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ĐỘC LẬP ĐẦU TIÊN CỦA CON BẠN



Mẹ rất mong được đọc 
cùng con một lần nữa

Con nghĩ ”con 
cún” ở đâu?

Đây là “con cún”... và “con cún” (dog) 
bắt đầu bằng chữ ’D’ như Dorothy

GIÚP CON BẠN ĐỌC CÁC TỪ
Bạn có thể giúp con bạn đọc các từ bằng cách:
•  để trẻ đoán dựa trên hình ảnh hoặc bối cảnh
•  nói chữ cái/âm đầu tiên của từ
•  khuyến khích con bạn nói các chữ cái/âm của từ
•  nói phần đầu tiên của từ
•  cho con bạn thời gian
•  đọc to từ cho con bạn

Khi con bạn đọc một cái gì đó khác với những gì văn 
bản nói, bạn nên tránh sửa cho con bạn, trừ khi điều 
đó ảnh hưởng đến sự hiểu biết về những gì chúng 
đang đọc.

LÀM CHO VIỆC ĐỌC TRỞ NÊN 
THÚ VỊ ĐỐI VỚI CON BẠN

Khen ngợi con bạn vì đã cố gắng đọc - ngay cả khi 
chúng nhớ hoặc đoán từ. Con bạn sẽ cảm thấy 
muốn đọc nhiều hơn, khi bạn khích lệ và quan tâm 
đến việc đọc của chúng.

Ví dụ, bạn có thể khích lệ con mình bằng cách nói:
•  Mẹ có thể cảm thấy rằng con nghĩ việc đọc 

sách thật thú vị.
•  Mẹ nghĩ rằng con đưa ra những gợi ý thực sự 

tốt.
•  Mẹ rất mong được đọc cùng con một lần nữa.

Điều quan trọng là con bạn cố gắng đọc và cảm 
thấy thích đọc.

ĐỌC TO VÀ CHỈ VÀO CÁC TỪ  

Bạn có thể giúp con mình bằng cách đọc to cuốn 
sách trước khi chúng tự đọc. Bạn cũng có thể đọc to 
cuốn sách cùng lúc.

Bạn nên để con bạn chỉ vào các từ khi đọc. Ban đầu 
bạn có thể hỗ trợ trẻ bằng cách chỉ vào các từ cùng 
lúc với con bạn chỉ vào các từ.

NHỮNG NỖ LỰC ĐẦU TIÊN CỦA 
CON BẠN KHI ĐỌC

Cho con bạn cảm giác rằng chúng có thể tự đọc - ngay cả 
khi chúng nhớ các từ hoặc đoán các từ.

Con bạn sẽ sử dụng các chiến lược khác nhau tùy thuộc 
vào mức độ phát triển của chúng trong quá trình đọc. 
Ban đầu con bạn sẽ nhớ và đoán các từ dựa trên hình ảnh 
và hành động. Dần dần con bạn sẽ so sánh suy đoán của 
chúng với chữ cái/âm đầu tiên của từ đó. Sau đó, chúng 
sẽ bắt đầu sử dụng tất cả các âm của các chữ cái và ghép 
chúng thành các từ.
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