
 

 

Every Child Ready to Read @ your library 
Talkers 

Cuộc Hội Thảo về Học Chữ Từ Nhỏ 
Dành cho Trẻ Em từ Hai tới Ba Tuổi 

 

 

Phần Giới Thiệu cho Người Trình Bày 
 
Các cuộc nghiên cứu hiện tại đã chứng minh vai trò không thể thiếu của phụ huynh và những 

người chăm sóc trong việc phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và học chữ từ nhỏ của trẻ em, bắt 

đầu từ khi các em ra đời. 

 

Không phải lúc nào các bậc phụ huynh và người chăm sóc — hoặc thậm chí cả nhân viên thư 

viện cũng có thể dễ dàng tiếp cận với các kết quả nghiên cứu về trẻ nhỏ và việc học chữ từ nhỏ. 

Hiệp Hội Thư Viện Cộng Đồng (Public Library Association) và Hiệp Hội Dịch Vụ Thư Viện cho 

Trẻ Em (Association for Library Service to Children), cùng với Viện Sức Khỏe Trẻ Em và Phát 

Triển Con Người Quốc Gia (National Institute of Child Health and Human Development) thuộc 

Viện Nghiên Cứu Y Tế Quốc Gia (National Institutes of Health) đã 

hợp tác cùng nhau để cung cấp các thông tin quan trọng về việc học chữ từ nhỏ cho các hệ thống 

thư viện trong toàn quốc. Các thư viện sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến thông tin 

về tầm quan trọng của việc học chữ từ nhỏ cho các bậc phụ huynh, các cơ sở giữ trẻ, các giáo 

viên mầm non, những người bênh vực quyền lợi của trẻ em và những người ra quyết định về 

chính trị. 
 

Khi phụ huynh và những người khác trong cộng đồng biết rằng quý vị là nguồn thông tin và 

hướng dẫn về việc học chữ ở trẻ nhỏ, thư viện của quý vị sẽ trở thành một đối tác của cộng đồng 

trong mục tiêu chung là giúp đỡ các trẻ em trở thành những học sinh có thể đọc thông thạo và 

học tập thành công. 

 

Hãy sử dụng các nguồn trợ giúp trong trang mạng điện toán này để tự giáo dục bản thân và cộng 

đồng của quý vị về mục tiêu quan trọng của các thư viện trong việc giúp Mọi Trẻ Em Sẵn Sàng 

Đọc Sách (. 

 

 

Cách sử dụng kịch bản sau đây để trình bày cuộc hội thảo về 
Học Chữ Từ Nhỏ dành cho Trẻ Em từ Hai tới Ba Tuổi: 
 Hãy sử dụng kịch bản này làm hướng dẫn khi trình bày thông tin cho các bậc phụ huynh và 

người chăm sóc. 

 Có thể tùy ý thay thế các cuốn sách và các bài đồng dao quen thuộc hơn với quý vị hoặc đối 

tượng khán giả của quý vị. 
 Trên trang mạng điện toán này cũng có các kịch bản với những thông tin bổ sung có thể đưa vào 

bài trình bày của quý vị. Hãy sử dụng các thông tin này nếu quý vị cảm thấy rằng thông tin đó là 

phù hợp với đối tượng khán giả của mình. Trong kịch bản, các tài liệu bổ sung được đánh dấu 

bằng biểu tượng: u  

 Các hướng dẫn cho người trình bày được ghi trong ngoặc vuông: [ ] 



 

 Các sinh hoạt thực hiện trong hội thảo với đối tượng khán giả của quý vị được đánh dấu bằng 

biểu tượng này:  

 Có thể đặt mua các tờ thông tin và bích chương Mọi Trẻ Em Sẵn Sàng Đọc Sách từ PLA.  Quý 

vị cũng có thể tải xuống các tờ thông tin đó từ mạng điện toán. 

 Quý vị có thể tham khảo băng hình DVD huấn luyện (mà quý vị có thể mua) để biết thêm thông 

tin và được giúp đỡ thêm. Hình thức tính thời gian trên đĩa DVD được ghi trong ô:  

 

 
 

0:01:01 



 

Thông Tin Cơ Bản về Chương Trình 
Việc tập đọc và viết đóng vai trò quan trọng đối với thành công trong học tập của mỗi trẻ em. 

Những trẻ em đọc thông thạo thường là những học sinh giỏi nhất. 

Các cuộc nghiên cứu đã cho thấy có mối liên hệ giữa các kinh nghiệm cùng đọc sách với việc 

phát triển ngôn ngữ và thành tích đọc sách. Những trẻ em được nghe đọc sách từ khi còn nhỏ 

thường có kỹ năng ngôn ngữ cao hơn vào năm bốn tuổi. Các em cũng quan tâm hơn tới sách và 

say mê các hoạt động đọc sách hơn. Sự ham thích đọc sách là dấu hiệu dự báo quan trọng về 

thành tích đọc sách của đứa trẻ sau này. 

