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Quý vị sẽ giúp trẻ hiểu hơn về nội dung nếu quý 
vị trò chuyện về cuốn sách trước khi đọc.

Ví dụ, quý vị có thể:
•  đọc tựa đề cuốn sách, tên tác giả và người vẽ 

minh họa
• nói về hình minh họa trên trang bìa cuốn sách 
• nói với trẻ cuốn sách có thể viết về gì
• đọc bìa sau cuốn sách
• xem mục lục hoặc tóm tắt nội dung chương
•  lướt qua cuốn sách và trò chuyện về hình 

minh họa.

Quý vị sẽ giúp trẻ hiểu hơn về nội dung nếu quý 
vị trò chuyện về cuốn sách trong khi đọc. 

Ví dụ, quý vị có thể:
• nói về ý nghĩa của từ và cụm từ
•  nói về những gì quý vị thấy trong hình minh 

hoạt
• chỉ vào hình minh họa và chữ viết 
•  đọc mỗi lần một đoạn và trao đổi về nội dung 

đoạn đó
•  trao đổi về nội dung của đoạn tiếp theo sẽ ra 

sao. Có thể tiêu dề đoạn tiếp theo hoặc hình 
minh họa sẽ giúp trẻ đoán và nói ra.

Quý vị sẽ giúp trẻ hiểu hơn về nội dung nếu quý vị 
trò chuyện về cuốn sách sau khi đọc.

Ví dụ, quý vị có thể:
•  nói với trẻ về nội dung cuốn sách
•  xem hình minh hoạ trong sách và nói về nội 

dung dựa trên hình minh họa
•  nói về những thứ mà trẻ nhận ra từ cuộc sống 

hoặc những cuốn sách khác
•  nói về những thứ mà trẻ thấy thú vị hoặc bất ngờ 

nhất trong cuốn sách
•  nói về những từ mới và sử dụng từ ngữ trong 

cuốn sách theo nhiều ngữ cảnh khác nhau

Quý vị cũng sẽ giúp trẻ khi nói về hình dạng và 
cách phát âm các từ ngữ và chữ cái.

trƯỚC khi đọC

trong khi đọC

Sau khi đọC

Con nghĩ điều gì Sẽ xảy ra 
trong đoạn tiếp theo?

Con nghĩ Cuốn SáCh 
này Viết Về gì? Cũng giống y nhƯ 

lần mà bố/mẹ...
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