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Bố/mẹ tHấy rằng Con Đã 
luyện tập nHiều và giờ kỹ 
năng ĐỌC Của Con Đã tốt 
Hơn rồi Đó.

pHÁt triển kỹ năng ĐỌC 
Của trẻ

thuộc vào trình độ phát triển kỹ năng đọc của 
chúng. Ban đầu, trẻ thường nhớ được và đoán 
rất nhiều từ, dựa vào các hình minh họa trong 
sách và cốt truyện.

Trẻ sẽ dần dần so sánh những phán đoán của 
mình với các âm/chữ cái đầu của từ. Sau đó, 
trẻ bắt đầu sử dụng rất cả các âm của những 
chữ cái và ghép chúng tạo thành từ. Dần dần, 
việc đọc của trẻ sẽ trở nên tự động và trôi chảy.

Hỗ trợ trẻ ĐỌC từ vựng

Khi có những từ mà trẻ không đọc được, bạn 
có thể giúp trẻ bằng cách:
•  để trẻ đoán từ dựa trên ngữ cảnh hoặc các 

hình minh họa
•  khuyến khích trẻ đọc chữ cái đầu/âm đầu 

của từ
• đọc những chữ cái đầu/âm đầu của từ
• đọc thành tiếng từ đó cho trẻ nghe.

Về cơ bản, bạn không nên sửa nếu trẻ đọc 
sai, trừ khi điều đó ảnh hưởng tới việc hiểu 
nội dung đọc. Khi con đã đọc xong, bạn có thể 
quay lại từ đầu và hỏi trẻ về một vài từ trong 
đó. 

Cấp Độ Của Cuốn SÁCH

Những cuốn sách con bạn đọc phải phù hợp 
với trình độ đọc của trẻ. Trẻ phải tự mình đọc 
được phần lớn các từ trong đó. Nếu cảm thấy 
cuốn sách quá khó, bạn có thể đọc thành 
tiếng cho trẻ nghe. Sau đó, trẻ sẽ cố gắng tự 
đọc. Sẽ tốt hơn cho trẻ nếu bạn chỉ vào từng 
từ trong khi đọc.

tạo CHo trẻ Đam mê 
ĐỌC SÁCH

Trẻ càng ham mê đọc sách, thì sẽ càng đọc 
tốt hơn. Trẻ sẽ có hứng thú đọc sách khi thấy 
bạn quan tâm và khuyến khích trẻ đọc.

Bạn có thể khuyến khích trẻ đọc bằng cách 
nói rằng:
•  Bố/mẹ thấy rằng con đã luyện tập nhiều và 

giờ kỹ năng đọc của con đã tốt hơn rồi đó.
•  Bố/mẹ thấy rằng con đã tự mình đọc được 

những từ khó.
•  Bố/mẹ mong rằng lần sau sẽ lại tiếp tục đọc 

sách cùng con.

Điều quan trọng nhất là con bạn luyện tập và 
cảm thấy hạnh phúc khi đọc sách.

Bạn Có Biết tạo 
ra âm tHanH
Của CHữ CÁi Đầu 
kHông?
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