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Literacy – Teaching about Characters 

 
Ngày 3 biết đọc sách Đọc to - Dạy về nhân vật 
 
Bạn cần bao nhiêu thời gian: 
Bài học này sẽ mất khoảng 15 phút. 
 
Những gì bạn sẽ dạy con của bạn: 
Bạn sẽ dạy con bạn cách lắng nghe trong khi một cuốn sách đang được đọc cho chúng và để 
nhớ lại những ý tưởng lớn về vụng trộm từ câu chuyện (cốt truyện). 
• Bạn sẽ đọc một cuốn truyện 
• Bạn sẽ cho họ biết nhân vật là gì, một nhân vật là người mà cuốn sách nói về. 
• Bạn sẽ yêu cầu họ kể cho bạn về các nhân vật trong cuốn sách. Câu chuyện này là về ai? 
 
 
Tại sao kỹ năng này lại quan trọng: 
Hiểu các nhân vật rất quan trọng vì: 
• Giúp con bạn hiểu những gì đang xảy ra trong câu chuyện 
• Giúp con bạn hiểu cảm xúc 
• Giúp con bạn dự đoán những gì có thể xảy ra tiếp theo trong câu chuyện 
 
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: 
Cuốn sách truyện mà bạn đọc trước đây hoặc một cuốn sách mới 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 với con bạn rằng bạn sẽ đọc một câu chuyện cùng nhau và bạn sẽ nói về các 
nhân vật. Nói với con bạn rằng một nhân vật là người trong câu chuyện. Họ là những người 
câu chuyện về. 
 
Bây giờ hãy đọc câu chuyện của bạn: 
• Khi bạn bắt đầu câu chuyện, hãy xem lại các phần của một cuốn sách như bạn đã làm trong 
bài 1. (Sẽ rất hữu ích khi lặp lại bài học này mỗi khi bạn đọc một cuốn sách với chúng.) 
• Khi đọc với con bạn chỉ ra các nhân vật là ai và nói về những gì họ đang làm trong câu 
chuyện. Có một số câu hỏi tuyệt vời bạn có thể hỏi để giúp họ hiểu các nhân vật. 
o Ai là người trong câu chuyện này? 
o Ai khác trong cuốn sách này? 
o Làm thế nào mà họ cảm thấy trong cuốn sách này? 
o Họ đang làm gì trong câu chuyện này? 
o Bạn có nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra? 
o Hỏi bất kỳ câu hỏi mà bạn muốn. 
o Họ đã làm gì trong câu chuyện này? 
o Bạn có biết điều đó sẽ xảy ra? 
Nói về các nhân vật giúp con bạn hứng thú với sách và hứng thú với việc đọc. 
 
Trượt 9 
Đọc cùng nhau thường giúp con bạn học cách sử dụng sách làm công cụ cho kiến thức. Đọc 
với con của bạn thường xuyên như bạn có thể. Một mục tiêu tốt là nhắm đến 15 phút mỗi 
ngày của thời gian đọc! Hãy đọc tiếp! 
 


