
ĐỌC SÁCH CHO TRẺ EM 

Bài viết do Tiến Sĩ Candace Goldsworthy, Tiến sĩ Robert Pieretti, và lớp SPGP222, khóa mùa xuân 2012 
ngành Speech-Language Pathology and Audiology thuộc trường đại học California State, Sacramento biên 
soạn. 

Đọc sách cho trẻ em sẽ giúp các em chuẩn bị đi học.  Hỏi trẻ em những câu hỏi từ câu truyện sẽ giúp trẻ 
suy luận. Sau đây là một số câu hỏi cụ thể mà người đọc có thể hỏi trẻ em để các em suy nghĩ và nói về 
câu truyện.  Hãy bắt đầu từ từ -- chỉ vào các tấm hình và quý vị tự trả lời để bắt đầu.  Sau đó để trẻ em từ 
từ trả lời các câu hỏi của quý vị. 

1. TRƯỚC khi đọc một cuốn sách nào, hãy cho em xem các tấm hình trước –nhìn vào các trang sách và các tấm
hình rồi nói chuyện với các em….

Hỏi / Chỉ dẫn / Giúp các em bằng cách dùng những câu thích hợp nào sau đây: 

a. Em cầm cuốn sách như thế nào?  Chỉ cho tôi xem.
b. Em hãy chỉ vào bìa trước, bìa sau của cuốn sách và

tên của tác giả.
c. Tựa của cuốn sách là gì?
d. Ai là tác giả/người viết sách?
e. Em nghĩ câu truyện này sẽ nói về điều gì?
f. Chỉ cho tôi trang đầu của cuốn sách.

g. Chỉ cho tôi từ đầu tiên của cuốn sách.
h. Em có thể giúp tôi lật các trang sách khi chúng ta

đọc không?
i. Em có (con chó, con mèo, hoặc bất cứ điều gì

trong câu chuyện không?) / Em đã nhìn thấy (con
chó, mèo, hoặc bất cứ điều gì trong câu chuyện
chưa?)

j. Em đã trông thấy cái này bao giờ chưa?

2. TRONG khi đọc, ngưng lại để hỏi các câu hỏi….
Hỏi /chỉ dẫn/Giúp các em bằng cách dùng những câu hỏi thích hợp nào sau đây: 

a. Tôi sẽ đọc tiếp ở đâu? (Bảo các em nói cho người
đọc lật trang)

b. Số  trang ở đâu?
c. Trong khi tôi đọc, em có thể theo dõi bằng cách

dùng ngón tay chỉ được không?
d. Mẫu tự đầu tiên của dòng chữ / hoặc từ này ở đâu?
e. Câu truyện này xảy ra ở đâu?
f. Câu truyện này xảy ra lúc nào?

g. Câu truyện này làm em nghĩ về cái gì/về ai?
h. Tại sao nhân vật đó lại làm như vậy?
i. Em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp?
j. Trước đây em có bao giờ thấy những chuyện nào

như vậy không?
k. Nhân vật này trong câu truyện cảm thấy như thế

nào?
l. Trước đây em có bao giờ cảm thấy như vậy

không?

3. SAU khi đọc sách, ôn lại câu chuyện bằng cách bàn thảo về cuốn sách…..
Hỏi /chỉ dẫn/Giúp các em bằng cách dùng những câu hỏi thích hợp nào sau đây: 

a. Câu truyện này nói về ai?
b. Câu truyện này xảy ra ở đâu?
c. Câu truyện này xảy ra lúc nào?
d. Điều gì xảy ra trong câu truyện này?
e. Sau đó điều gì xảy ra?
f. Còn có chuyện gì đã xảy ra nữa không?
g. Câu truyện đã kết thúc như thế nào?
h. Các nhân vật học được điều gì không?

i. Các nhân vật đã quyết định đúng hay không?
j. Em có học hỏi gì từ câu truyện này không? (Câu

truyện này có dạy em điều gì không?)
k. Em thích phần nào / trang nào nhất trong câu

truyện?
l. Em thích hình nào nhất?  Hình nào em KHÔNG

thích nhất?  Tại sao?
m. Em sẽ làm gì nếu em là nhân vật trong câu truyện

này?
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