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Hỗ Trợ Của Gia Đình Về Môn Đọc Viết- Lớp Mẫu Giáo 
• Đọc to cho con mình càng nhiều càng tốt, tập cho cháu lật trang sách và dùng ngón tay chỉ 

vào chữ khi đang đọc. 
• Ngồi bên cạnh con mình để cháu có thể nhìn thấy hình ảnh. 
• Dành ra mỗi ngày ít nhất là 10 phút để con của quý vị tự đọc ngay cả khi cháu chỉ nhìn vào 

hình. 
• Khi con quý vị có thể đọc một số từ trong sách, hãy cùng đọc với cháu hoặc cho cháu tự đọc 

to lên. Hãy bắt đầu đọc sách hình với chỉ một vài câu trên trang. Dần dần chuyển sang sách có 
nhiều chữ hơn. Khuyến khích con quý vị đọc nhãn trên bao bì và các dấu hiệu bên ngoài 
đường phố. 

• Trong khi đọc loại sách có những câu được lặp đi lặp lại, hãy dừng lại ở những chữ quan 
trọng và cho con quý vị đọc chữ đó.   

• Chuẩn bị sẵn giấy với bút chì màu hoặc viết bút lông cho những trẻ nào không thích ngồi 
nghe hoặc những trẻ hiếu động để chúng có thể vẽ hình hoặc vẽ nguệch ngoạc trong khi quý 
vị đọc. 

• Thảo luận về các hình ảnh trên trang bìa của cuốn sách. Hỏi: "Con nghĩ sách này  nói về cái 
gì?" 

• Trong khi đọc quý vị hỏi: "Con nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp?" 
• Sau khi đọc xong, yêu cầu con của quý vị nói về các nhân vật trong sách, nơi câu chuyện diễn 

ra, và những gì đã xảy ra trong chuyện. 
• Kêu con quý vị dẫn chứng bằng cách tìm lại những hình ảnh và câu văn trong sách có liên 

quan đến câu trả lời của chúng. 
• Sau khi đã đọc xong, cho con quý vị vẽ hình liên quan đến câu chuyện. Cho con quý vị "viết" 

về bức hình mà chúng vẽ và thảo luận về những gì cháu đã viết. 
• Nếu là sách hiện thực thì kêu con quý vị giải thích chủ đề chính và đưa ra một số chi tiết quan 

trọng về chủ đề. Hỏi cháu, "Con đã học được gì?" 
• Làm một sơ đồ treo tường (với hình dạng của một con sâu, con sâu bướm hay tàu) với tên 

sách và tên tác giả của cuốn sách mà quý vị đã đọc. 
• Viết các chữ thường sử dụng (ví dụ như là chữ the, is, am, I, we, said, see) trên một biểu đồ 

hoặc thẻ bìa cứng dán trong phòng của trẻ hoặc gắn trên tủ lạnh. Dán nhãn các đồ vật trong 
nhà. 

• Cùng với con quý vị lập danh sách những đồ vật vào bất cứ lúc nào (ví dụ như để mua sắm, 
các ngày kỷ niệm sinh nhật, v.v.). 
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Hỗ Trợ Của Gia Đình Về Môn Đọc Viết- Lớp Một 

 
• Mỗi tối đọc với con quý vị ít nhất là 15 phút. 
• Thường xuyên đọc to cho con mình. 
• Thảo luận về các hình ảnh trên trang bìa của cuốn sách. Hỏi: "Con nghĩ sách này  nói 

về cái gì?" 
• Trong khi đọc quý vị hỏi: "Con nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp?" 
• Sau khi đọc xong, yêu cầu con của quý vị nói về các nhân vật trong sách, nơi câu 

chuyện diễn ra, và những gì đã xảy ra trong chuyện. 
• Kêu con quý vị dẫn chứng bằng cách tìm lại những hình ảnh và câu văn trong sách có 

liên quan đến câu trả lời của chúng. 
• Sau khi đã đọc xong, cho con quý vị vẽ hình liên quan đến câu chuyện. Cho con quý vị 

