Cùng nhau
đoc sách
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Cùng nhau
đoc sách
Cùng con đọc sách và nhìn vào
những trang sách là cách tuyệt vời
để ba mẹ và con cái dành thời gian
bên nhau. Đây cũng là một cơ hội tốt để bạn và con trò chuyện cùng
nhau. Sách, truyện và việc đọc giúp kích thích sự phát triển ngôn ngữ ở
trẻ. Đọc là cơ hội để trẻ sử dụng trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo và
sự tập trung của mình, đồng thời, đây là một cách cho trẻ học từ mới.

Không
quá khó

Đ p và
m cúng

Chọn một cuốn sách phù hợp với khả
năng ngôn ngữ và sở thích của trẻ.
Bạn có thể mượn sách từ thư viện của
mình. Bạn sẽ không phải trả tiền phí
và các nhân viên ở đó cũng rất sẵn
lòng giúp đỡ bạn!

Cố gắng dành một ít thời gian để đọc
mỗi ngày. Chọn một khoảng thời gian
mà bạn có thể tĩnh tâm, thư giãn và
không bị quấy rầy. Ngồi thoải mái và
luôn giao tiếp bằng mắt và cơ thể với
con mình. Tập trung vào cuốn sách và
cách kể chuyện, và đừng để điều gì làm
gián đoạn câu chuyện của bạn. Con bạn
rất thích nghe giọng của bạn, ngay cả
khi bạn cảm thấy mình đọc không được
tốt lắm.

S d ng
ngôn tù c a
riêng b n
Kể chuyện bằng những ngôn từ và
lối diễn đạt của riêng mình dựa trên
các bức hình. Liên hệ câu chuyện với
những sự việc mà con bạn đã trải
qua. Điều đó giúp cuốn sách dễ dàng
trở nên phù hợp hơn với trẻ.

Cho xem tranh
Cho trẻ xem những bức họa quan trọng
nhất cho đoạn văn bạn đang kể. Điều
này sẽ giúp trẻ tập trung vào điểm mấu
chốt của đoạn văn đó. Nhờ vậy, con bạn
sẽ hiểu và theo dõi truyện dễ dàng hơn.

Đù ng ng i
phóng đ i
Khi bạn đọc truyện cho con, đừng
ngại pha chút hành động diễn tả cho
câu chuyện. Cứ thoải mái dùng các
âm thanh, biểu cảm trên nét mặt và
cử chỉ. Cường điệu hóa giọng kể, ngắt
nhịp (đặc biệt là trước những bất ngờ)
và mô phỏng những nội dung trong
đoạn văn. Biến đổi giọng nói của bạn
- lên giọng the thé hoặc ồm ồm trầm
sâu để minh họa các nhân vật khác
nhau. Điều đó sẽ làm cho trẻ hứng thú
và chú tâm.

Hãy đ con
b n tham gia
Hãy đọc sách dựa trên sự hứng thú
và tốc độ theo dõi truyện của con
bạn. Tập trung vào những nội dung
mà con bạn thích, ví dụ như tranh
ảnh và chú giải thêm cho bức tranh
đó. Hãy dành thời gian để bạn có thể
nắm bắt được những lời nói, cử chỉ
và âm thanh của trẻ.

K chuy n
cùng nhau
Khi đã đọc cuốn sách một vài lần,
bạn có thể cùng con dùng tranh
minh họa để kể lại câu chuyện và
giúp ghi nhớ nội dung cuốn sách.
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