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Những cuốn sách ưa thích có thể được đọc vài lần. Bạn có thể mượn thêm sách ở thư viện 
hoặc đọc lại những cuốn sách ưa thích vài lần. Bạn có thể mượn thêm sách ở thư viện hoặc 
tại địa chỉ www.aakb.dk. Hãy hỏi thủ thư hoặc giáo viên của con bạn để được tư vấn về các ý 
tưởng cho những cuốn sách hay và phù hợp với đam mê và trình độ đọc của trẻ.

Bạn có thể tìm hiểu ý tưởng về các cuốn sách khác tại www.aakb.dk/tags/temalister-boern-un-
ge. Bạn cũng có thể mượn sách điện tử hoặc sách nói tại www.eReolen.dk và www.eReolen-
Go.dk. eReolen và eReolen Go đều có ứng dụng đọc/nghe đọc sách cho dù có kết nối internet 
hoặc không.

Nếu con bạn có tài khoản đăng nhập UNI, bạn có thể đọc sách tại www.superbog.dk
www.læsløs.dk

Bạn cũng có thể viết những mẩu chuyện ngắn với ứng dụng “Viết và Đọc” hoặc tại www.skri-
voglæs.dk.

Bạn có thể đọc thêm về CÁCH ĐỌC SÁCH – hãy cùng nhau đọc sách tại www.aarhus.dk/
read. Tại đây, bạn cũng có thể thấy các bộ phim, ĐỌC – Đọc sách cùng nhau, cũng như 
cuốn sách mỏng và hướng dẫn bằng tiếng Đan Mạch và được dịch sang một số ngôn ngữ.

tìm tHêm nHiều SÁCH

ĐỌC tHêm về CÁCH ĐỌC SÁCH



Con bạn sẽ đọc tốt hơn khi trẻ tập viết và ngược lại, 
kỹ năng viết của trẻ cũng được cải thiện khi chúng đọc 
sách. Hãy chú trọng cho trẻ tham gia các hoạt động 
viết hàng ngày. Ví dụ, bạn có thể cùng trẻ soạn tin 
nhắn SMS hoặc lên danh sách mua sắm. Trong cuốn 
sách “….của tôi”, trẻ có thể vẽ và viết một mẩu chuyện 
ngắn. Điều quan trọng nhất là trẻ viết được, còn lỗi 
chính tả không phải là vấn đề đáng lo ngại.

Ở lớp 1, hãy tập trung để trẻ đọc thành tiếng cho bạn nghe 
những cuốn sách phù hợp với trình độ đọc của trẻ. Bạn 
có thể tìm trợ giúp về cách hỗ trợ trẻ đọc sách trong phần 
“Cách hỗ trợ trẻ đọc sách độc lập”. 

Cùng nhau đọc sách và trò chuyện về những gì đọc được giúp trẻ 
phát triển ngôn ngữ và kỹ năng đọc. Điều này có tác dụng bất kể 
khi trẻ đọc cho bạn hay bạn đọc thành tiếng cho trẻ nghe.

Một ý tưởng hay là bạn nên trò chuyện với trẻ về cuốn sách 
TRƯỚC, TRONG KHI và SAU KHI đọc sách. Trong phần hướng 
dẫn của “Cách đọc sách cùng trẻ”, bạn sẽ tìm thấy những ý tưởng 
cụ thể về các cách trò chuyện về cuốn sách.

Bạn có thể trò chuyện về các hình minh họa, các từ ngữ, nội dung 
hay bất kỳ điều gì khác hiện lên trong đầu khi bạn đọc sách.

Trẻ càng có nhiều kiến thức, biết và có thể sử dụng càng nhiều từ 
ngữ, thì sẽ càng có khả năng đọc tốt hơn. Con bạn cần biết nhiều 
từ ngữ để có thể hiểu được nội dung của cuốn sách và thể hiện 
được suy nghĩ của mình khi viết.

Khi bạn đặt những câu hỏi mở và khơi gợi suy nghĩ, trẻ sẽ trò chu-
yện tích cực hơn về cuốn sách. Bằng cách này, ngôn ngữ và đam 
mê trò chuyện của trẻ sẽ được kích thích.

Nếu bạn nói một thứ tiếng khác ngoài tiếng Đan Mạch, bạn có thể 
dùng ngôn ngữ đó để trò chuyện về cuốn sách. Hãy trò chuyện 
bằng các từ và cụm từ ở cả tiếng Đan Mạch và ngôn ngữ bản địa 
của trẻ. Bạn cũng có thể đọc sách viết bằng tiếng bản địa đó.

Hỗ trợ trẻ ĐỌC SÁCH ĐộC 
lập ngay từ ban Đầu

viết Cùng trẻ

ĐỌC SÁCH và trò CHuyện 
Cùng trẻ

Điều quan trọng là đọc sách phải là khoảnh khắc thật thoải 
mái dễ chịu. Hãy ưu tiên thời gian đọc sách và tránh để 
bị làm phiền hoặc ngắt quãng khi bạn đọc sách. Khi bạn 
khuyến khích con mình đọc sách và tỏ ra hứng thú khi trẻ 
đọc, thì trẻ sẽ có đam mê tiếp tục đọc thêm nữa.

Tuy nhiên, nếu cảm thấy rằng trẻ không muốn đọc, bạn có 
thể:

•  tìm một cuốn sách mới viết về những điều khiến trẻ hứng 
thú

•  cân nhắc xem liệu cuốn sách có khó quá không – trẻ phải 
có khả năng tự mình đọc phần lớn từ trong đó.

• khuyến khích trẻ đọc lại một cuốn sách vài lần
•  đọc cuốn sách thành tiếng cho trẻ nghe trước khi để trẻ tự 

đọc
• rút ngắn thời gian dành để đọc sách
•  đọc sách vào khoảng thời gian hoặc địa điểm phù hợp hơn

Nếu bạn cảm thấy con mình gặp khó khăn trong việc học 
đọc hoặc liên tục không muốn đọc, thì bạn nên gửi yêu cầu 
trực tiếp tới trường học. Pædagogisk Psykologisk Rådgiv-
ning ở Thành phố tự trị Aarhus cũng cung cấp dịch vụ tư vấn 
ẩn danh với các nhà tư vấn về việc đọc theo số điện thoại:.  
8940 3777 

tHời Điểm và Đam mê 
ĐỌC SÁCH

là pHụ HuynH, 
bạn Có vai trò 
Là phụ huynh, bạn đóng vai trò quan trọng trong 
việc phát triển các kỹ năng đọc viết của con mình. 
Kỹ năng đọc và viết vô cùng quan trọng đối với con 
bạn ở trường học cũng như trong cuộc sống sau 
này.

Con bạn đã học đọc ở trường. Nhưng là phụ huynh, 
bạn có thể hỗ trợ con mình phát triển kỹ năng đọc 
khi bạn đọc sách cùng trẻ mỗi ngày. Bất kể khả 
năng đọc của con bạn có thế nào, thì bạn vẫn có 
thể giúp trẻ có hứng thú với việc đọc và phát triển kỹ 
năng đọc của trẻ.

Bạn cũng có thể hỗ trợ con mình đọc sách bằng 
cách thường xuyên đọc thành tiếng cho trẻ nghe 
những cuốn sách mà chúng không thể tự mình đọc 
được.
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