
read
– cùng đọc với trẻ dành cho khối lớp 0

Quý phụ huynh kính mến,

Chúng tôi mong rằng chiếc cặp tài liệu này sẽ mang tới cho quý phụ huynh nguồn cảm hứng về 
cách quý vị có thể tạo thêm cơ hội cho trẻ để các em biết cách đọc và viết tốt hơn.

trong cặp có năm cuốn sách khác nhau để quý vị có thể đọc to cùng trẻ: 
•  Lillefrø bygger rumraket (Chú ếch nhỏ xây tên lửa phóng lên vũ trụ) 
•  Vitello får en klam kæreste (Vitello có một cô bạn gái kinh dị) 
•  Những sự thật nho nhỏ: Ulve (Sói) 
•  Những sự thật nho nhỏ: Sommerfugle og larver (Bướm và sâu)

ngoài ra, có hai cuốn sách cho trẻ lần đầu học tự đọc:
•  Felix driller (Felix hay trêu ghẹo) 
•  Min hund (Chú chó của tôi)

tập hồ sơ chứa:
•  Một tập tài liệu nói về tầm quan trọng của việc cùng đọc với trẻ. 
•  Hướng dẫn “Cách đọc cùng trẻ” với những bí quyết cụ thể về cách đọc cùng trẻ.
•  Tờ: “Cách hỗ trợ trẻ tự đọc lần đầu”
•  “Sách của tôi”
•   Hướng dẫn sử dụng ứng dụng READ để quý vị có thể ghi lại mỗi lần quý vị đọc cùng con. 

Thông tin đăng nhập vào ứng dụng sẽ được cung cấp cùng với chiếc cặp này.

Sau khi hoàn thành, quý vị phải hoàn trả cả cặp và sách.  Quý vị có thể giữ lại tài liệu trong tập 
hồ sơ. Quý vị có thể treo tờ hướng dẫn lên tủ lạnh nhà mình.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về dự án READ - cùng đọc với trẻ trên trang web www.aarhus.dk/
read. Tại đây, quý vị cũng có thể tìm thấy đoạn phim READ - cùng đọc với trẻ, cũng như tập tài 
liệu và hướng dẫn đã được dịch sang một số ngôn ngữ. 

Chúc quý vị cùng vui đọc sách với trẻ!

Trân trọng, 
Trẻ em và Thanh thiếu niên
Thành phố Aarhus 


