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Day 5 
Ngày 5 biết đọc sách Đọc hình ảnh 
 
Bạn cần bao nhiêu thời gian: 
Bạn có thể lên kế hoạch dành khoảng 15 phút cho hoạt động này. 
 
Đọc ảnh: 
Con bạn sẽ sử dụng các hình ảnh trên trang bìa và các trang bên trong để có manh mối về nội dung của cuốn 
sách. 
 
Tại sao kỹ năng này lại quan trọng: 
Học kỹ năng này giúp con bạn có được sự tự tin khi đọc và hiểu những gì chúng đang đọc. Nó cũng giúp họ học 
cách dự đoán những gì xảy ra tiếp theo trong một cuốn sách. 
 
Nhớ lại: 
Con bạn có thể đọc các bức tranh ngay cả khi chúng chưa thể đọc các từ! 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 cả hai bạn thích. Một cuốn sách 
ngắn làm cho hoạt động này thú vị hơn. 
 

Để bắt đầu: 
Xem lại các phần của cuốn sách. Xem lại các phần của một cuốn sách mỗi khi 
bạn đọc cùng nhau giúp con bạn hiểu cách tổ chức các cuốn sách. 
 
 
Bây giờ hãy đọc câu chuyện của bạn: 
Bắt đầu bằng cách nhìn vào bìa. Đặt câu hỏi giúp con bạn khám phá trang 
bìa. (Chọn 2 hoặc 3) 
• Bạn thấy gì trong bức ảnh này? 
• Bạn nghĩ ai là người trong bức tranh? 
• Bạn nghĩ họ đang làm gì trong bức tranh? 
• Bạn nghĩ bức ảnh tiếp theo sẽ như thế nào? 
 
 
 
 

Kế tiếp, 
Khi con bạn đã khám phá bìa, hãy mở cuốn sách đến trang đầu tiên. Vì con bạn đang đọc sách trên các bức 
tranh nên rất hữu ích khi hỏi một số câu hỏi tương tự bạn đã sử dụng để khám phá trang bìa. (Chọn 2 hoặc 3) 
• Bạn thấy gì trong bức ảnh này? 
• Bạn nghĩ ai là người trong bức tranh? 
• Bạn nghĩ họ đang làm gì trong bức tranh? 
• Bạn nghĩ bức ảnh tiếp theo sẽ như thế nào? 
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• Khi nào thì hình ảnh này xảy ra (ngày hay đêm)?Where do you think they are in this picture?  
 
Khuyến khích con bạn đi qua cuốn sách và đọc tất cả các hình ảnh. 
Tiếp tục giúp họ khám phá những bức tranh với câu hỏi. 
 
Sau khi bạn đọc câu chuyện của bạn: 
Khi con bạn đã đọc tất cả các hình ảnh trong cuốn sách, bạn có thể đọc cùng nhau bằng các từ. 
Đặt một vài câu hỏi để kết nối các hình ảnh với các từ. 
• Là những gì bạn đọc, và tôi đọc giống nhau? 
• Bạn có nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra? 
• Những hình ảnh cho thấy điều đó sẽ xảy ra? 