 

Các Mục Tiêu của Chương Trình Học Chữ Từ Nhỏ dành cho Trẻ Em từ Hai tới 
Ba Tuổi 
 Định nghĩa thế nào là học chữ từ nhỏ và giải thích tầm quan trọng của vấn đề đó. 

 Trình bày sáu kỹ năng trước khi tập đọc giúp trẻ em chuẩn bị sẵn sàng để đọc sách. 

 Giới thiệu Phương Pháp Đọc Hội Thoại (Dialogic Reading) như là một cách mà các bậc phụ 

huynh và người chăm sóc có thể làm để giúp con mình phát triển  

các kỹ năng trước khi tập đọc. Minh họa cách sử dụng Phương Pháp Đọc Hội Thoại khi đọc các 

cuốn chuyện tranh. 

 Đưa ra các ý tưởng giúp việc cùng đọc sách trở thành một hoạt động thật thú vị để phụ huynh và 

trẻ có thể cùng đọc sách thường xuyên hơn 

 Gợi ý về các cuốn sách, các bài đồng dao và các nguồn trợ giúp khác phù hợp với lứa tuổi 

 

Sắp xếp các buổi hướng dẫn 
PLA và ALSC đưa ra các gợi ý sau đây cho các buổi hội thảo: 

 Ghi tên tối đa 35 người tham gia trong một buổi. Các buổi hội thảo này chỉ dành cho đối tượng 

là các bậc phụ huynh và người chăm sóc, mặc dù trẻ em cũng có thể tham gia. Chuẩn bị sẵn sách 

và đồ chơi cho những trẻ em cùng đến tham gia. 

 Chọn một căn phòng khép kín cho các buổi hội thảo này, nếu có thể được. 

 Tổ chức các buổi hội thảo vào ban ngày và buổi tối hoặc ngày cuối tuần để cả các bậc phụ 

huynh đang đi làm lẫn những người ở nhà đều có thể tham gia. 

 

Quý vị sẽ cần các tài liệu sau đây: 
Tờ bích chương Mọi Trẻ Em Sẵn Sàng Đọc Sách (Every Child Ready To Read) (Theo bộ hoặc đặt 

mua riêng) 

Các tờ tài liệu phát tay: 

Tờ thông tin Mọi Trẻ Em Sẵn Sàng Đọc Sách (Every Child Ready To Read) dành cho những 

người nói  (Theo bộ hoặc đặt mua riêng) 

 

 

Tài Liệu  [CÓ THỂ THAY THẾ BẰNG CÁC TÀI LIỆU KHÁC nếu quý vị muốn] 

New Road (Gibbons) 

Jesse Bear What Will You Wear? (Carlstrom) 

Jump, Frog, Jump (Kalan) 

Chugga-Chugga Choo-Choo (Lewis) 

Bam Bam Bam (Merriam) 

Three Little Kittens (Galdone) 

Flower Garden (Bunting) 

Hush! A Thai Lullaby (Ho) 

Mainly Mother Goose — Tape/CD (Sharon, Lois & Bram) 



 

Head and Shoulders from Wee Sing for Babies (Beall) 

Nhiều nguồn trợ giúp về cách chọn sách cho trẻ em từ hai tới ba tuổi 

 

Băng Hình Video: Hear & Say Reading (Theo bộ hoặc đặt mua riêng) 

 

Dụng Cụ: 

Một TV và VCR 

Bảng lật hoặc bảng đen 

 

Không bắt buộc: 

Máy điện toán xách tay có máy chiếu hoặc máy chiếu trên tường (trong trường hợp quý vị sử 

dụng bản trình bày Powerpoint hoặc máy chiếu trên tường) 

Dialogic Reading: “What” Questions flyer   

Dialogic Reading: Open-ended Questions & Expansion flyer  

Hear and Say Reading bookmark  

Danh Mục Sách Học Chữ Từ Nhỏ 
Too Much Noise (McGovern) và bảng flannel 

How Are You Peeling? (Freymann) 

Farm Alphabet Book (Miller) 

Kipper’s A to Z (Inkpen) 

Benny Bakes a Cake (Rice) 



 

Every Child Ready to Read @ your library 
Cuộc Hội Thảo về Học Chữ Từ Nhỏ dành cho Trẻ Em từ Hai tới Ba 

Tuổi 
Thông Tin Khái Quát về Chương Trình và Kịch Bản 

 
 

Chào Mừng và Giới Thiệu 
 
[CHÀO ĐÓN CÁC BẬC CHA MẸ VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC. Rất vui vì họ đã tới tham dự. 

Giới thiệu ngắn gọn về các dịch vụ thư viện và các nguồn trợ giúp.] 

