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ĐỌC VỚI CON EM CỦA QUÝ VỊ
Đọc sách luôn luôn là một kỹ năng quan trọng - ngày nay, kỹ năng đọc 
quan trọng hơn bao giờ hết. Quý vị có thể tạo một môi trường cho sinh 
hoạt đọc và viết phong phú ở nhà bằng cách đọc với con em của mình.

Trẻ em phát triển khả năng đọc viết thông qua các kinh nghiệm cùng đọc 
chung, cũng như đọc theo sự hướng dẫn. Cả hai điều này đều quan trọng 
để trẻ em trở thành những người đọc thông thạo.

Tài liệu này giải thích những gì quý vị có thể làm ở nhà để hỗ trợ cho trẻ 
em đang học đọc.

Sự hỗ trợ từ trường học
Đừng có cảm tưởng là quý vị cần thay thế giáo viên dạy 
cho con em của quý vị. Giáo viên sẽ hỗ trợ quý vị bằng 
sách và tài liệu để giúp con quý vị tập đọc ở nhà. Những 
tài liệu này sẽ tương hợp với các mẫu tự, ngữ âm và từ 
ngữ mà con em của quý vị đã được dạy.

Cách hỗ trợ cho con em của quý vị 
đọc ở nhà 
Đọc cho con em quý vị nghe sẽ giúp các em học tập trước 
và khi các em bắt đầu đi học. Nếu con em của quý vị đã 
bắt đầu đọc, quý vị có thể nghe các em đọc, hoặc cùng đọc 
với các em. Đây là những cách tuyệt vời để tạo sinh hoạt 
thường xuyên và sự tiếp xúc thoải mái với gia đình. Điều 
này cũng đem lại rất nhiều niềm vui.

Với các em còn nhỏ, được nghe đọc hoặc nhìn quý vị đọc 
và viết là điều hữu ích đối với các em:

•     hiểu cách vận hành của ngôn ngữ
•     hiểu tại sao đọc là quan trọng
•     phát triển các kỹ năng sớm đối với việc đọc.

Những trẻ em mới bắt đầu đọc

Với những trẻ em mới bắt đầu học đọc, quý vị có thể tập 
trung vào việc giải thích:

•      cách chúng ta cầm cuốn sách
•     rằng văn tự là một phần của cuốn sách chúng ta đọc
•     đọc văn bản từ trái sang phải
•     rằng câu văn được tạo thành bằng các từ ngữ và phép
      chấm câu.

Cho con em của quý vị tham gia vào các cuộc trò chuyện 
và sinh hoạt hàng ngày bao gồm việc đọc sách. Ví dụ: chia 
sẻ một câu chuyện, dùng một công thức làm món ăn, lập 
danh sách mua sắm hoặc đọc các dấu hiệu trên đường 
phố. Những sinh hoạt này sẽ giúp con em quý vị hiểu cách 
đọc và viết được sử dụng cho nhiều mục đích hàng ngày 
khác nhau và chúng ta đọc các văn tự khác cũng như đọc 
sách vậy.
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Các em biết cách vận hành của chữ viết

Nếu con em quý vị biết cách vận hành của chữ viết, quý vị 
có thể tập trung vào các đặc trưng cụ thể của cuốn sách, 
như:

•     tiêu đề và tiêu đề phụ
•     lời chú thích
•     các danh mục

•     hiểu các sơ đồ hoặc đồ thị
•    kích thước và hình dạng văn tự.

Đọc lớn tiếng là quan trọng

Đọc cho con em của quý vị nghe là một cách tuyệt vời 
để hỗ trợ sự phát triển khả năng đọc viết của các em 
bằng cách:

•     tạo điều kiện để các em tiếp xúc với từ vựng mới
•     xây dựng kiến thức của các em về các môn học
      khác nhau
•     tìm tòi những chủ đề mà các em ưa thích.

Việc đọc lớn tiếng cũng sẽ làm cho các em quen thuộc 
với ngữ âm, hình dạng và các tiến trình đọc và viết. Việc 
đọc lớn tiếng cũng có thể vui vẻ - như nghệ thuật trình 
diễn vậy!

