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Những cuốn sách trong chiếc cặp này có thể đọc lại nhiều lần. Nhưng quý vị cũng có thể đọc 
nhiều loại sách khác. Ví dụ: quý vị có thể cùng trẻ mượn thêm sách từ thư viện hoặc trên 
trang www.aakb.dk. Nhờ thủ thư hoặc giáo viên của trẻ giúp tìm những ý tưởng sách hay, phù 
hợp với con.

Quý vị cũng có thể tìm ý tưởng về sách hay trên trang https://www.aakb.dk/tags/temalister-bo-
ern-unge

Quý vị cũng có thể mượn sách điện tử hoặc sách âm thanh trên trang www.eReolen.dk và 
www.eReolenGo.dk 

Quý vị có thể tìm thấy cả ứng dụng eReolen và eReolen Go để giúp đọc/nghe đọc sách dù có 
hay không có kết nối mạng Internet. 

Sử dụng thông tin đăng nhập UNI của trẻ, quý vị có thể đọc sách tại:
www.superbog.dk
www.læsløs.dk

Quý vị có thể viết những câu chuyện ngắn qua ứng dụng ”Skriv og læs” (Viết và Đọc) hoặc 
trên trang www.skrivoglæs.dk

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 xem tập tài liệu này theo tám ngôn ngữ khác nhau, xem một đoạn 
phim theo bốn thứ tiếng, tham khảo ý tưởng sách hay và các tư liệu trong tập hồ sơ này. 

tìm thêm sáCh

tìm hiểu thêm về rEAd



Trẻ sẽ dần viết tốt hơn khi chúng đọc. Ngược lại, trẻ 
cũng sẽ dần đọc tốt hơn khi chúng viết. Trong cuốn 
sách “Min...” (My... / ... của tôi), trẻ có thể liên hệ, vẽ và 
viết ra một câu chuyện cùng với quý vị. Ví dụ: “Con thỏ 
của tôi” hoặc “Chuyến đi của tôi đến...”.  Đừng sửa lỗi 
chính tả của trẻ mà hãy công nhận nỗ lực của trẻ vì đã 
cố gắng tập viết.

Khi trẻ đọc cho quý vị nghe, có thể có 
những từ mà các bé không thể phát âm 
được.

Về cơ bản, quý vị không nên sửa cho trẻ 
khi chúng đọc sai, trừ khi lỗi sai đó ảnh 
hưởng đến cách trẻ hiểu nội dung đang 
đọc. 

Quý vị có thể ủng hộ trẻ bằng cách để 
chúng tự cố gắng đọc từ và khen ngợi nỗ 
lực của con. Điều quan trọng là trẻ thực 
hành và thấy vui khi đọc.

Nếu bài đọc quá khó, quý vị có thể phát 
âm to cho con nghe. 

Quý vị có thể tìm thấy trợ giúp về cách 
đọc trong tờ “Cách hỗ trợ trẻ đọc từ ngữ”. 

Điều quan trọng là làm cho trẻ thấy vui vẻ khi đọc. Thời 
gian đọc phải là khoảng thời gian ấm cúng giữa quý vị và 
con mình. Hãy ưu tiên thời gian và tránh bị làm phiền hay 
gián đoạn khi đọc cùng con. 

Nếu quý vị khuyến khích và tỏ ra thích thú khi nghe trẻ 
đọc, thì thường thường các con sẽ luôn muốn đọc thêm. 

Tuy nhiên, nếu quý vị thấy con mình không muốn đọc, 
quý vị có thể:
•  tìm những cuốn sách mới có nội dung hấp dẫn trẻ hơn 
•  cân nhắc xem sách đó có quá khó hay không. Trẻ phải 
tự đọc được phần lớn số từ trong cuốn sách đó.
•  đọc lại một cuốn sách vài lần để trẻ đọc trôi chảy hơn
•  cứ cách một đoạn quý vị lại đọc to cho trẻ nghe
•  rút ngắn thời gian đọc sách
•  cân nhắc xem thời gian trong ngày có phù hợp không 
và liệu quý vị có nên tìm một chỗ ngồi đọc khác hay 
không. 

Nếu quý vị thấy trẻ gặp khó khăn khi đọc hoặc hoàn toàn 
mất hứng thú đọc, quý vị cần yêu cầu trường học hoặc 
liên hệ Ban Tư vấn Tâm lý Sư phạm để được tư vấn ẩn 
danh với các chuyên gia tư vấn về việc tập đọc cho trẻ 
qua số điện thoại: 8940 3777 

Cùng đọc và trò chuyện với trẻ về cuốn sách đang đọc 
giúp phát triển kĩ năng ngôn ngữ và kĩ năng đọc của trẻ.
Trò chuyện với trẻ về cuốn sách TRƯỚC, TRONG 
và SAU khi đọc là một ý rất hay. Trong tờ hướng dẫn 
”Cách đọc cùng trẻ”, quý vị sẽ tìm được những ý tưởng 
cụ thể về cách quý vị có thể trao đổi với con về các 
cuốn sách. 

Quý vị có thể nói về những hình minh họa, từ ngữ, nội 
dung hoặc bất kì điều gì khác quý vị nghĩ ra trong khi 
đọc. 

Càng có nhiều kiến thức về mọi thứ, càng biết và sử 
dụng nhiều từ, thì trẻ càng có nhiều khả năng trở thành 
một người đọc hiểu tốt hơn. Trẻ sẽ cần biết nhiều từ để 
hiểu được nội dung sách và có thể tự diễn đạt khi viết. 
Khi quý vị hỏi những câu hỏi mở đòi hỏi cung cấp thông 
tin, trẻ sẽ tham gia tích cực hơn vào cuộc trò chuyện về 
cuốn sách. Cách làm này sẽ kích thích phát triển ngôn 
ngữ và mong muốn kể chuyện của trẻ. 

Nếu quý vị nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Đan 
Mạch, quý vị có thể sử dụng cả thứ tiếng đó khi trò 
chuyện cùng trẻ về cuốn sách. Hãy nói về những từ và 
cụm từ bằng cả tiếng Đan Mạch và tiếng mẹ đẻ của trẻ. 
Quý vị cũng có thể đọc những cuốn sách bằng tiếng mẹ 
đẻ của mình.

hỗ trợ trẻ đọC 
từ ngữ

Cùng viết với trẻ

đọC và trò Chuyện với trẻ thời giAn và mong muốn 
đọC

vAi trò quAn trọng 
CủA bậC ChA mẹ 
Là cha mẹ, quý vị đóng vai trò quan trọng trong 
việc giúp trẻ phát triển kỹ năng đọc và viết. Đây là 
hai kỹ năng quan trọng giúp các con phát triển cá 
nhân, quá trình học tập ở trường cũng như hỗ trợ 
các con trong cuộc sống sau này. 

Dù trẻ đang đọc như thế nào, thì quý vị - với tư 
cách là bậc cha mẹ - đều có thể giúp con mình 
đọc tốt hơn. Quý vị có thể hỗ trợ trẻ đọc bằng cách 
cùng đọc với trẻ từ 15-20 phút mỗi ngày. Trẻ sẽ 
đọc tốt hơn bằng cách đọc nhiều và đọc to cho 
quý vị nghe. 

Đồng thời, quý vị cũng có thể hỗ trợ trẻ đọc bằng 
cách tiếp tục đọc to cho trẻ nghe những cuốn sách 
mà chúng không thể tự đọc.  
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