"viết" về bức hình mà chúng vẽ và thảo luận về những gì cháu đã viết. 
• Nếu là sách hiện thực thì kêu con quý vị giải thích giải thích chủ đề chính và đưa ra 

một số chi tiết quan trọng về chủ đề. Hỏi cháu: "Con đã học được gì?" 
• Làm một sơ đồ treo tường (với hình dạng của một con sâu, con sâu bướm hay tàu) với 

tên sách và tên tác giả của cuốn sách mà quý vị đã đọc. 
• Viết các chữ thường sử dụng (ví dụ như là chữ that, there, will, could) trên một biểu đồ 

hoặc thẻ bìa cứng dán trong phòng của trẻ hoặc gắn trên tủ lạnh. Dán nhãn các đồ vật 
trong nhà. 

• Cho con quý vị viết những chữ theo vần (như là at, bat, hat, sat, cat) 
• Cho con quý vị viết thơ cảm ơn, viết danh sách,  viết thư cho bạn bè và người thân. 

 
 
  



Translation and Interpretation Center Ways to Support Your Child's Reading and Writing Skills at Home 
11/2018  Vietnamese 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hỗ Trợ Của Gia Đình Về Môn Đọc Viết- Lớp 2 
 

• Mỗi tối đọc với con quý vị ít nhất là 30 phút. 
• Cung cấp cho con quý vị các loại sách đa dạng dành cho thiếu nhi: hư cấu, hiện thực, 

thơ, kịch, truyện ngụ ngôn, truyện dân gian, câu đố, và sách đơn giản không có hình. 
• Cho con quý vị mô tả các nhân vật chính trong chuyện và cho biết nhân vật chính 

phản ứng như thế nào đối với các sự kiện xảy ra trong câu chuyện. 
• Cho con quý vị xác định mục đích của tác giả khi viết sách này (để giải trí, thông tin, 

thuyết phục). 
• Cho con quý vị sử dụng thông tin học được từ hình ảnh minh họa và các từ ngữ được 

in ra hoặc từ máy tính để chứng minh sự hiểu biết của mình về nhân vật, bối cảnh và 
cốt truyện. 

• Khi đọc các văn bản thông tin, kêu con quý vị hỏi và trả lời những câu hỏi về những 
gì cháu đã đọc như: ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao và như thế nào. Cho con quý vị 
chứng minh câu trả lời của mình bằng cách tìm dẫn chứng trong sách. 

• Khi đọc các văn bản thông tin, kêu con quý vị cho biết ý chính của bài và cung cấp 
những chi tiết quan trọng để hỗ trợ ý chính đó. 

• Thảo luận với con quý vị về những gì mà cháu đã học được từ việc đọc sách. 
• Ôn lại những chữ quan trọng khi viết bài luận văn ví dụ như chữ bởi vì, nên, cũng có 

thể, sau đó, sau cùng (because, should, also, next, finally). 
• Cho con quý vị viết 2 hoặc 3 câu về những gì cháu học được từ việc đọc sách. 
• Cho con quý vị viết để kể lại câu chuyện theo thứ tự lúc ban đầu, giữa và kết thúc câu 

chuyện bao gồm những chi tiết mô tả hành động, suy nghĩ và cảm xúc. 
• Cho con quý vị viết thơ cảm ơn, viết danh sách, viết thư cho bạn bè và người thân. 
• Cho con quý vị viết nhật ký hoặc tạp ký. Điều đó khuyến khích cháu viết để bày tỏ 

những cảm xúc, kể chuyện, cho ý kiến và thông tin.  
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Hỗ Trợ Của Gia Đình Về Môn Đọc Viết- Lớp 3 
 

• Mỗi tối đọc với con quý vị ít nhất là 30 phút. 
• Cung cấp cho con quý vị các loại sách đa dạng: hư cấu, hiện thực, thơ, kịch, truyện ngụ 

ngôn, truyện dân gian, câu đố, truyện bằng tranh và sách viết thành chương. Sách có đề 
cập những vấn đề rắc rối về xã hội, chủ đề thử thách, chủ đề về văn hóa đa dạng. 

