read
– cùng đọc với trẻ dành cho việc
Chăm sóc ban ngày

Quý phụ huynh kính mến,
Cùng đọc với trẻ là một trải nghiệm tuyệt vời. Đồng thời, quý vị có thể giúp con phát triển kĩ năng
ngôn ngữ và củng cố nền tảng học đọc. Chúng tôi mong rằng chiếc cặp tài liệu này sẽ mang tới
cho quý phụ huynh nguồn cảm hứng về cách mà quý vị có thể cùng đọc với trẻ.
Trong cặp có năm cuốn sách khác nhau để quý vị có thể đọc to cùng trẻ:
•
•
•
•
•

Mit stamtræ (Cây phả hệ của tôi)
Oskar og den skrupsultne drage (Oscar and chú rồng háu đói)
Store dyr, Løve (Động vật to xác, Sư tử)
Những sự thật nho nhỏ: Træer (Cây)
Opfindelser, strikkede huer og en dum kat (Phát minh, mũ len và một chú mèo ngốc nghếch)

Tập hồ sơ chứa:
• M
 ột tập tài liệu nói về tầm quan trọng của việc cùng đọc với trẻ và cách quý vị có thể hỗ trợ trẻ
phát triển ngôn ngữ
• Hướng dẫn “Cách đọc cùng trẻ” với những bí quyết cụ thể về cách đọc cùng trẻ
• Tờ “Ý tưởng cho những câu hỏi chi tiết” đưa ra các ví dụ cụ thể về những câu hỏi cho cuốn
sách “Opfindelser, strikkede huer og en dum kat” (Phát minh, mũ len và một chú mèo ngốc
nghếch)
• Tờ phác họa “Gia đình tôi” và “Phát minh của tôi”
• Hướng dẫn sử dụng ứng dụng READ để quý vị có thể ghi lại mỗi lần quý vị đọc cùng con.
Thông tin đăng nhập vào ứng dụng sẽ được cung cấp cùng với chiếc cặp này.
Sau khi hoàn thành, quý vị phải hoàn trả cả cặp và sách. Quý vị có thể giữ lại tài liệu trong tập
hồ sơ. Quý vị có thể treo tờ hướng dẫn lên tủ lạnh nhà mình.
Quý vị có thể tìm hiểu thêm về dự án READ - cùng đọc với trẻ trên trang web www.aarhus.dk/
read. Tại đây, quý vị cũng có thể tìm thấy đoạn phim READ - cùng đọc với trẻ, cũng như tập tài
liệu và hướng dẫn đã được dịch sang một số ngôn ngữ.
Trân trọng,
Trẻ em và Thanh thiếu niên
Thành phố Aarhus