Nếu quý vị đang đọc một câu chuyện quen thuộc, con 
em của quý vị có thể tham gia, hoàn tất các vần điệu, 
hoặc gõ theo nhịp. Quý vị đừng lo lắng về việc đọc cùng 
một câu chuyện nhiều hơn một lần. Trẻ em thích nghe 
đi nghe lại nhiều lần những câu chuyện.

Việc cùng hát chung các bài hát và vần điệu tạo một cơ 
hội khác để các em nghe và tái tạo ngữ âm trong ngôn 
ngữ của chúng ta.

Tìm và chọn một tài liệu nào đó để đọc 

Quý vị hãy chắc chắn rằng có nhiều tài liệu khác nhau để 
con em của quý vị đọc ở nhà - những cuốn sách giả tưởng 
và và phi giả tưởng. Trường học và cửa hàng đồ cũ có thể 
là nơi tuyệt vời để tìm ra sách. Quý vị cũng có thể trao đổi 
sách với các gia đình khác.

Quý vị hãy cố gắng chọn sách cùng với con em của quý vị. 
Nói về những cuốn sách sẽ giúp các em cảm thấy thoải 
mái và quen thuộc.

Một cuốn sách mới có thể là một biệt đãi hoặc một món 
quà tặng tuyệt vời.

Đọc bằng ngôn ngữ quý vị dùng ở nhà

Nếu ngôn ngữ quý vị dùng ở nhà không phải là tiếng Anh 
thì việc đọc cho con quý vị bằng ngôn ngữ quý vị dùng tại 
nhà rất quan trọng. Kinh nghiệm cho thấy rằng sử dụng 
ngôn ngữ quý vị dùng tại nhà sẽ giúp con em của quý vị 
học đọc bằng tiếng Anh.

Dành thời gian để đọc mỗi ngày

Làm cho sinh hoạt cùng nhau đọc trở thành một thời gian 
đặc biệt tránh xa các phương tiện gây gián đoạn như Tivi 
hoặc điện thoại. Con em của quý vị sẽ coi trọng thời gian 
cùng nhau sinh hoạt. Đó cũng là một cách tuyệt vời để 
nghỉ ngơi bớt dùng thời gian nhìn màn hình.

Nếu con em của quý vị mệt mỏi hoặc bồn chồn, hãy duy 
trì buổi tập đọc trong thời gian ngắn - khoảng chừng 5 
phút. Khi các em cảm thấy có thể đọc nữa, quý vị có thể 
kéo dài thời gian. Từ 5 đến 10 phút mỗi ngày thì tốt hơn 
một buổi 20 phút mỗi tuần.



Cùng đọc với con em của quý vị
Dùng những cuốn sách từ giáo viên của con em 
quý vị

Khi tập đọc ở nhà, hãy sử dụng những cuốn sách do giáo 
viên của con em quý vị cung cấp. Cuốn sách sẽ tương hợp 
với các mẫu tự, ngữ âm và từ ngữ mà các giáo viên đã dạy 
cho con em của quý vị

Nói về những gì quý vị đang đọc

Khi quý vị đang đọc cùng con em mình, hãy nói về những 
gì đã diễn ra cho đến nay và hỏi các em nghĩ là những gì có 
thể xảy ra kế tiếp.

Khi quý vị đã đọc hết cuốn sách, hãy nói chuyện và nêu câu 
hỏi về câu chuyện và các hình ảnh.

Thay phiên cùng nhau đọc những cuốn sách khó 
hơn

Khi cùng nhau đọc một cuốn sách khó hơn, hãy thay phiên 
nhau. Người tập đọc có thể đọc các phần đơn giản hơn hoặc 
lặp đi lặp lại. Người đọc có kinh nghiệm có thể đọc một 
đoạn văn hoặc một trang sách.