• Cho con quý vị mô tả các nhân vật trong chuyện và cho biết hành động của nhân vật 
ảnh hưởng đến cốt chuyện như thế nào. 

• Cho con quý vị kể lại các sự kiện chính của cốt truyện theo thứ tự thời gian. 
• Cho con quý vị xác định mục đích của tác giả khi viết sách này (để giải trí, thông tin, 

thuyết phục). 
• Cho con quý vị diễn tả mối liên hệ hợp lý giữa các câu và đoạn văn cụ thể trong một bài 

văn. 
• Kêu con quý vị cho biết ý chính của bài văn hiện thực, cung cấp những chi tiết chính và 

giải thích những chi tiết này hỗ trợ cho ý chính như thế nào.  
• Cho con quý vị hỏi và trả lời những câu hỏi dựa vào nội dung bài văn. 
• Thảo luận với con quý vị về những gì cháu học được từ bài đọc. 
• Viết một đoạn văn ý kiến cho biết lý do mà em có ý kiến này cùng với kết luận đoạn 

văn. 
• Viết về một sự kiện có mô tả chi tiết, cảm xúc, chuỗi sự kiện và kết luận (ví dụ mô tả 

một chuyến đi nghỉ mát). 
• Viết về một chủ đề có nhập đề, kết luận, viết sự kiện, định nghĩa, và minh họa để giải 

thích các chủ đề. 
 
*Người đọc thành thạo đã học cách đọc được trôi chảy và rõ ràng. Chúng đọc diễn cảm và 
ngưng nghỉ theo dấu chấm câu. Mục tiêu bây giờ của chúng là đọc bài văn ngày càng khó 
trong khi hiểu được ý nghĩa từ những gì chúng đang đọc. 
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Hỗ Trợ Của Gia Đình Về Môn Đọc Viết- Lớp 4-8 
 

Tập Đọc: 
 

• Lập một thư viện ở nhà bao gồm các tài liệu đa dạng.  
• Hỏi những câu hỏi về câu chuyện như là “Chuyện gì đã xảy ra lúc ban đầu, vào lúc 

giữa chuyện và sau cùng?” “Chủ đề của chuyện là gì?” “Mục đích của tác giả khi viết 
chuyện này là gì?”  

• Nêu câu hỏi về những bài báo hiện thực: “Ý chính của bài báo này là gì?” “Những chi 
tiết nào hỗ trợ cho suy nghĩ của con?”  

• Chọn lựa sách vở, tạp chí và tài liệu trên internet để đọc.  
• Đọc một tờ báo và thảo luận về các sự kiện hiện tại. Hãy để con quý vị thấy được quý 

vị đọc để thưởng thức và để tìm hiểu thông tin (báo, thơ ca). 
• Thường xuyên đến các thư viện công cộng. Mượn sách với các thể loại đa dạng: truyền 

thuyết, thần thoại, tiểu thuyết hiện thực, truyện dân gian, tiểu sử, và sách vở cung cấp 
thông tin. 

• Thảo luận và phân tích quảng cáo trên truyền hình và trên biển quảng cáo ở khu phố 
của quý vị. 

 
Viết: 
• Cho con quý vị viết thơ, email cung cấp thông tin cho người thân hoặc bạn bè về 

những sự kiện gần đây, về quan sát và cảm xúc của chúng. 
• Cho con quý vị viết hướng dẫn về nhiệm vụ hàng ngày (ví dụ như làm bánh xăng- uýt 

bơ đậu phộng và mứt, chơi trò chơi trên máy tính hoặc trên điện thoại di động, sửa xe 
đạp, v.v.) 

• Học sinh thường cố gắng thuyết phục cha mẹ cho chúng làm một cái gì đó hoặc mua 
một cái gì đó. Cho con quý vị viết một bài luận thuyết phục cha mẹ, đưa ra lý do và 
chứng cứ và dự đoán mối quan tâm hay tranh luận. 

• Cho con quý vị viết một truyện ngắn hay một vở kịch về một kinh nghiệm cá nhân. 
Hãy chia sẻ câu chuyện với gia đình. 

 


