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Ðọc cuốn sách trước khi bạn
đọc với con của quý vị, để nhận
được một ý tưởng về những gì
bạn muốn nói và hỏi về câu
chuyện, khi bạn đọc cùng với
trẻ con.
Nên đưa cách đọc sách, làm cho
thanh thản và đặc biệt.

Giới thiệu cuốn sách đọc cho
con của quý vị: chỉ dẩn phía
trước và bìa sau, và kể cho trẻ
con biết, về người đã viết và vẽ
những hình ảnh cũa cuốn sách
đó.
Ðặt câu hỏi cho trẻ con về hình
dạng của cuốn sách.
Chẳng hạn cho con của quý vị
cầm trong tay, một vật nhỏ mà
có một ý nghĩa đặc biệt trong
câu chuyện.

Lắng nghe và cho trẻ em, có được cơ hội đặt
câu hỏi trong lúc đọc. Khi trẻ em đặt câu
hỏi, thì nên dừng lại và trả lời.
Chú ý theo sự tò mò của trẻ con, tạo ra sư
khắn khiết, Gợi ý tò mò ưa thích cũa con, và
chờ đợi phản ứng của trẻ con. Lắng nghe câu
trả lời, đưa trẽ con vào câu chuyện mà bạn
đang kể.
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Tạo cho trẻ em cùng kể chuyện
Khi đọc lại: Khuyến khích trẻ em kể lại, những
gì nó nhớ, ví dụ, từ các hình ảnh. Giúp trẻ con,
diển tả bằng từ ngữ vào câu chuyện, nếu nó
không thể nhớ từ và cụm từ. Giải thích từ vựng,
mà trẻ con chưa biết, sau đó trẻ con dể nhận
thêm kiến thức mới

Sau khi đọc
•

Trò chuyện về nội dung
ngay sau khi đọc xong
cuốn sách. Sử dụng các từ
mới trong cuốn sách
-nghe nhiều lần về những
từ trong cuốn sách, có cơ
hội lớn, trẻ con sẽ nhớ
nhiều từ ngữ, sau đó trẻ
con sẽ sử dụng.