Khi quý vị tìm thấy một từ ngữ mới, hãy tạm dừng để con 
em quý vị có thời gian nhận biết từ ngữ đó. Đừng để các em 
đoán từ ngữ. Nếu đó là một từ ngữ mà con em quý vị chưa 
từng nghe trước đó, quý vị hãy nói to và yêu cầu các em lặp 
lại với quý vị. Bằng cách này, quý vị có thể kiểm tra cách 
phát âm của từ ngữCùng đọc với con em của quý vịó.
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Những điều cần lưu ý khi cùng nhau đọc 

Hỗ trợ con em quý vị:

•     phát âm toàn bộ từ ngữ bằng cách sử dụng ngữ âm
      của mẫu tự (không đoán từ ngữ)
•     kết hợp các âm trong từ ngữ lại với nhau (ví dụ:

h-o-p hop, sh-e-ll shell, ch-i-ck-e-n chicken)
•     lặp lại từ ngữ
•     đọc lại câu văn để duy trì ý nghĩa của văn tự
•     giải thích nghĩa của từ ngữ - một số từ ngữ có nhiều
      hơn một ý nghĩa
•     hãy khen ngợi con em quý vị đã cố gắng, mắc phải
      lỗi sai là một phần của việc học.

Với những trẻ em đang học đọc, quý vị hãy dùng ô ghi mẫu 
tự (letter tiles) để trích ra những từ ngữ trong câu chuyện 
quý vị đang đọc. Cho trẻ em xây dựng từ ngữ và đọc lại cho 
quý vị nghe. Tiến dần đến viêc đặt câu văn ngắn.

Con em quý vị cần cảm thấy thành công khi học đọc. Hãy 
dành cho các em nhiều lời khen và khích lệ. Bằng cách tạo 
cho trẻ em của chúng ta rất nhiều cơ hội để thực hành, 
chúng ta có thể giúp các em cảm thấy tự tin, không lo lắng
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Đọc khắp mọi nơi
Quý vị có thể tìm thấy những khoảnh khắc có thể dạy ở 
khắp mọi nơi trong suốt ngày của quý vị.

Một số cách quý vị có thể bao gồm việc đọc trong các 
sinh hoạt hàng ngày của quý vị là:

•     chơi các trò chơi như ‘Tôi quan sát … một từ ngữ
      nào đó bắt đầu với mẫu tự d’

•     yêu cầu con em quý vị đọc các công thức làm
      món ăn đơn giản khi quý vị cùng nhau nấu ăn

•     cùng nhau thực hiện các câu đố chữ hoặc ô chữ
•     cùng nhau đọc các tài liệu hàng ngày như tờ rơi
      trong hộp thư, tài liệu thông tin, nhãn hiệu, tạp chí
      và dầu hiệu trên đường phố

•     cùng chơi các trò chơi bàn cờ, đọc các quy tắc hoặc
      bảng công bố thông tin
•     yêu cầu con em quý vị kể lại thông tin mà quý vị
      đã đọc cho các em

•     cung cấp mẫu tự làm bằng nhựa, bút màu, bút chì,
      bút và giấy để viết
•     khuyến khích con em quý vị cầm bút chì và bút màu.

Dành thời gian để tương tác với bạn bè và gia 
đình

Chia sẻ câu chuyện bằng ngôn từ và sử dụng từ vựng mới 
giúp trẻ em xây dựng sự tự tin về ngôn ngữ.

Một cách các em có thể làm điều này là bằng cách đọc với 
bạn bè và thân nhân trong gia đình qua điện thoại hoặc trò 
chuyện qua kỹ thuật truyền hình video.

Đây là cơ hội tốt để các em đọc lại những cuốn sách quen 
thuộc và luyện tập kỹ năng đọc trôi chảy. Con em của quý 
vị có thể thích diễn kể một câu chuyện, hoặc đọc câu 
chuyện đó bằng giọng nói vui nhộn.

Nguồn tài liệu đọc trực tuyến
Trang mạng Learning SA của chúng tôi 
(ourlearning.sa.edu.au) có rất nhiều tài liệu quý vị có thể 
sử dụng để hỗ trợ việc học đọc và viết của con em quý vị.

Vài nơi tốt để bắt đầu là:

•     phần trước khi đi học tại trường
     (the prior to school section)

•     khu vực tiếng Anh của phần dành cho lớp vỡ lòng
      đến lớp 2.

    (the English area of the reception to year 2
    section.)

https://www.education.sa.gov.au/our-learning-sa
https://www.education.sa.gov.au/our-learning-sa/prior-to-school
https://www.education.sa.gov.au/our-learning-sa/years-r-2
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