 

Cuộc hội thảo này liên quan tới vấn đề học chữ từ nhỏ và hướng dẫn quý vị làm những việc giúp 

trẻ nhỏ biết và làm quen với sách và ngôn ngữ. 

 

Hẵy bắt đầu bằng một bài đồng dao mà các em nhỏ rất thích.  Việc tạo ra những giây phút thú vị 
với ngôn ngữ và sách sẽ giúp các em ham thích đọc sách hơn nữa. [ 

 

 [TRÌNH BÀY bài đồng dao hoặc bài hát sau đây hoặc một bài mà quý vị lựa chọn] 
Năm Chú Vịt Con (Five Little Ducks) 

 

 

 

Các bậc phụ huynh có thể làm nhiều việc ngay từ khi con mình mới ra đời để giúp các em lớn 

lên trở thành những người đọc sách và học tập thành công. Quý vị có thể mang đến cho con mình 

một lợi thế trong cả đời nếu ngay từ bây giờ quý vị bắt đầu khuyến khích niềm ham mê sách và 

đọc sách ở em. 

 

[CUNG CẤP thông tin cơ bản cho phụ huynh và người chăm sóc.] 
Việc tập đọc và viết đóng vai trò rất quan trọng đối với thành công trong học tập. 

Những trẻ em đọc thông thạo thường là những học sinh giỏi nhất. 

 

Trẻ em đã hoàn tất những bước chuẩn bị sẵn sàng để đọc sách rất lâu trước khi bắt đầu đi học. 

Nếu quý vị có con từ hai tới ba tuổi, ngay từ bây giờ quý vị có thể giúp em học các kỹ năng quan 

trọng trước khi tập đọc. Việc đó sẽ giúp con quý vị tập đọc dễ dàng hơn khi em bắt đầu đi học. 

 

Nghiên cứu cho thấy rằng những trẻ em được nghe đọc sách từ nhỏ có vốn từ vựng phong phú 

hơn và các kỹ năng ngôn ngữ tốt hơn khi các em bắt đầu đi học. 

 

Các em cũng quan tâm hơn tới sách. Những trẻ em muốn được nghe đọc sách thường hay muốn 

tập đọc hơn. Sự quan tâm của trẻ đối với việc đọc sách là yếu tố chỉ báo quan trọng về thành tích 

tập đọc của em sau này. 
[Nguồn Dữ Liệu: Adam Payne, Grover Whitehurst, and Andrea Angell. “The Role of Home Literacy 

Environment in the Development of Language Ability in Preschool Children for Low-Income Families”. 

Early Childhood Research Quarterly v. 9 các số 3-4 (1994) trang 422-440.] 

 

[GIẢI THÍCH các nội dung mà các bậc phụ huynh sẽ học.] 
§ Chúng ta sẽ bàn bạc về lý do tại sao lại cần phải bắt đầu đọc sách cho trẻ em ngay từ khi 

các em còn rất nhỏ để phát triển các kỹ năng học chữ từ nhỏ. 

0:36:38 

0:37:03 

1:15:03 

Lời khuyên: Tôi cần làm gì 

nếu không biết hát?  



 

§ Chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị sáu kỹ năng rất quan trọng mà quý vị có thể bắt đầu 

dạy con mình ngay từ bây giờ để giúp em chuẩn bị sẵn sàng tập đọc. 

§ Chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị cách đọc những cuốn truyện tranh cùng với một bé từ 

hai đến ba tuổi. Phương pháp này giúp tăng cường đáng kể sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ. 

§ Chúng tôi sẽ gợi ý một số cuốn sách, các bài đồng dao cho trẻ em và những bài hát rất 

hay mà quý vị có thể sử dụng để giúp con mình chuẩn bị sẵn sàng đọc sách. 

 

Các bậc phụ huynh và những người chăm sóc khác là những người thích hợp nhất để giúp trẻ em 

chuẩn bị sẵn sàng đọc sách bởi vì: 

 

Quý vị hiểu rõ con mình nhất và có thể giúp các em học theo những cách dễ dàng nhất đối với 

các em. 

Trẻ nhỏ hiệu quả nhất bằng cách thực hành, và các em thích làm nhiều việc cùng với QUÝ VỊ. 
Trẻ nhỏ thường không tập trung chú ý lâu và thích lặp lại các hoạt động mà các em ưa thích. Quý 

vị có thể đọc cho con mình nghe và cùng em thực hiện các hoạt động học chữ từ nhỏ trong các 

khoảng thời gian ngắn trong cả ngày. 

Phụ huynh là những tấm gương tuyệt vời—Nếu con quý vị thấy quý vị coi trọng và thích đọc 

sách, các em cũng sẽ làm theo quý vị. 
Trẻ em học hiệu quả nhất bằng cách thực hành—và các em thích làm các việc cùng với QUÝ VỊ. 
Vì vậy hãy cùng đọc sách với con quý vị hàng ngày. 

