ
đang đọc kiểu nhớ hoặc đoán. Tránh không sửa lỗi
của trẻ nếu những lỗi đó không ảnh hưởng đến cách
hiểu về nội dung đang đọc.

Càng có nhiều kiến thức về mọi thứ, càng biết và sử
dụng nhiều từ, thì trẻ càng có khả năng đọc hiểu nội
dung cuốn sách tốt hơn. Điều quan trọng là quý vị
không được bỏ qua những từ mà quý vị nghĩ là khó
đối với con. Hãy giải thích hoặc tốt hơn là cho trẻ xem
những từ và cụm từ mà các con chưa biết.

Vai trò quan trọng
của bậc Cha Mẹ
Là cha mẹ, quý vị có cơ hội đánh thức trí tò mò,
niềm vui đọc hiểu ở con trẻ và giúp chúng có
thêm nhiều cơ hội để đọc viết tốt hơn. Đọc và
viết đóng vai trò quan trọng trong việc học của
các con ở trường cũng như trong cuộc sống sau
này.
Khi đọc sách với trẻ, hãy trao đổi với con về bài
đọc và biến chữ viết thành trò chơi trong các hoạt
động hàng ngày. Điều này giúp phát triển khả
năng ngôn ngữ và kiến thức chữ viết của trẻ.

Khi quý vị hỏi những câu hỏi mở đòi hỏi cung cấp thông
tin, trẻ sẽ tham gia tích cực hơn vào cuộc trò chuyện về
cuốn sách. Cách làm này sẽ kích thích phát triển ngôn
ngữ và mong muốn kể lại câu chuyện của trẻ. Hãy
dành thời gian lắng nghe và trả lời các câu hỏi của trẻ.
Con của quý vị sẽ dễ tiếp thu cách đọc và viết hơn nếu
quý vị giúp con mình nhận biết hình dạng và cách phát
âm các từ ngữ và chữ cái. Khi đã đọc xong sách, quý vị
có thể nói với con về những từ có âm hoặc chữ cái đầu
giống nhau.
Quý vị có thể tìm thấy trợ giúp về cách đọc trong tờ
“Cách đọc cùng trẻ”.
Nếu quý vị nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Đan
Mạch, quý vị có thể sử dụng cả thứ tiếng đó khi trò chuyện cùng trẻ về cuốn sách. Hãy trò chuyện với trẻ bằng
ngôn ngữ mà quý vị thông thạo nhất. Quý vị cũng có
thể đọc những cuốn sách bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

Nếu quý vị khuyến khích và tỏ ra thích thú khi nghe trẻ
đọc, thì trẻ sẽ muốn đọc thêm.
Đọc to cho trẻ nghe trước một lần có thể giúp ích cho
trẻ.

Thời gian và mong muốn
đọc

Quý vị có thể tìm trợ giúp về cách đọc trong tờ “Cách
hỗ trợ trẻ tự đọc lần đầu”.

Một khi đọc sách trở thành một khoảng thời gian vui vẻ
giữa quý vị và trẻ, chúng sẽ cảm nhận được niềm vui
đọc và sự thú vị khi trao đổi về sách. Trẻ sẽ muốn đọc
khi chúng cảm nhận được niềm hứng thú từ quý vị.
Tránh bị làm phiền hoặc gián đoạn khi đọc. Quý vị nên
cân nhắc địa điểm và thời gian tốt nhất trong ngày để
đọc sách cùng trẻ.
Nên đọc càng thường xuyên càng tốt.
Đọc lại một cuốn sách vài lần cùng là một điều tốt, vì
mỗi lần đọc như thế, quý vị có thể tìm thấy những từ
ngữ hoặc chủ để mới mà quý vị có thể trao đổi với trẻ.
Tốt hơn là quý vị nên cùng chọn sách với trẻ. Ví dụ
như hãy cố gắng để ý những chủ đề và cuốn sách
khiến trẻ thấy thích thú.
Khi đọc nhiều loại sách khác nhau với trẻ, chúng sẽ
càng tiếp thu thêm kiến thức và trở nên hứng thú hơn.

Cùng viết với trẻ
Khi trẻ nhìn thấy quý vị viết và đọc, trẻ sẽ tò mò
khám phá xem chữ viết đó dùng để làm gì và muốn
tự mình viết ra và tự mình đọc chữ. Hãy để trẻ mày
mò nghịch ngợm với chữ viết. Ví dụ: trẻ có thể viết
ra một danh sách những điều mong muốn, tin nhắn
hoặc một câu chuyện ngắn. Trẻ cũng có thể viết
những chữ cái có trong tên của mình mà chúng biết.
Trẻ có thể bắt đầu lắng nghe cách phát âm và liên
hệ chúng với những chữ cái. Điều quan trọng là quý
vị phải công nhận nỗ lực của trẻ khi con đã cố gắng
viết ra. Hãy để trẻ cảm thấy rằng chúng có thể tự
diễn đạt bằng cách viết.

