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Ngày 1 biết đọc biết viết 
 
Bạn cần bao nhiêu thời gian: 
Bạn có thể lên kế hoạch dành khoảng 15 phút cho việc đọc to này. 
 
Đọc to cho con của bạn: 
Khi bạn đọc to một câu chuyện, có một số câu hỏi hay để hỏi con bạn để giúp chúng hiểu câu chuyện. 
• Chuyện gì vừa xảy ra? 
• Tại sao họ chỉ làm vậy? 
• Câu chuyện xảy ra ở đâu? 
• Ai là người trong câu chuyện này? 
 
Tại sao kỹ năng này lại quan trọng: 
Học kỹ năng này giúp họ cho thấy rằng họ hiểu những gì họ đang đọc. 
 
Nhớ lại: 
Đọc trong bất kỳ ngôn ngữ là quan trọng! Chọn một cuốn sách mà bạn và con bạn thích và đọc nó cùng nhau. 
Con bạn sẽ có thể học các kỹ năng và dễ dàng sử dụng chúng trong lớp học ở trường. 
 
Nguyên vật liệu: 
Một cuốn sách mà bạn và con bạn thích. Đây có thể là bất kỳ cuốn sách mà bạn có ở nhà mà cả hai bạn đều 
thích. 

Để bắt đầu: 
Nói về các phần khác nhau của cuốn sách. Hình ảnh cho thấy tên của các bộ 
phận khác nhau. Bạn có thể nói về những điều này với con của bạn: 
Bìa trước - Đây là phần phía trước của bên ngoài của cuốn sách 
Tiêu đề - Đây là tên của cuốn sách 
Tác giả - Đây là người đã viết lời của câu chuyện 
Illustrator - Đây là người đã vẽ những bức tranh trong câu chuyện 
Spine - Phần này của cuốn sách giữ tất cả các trang với nhau 
Bìa sau - Đây là một phần bên ngoài của cuốn sách 
 
 
 
 
 
 
 

Bây giờ hãy đọc câu chuyện của bạn: 
Trong khi đọc với con bạn, bạn có thể dừng lại và nói về những gì đang xảy ra trong câu chuyện. Bạn có thể trả 
lời bất kỳ câu hỏi mà con bạn có về cuốn sách. Trả lời câu hỏi của họ dạy họ rằng thật tốt khi tò mò khi họ đọc. 
Nó cũng cho thấy họ đang suy nghĩ sâu sắc hơn về câu chuyện. Một số câu hỏi bạn có thể hỏi con bạn là: 
• Chuyện gì vừa xảy ra? 
• Tại sao họ chỉ làm vậy? 
• Câu chuyện xảy ra ở đâu? 
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• Ai là người trong câu chuyện này? 
• Bất kỳ câu hỏi nào khác mà bạn muốn hỏi. 
 
 
Sau khi bạn đọc câu chuyện của bạn: 
Khi cuốn sách kết thúc, việc đặt câu hỏi có thể giúp con bạn nhớ lại nội dung. 
• Câu chuyện này nói về cái gì? 
• Bạn có nhớ câu chuyện này xảy ra ở đâu không? 
• Bạn có biết ai là người trong câu chuyện này không? 
• xông hơi Họ đã làm gì trong câu chuyện này? 
• Câu chuyện này bắt đầu như thế nào? Điều gì đã xảy ra lúc đầu? 
• Câu chuyện này đã kết thúc như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra ở cuối truyện? 
Nếu họ không biết câu trả lời cho câu hỏi của bạn, điều đó không sao cả. Chia sẻ với họ câu trả lời để họ có thể học cách 
hiểu những câu chuyện nói về điều gì và làm thế nào để kể điều này. 
• Thí dụ. Hỏi đi, bạn có nhớ câu chuyện này xảy ra ở đâu không? Con bạn trả lời, không có tiếng. Bạn nói, câu 
chuyện này xảy ra trong rừng, bạn có nhớ tất cả những cái cây không và cách chúng nói với chúng rằng chúng đang đi 
trong rừng? (câu chuyện của bạn sẽ có một câu trả lời khác, đây chỉ là một ví dụ về cách giúp họ hiểu). 