 

Sự phát triển các kỹ năng học chữ từ nhỏ qua các hoạt động liên quan tới sách vở và các câu 

chuyện từ khi trẻ em còn nhỏ liên quan mật thiết tới việc trẻ em tập đọc thành công. Quý vị bắt 

đầu đọc cho trẻ em càng sớm thì các em sẽ càng phát triển các kỹ năng đọc và ngôn ngữ tốt hơn. 
Nguồn Dữ Liệu: 

[Catherine Snow.“The Contacts of Literacy: What Children Learn from Learning to Read Books” in W. H. 

Teale Emergent Literacy: Writing and Reading, Norwood.] 

 

Trẻ em từ hai tới ba tuổi đã bắt đầu tập trung vào học ngôn ngữ và chuẩn bị sẵn sàng để đọc 

sách. Hiện giờ con quý vị làm những việc gì trong một ngày bình thường? 

 

 Trẻ Em Hai và Ba Tuổi Làm Gì? 
Nghĩ về những trẻ em từ hai tới ba tuổi. 

Một số việc mà các em làm là gì? Một số việc mà quý vị cùng làm với các em là gì? 

[GHI CÁC CÂU TRẢ LỜI trên bảng lật hoặc bảng đen.] 

Có thể có một số câu trả lời như:Các em biết nói     

 Các em có thể vẽ nguệch ngoạc  

Màu sắc 

Hình dạng  

Hát  

Có thể lật các trang sách  

Nói về các bức tranh 

Giả bộ đọc sách 

Đặt rất nhiều câu hỏi 
 

Tất cả những hoạt động này đều là một phần của việc học chữ từ nhỏ!   

 

[ĐỊNH NGHĨA việc học chữ từ nhỏ. Cho xem định nghĩa trên bích chương, bảng lật 

hoặc chương trình powerpoint (có thể tải xuống từ trang mạng điện toán] 
Quý vị có thể đã nghe nói tới cụm từ này.  Định nghĩa mà chúng tôi sẽ sử dụng là: 

0:37:50 

0:38:33 



 

Học chữ từ nhỏ là những kiến thức mà trẻ em biết về việc đọc và viết trước khi các em thực sự 

biết đọc và viết. [NHẮC LẠI định nghĩa.] 
 

 

 

GIỚI THIỆU về Sáu Kỹ Năng Chuẩn Bị Sẵn Sàng để Đọc Sách 
[THAM CHIẾU TỚI TỜ BÍCH CHƯƠNG Sáu Kỹ Năng Trước Khi Tập Đọc mà Con Quý Vị 
Có Thể Bắt Đầu Học từ Khi Ra Đời hoặc sử dụng chương trình powerpoint] 

PHÂN PHÁT tờ thông tin, Cẩm Nang Hướng Dẫn Phụ huynh về Học Chữ Từ Nhỏ: Những 
Người Nói, Những Em Bé Hai và Ba Tuổi] 
PHÂN PHÁT Danh Mục Sách về Học Chữ Từ Nhỏ (tùy chọn)] 

 

Các cuộc nghiên cứu về đọc sách chỉ ra rằng có sáu kỹ năng mà trẻ em cần phải biết trước khi 

tập đọc. Các bậc phụ huynh có thể giúp trẻ nhỏ học các kỹ năng này, đó là: 

Ham Thích Đọc Sách 
Nhận Thức về Ngữ Âm 
Vốn Từ Vựng 
Các Kỹ Năng Tường Thuật 
Nhận Thức về Sách Báo 
Kiến Thức về Chữ Cái 
 

[NÓI VỀ MỖI KỸ NĂNG] 
 

HAM THÍCH ĐỌC SÁCH là sự quan tâm và ham thích của một đứa trẻ đối với sách. 
  

Tại sao điều quan trọng là trẻ em cần phải thấy các cuốn sách hay và thú vị? 
Những trẻ em thích sách và thích nghe đọc sách sẽ tò mò về cách làm thế nào để đọc. Các 

em sẽ đọc nhiều hơn.  

 

Nghiên cứu cho thấy rằng khi sự giao tiếp liên quan tới sách không mang tính chất tích 

cực (ngồi yên; lắng nghe; dùng từ  ngữ nghiêm khắc), trẻ nhỏ sẽ ít thích sách và việc đọc 

sách hơn.  Em liên kết phản ứng tiêu cực với sách và việc đọc sách. Khi việc cùng đọc 

sách mang lại những giây phút vui vẻ cho cả phụ huynh và trẻ thì trẻ sẽ tập trung chú ý 

và ham thích đọc sách hơn. Việc cùng đọc sách càng vui vẻ thì hoạt động đó sẽ càng 

được thực hiện thường xuyên và đều đặn hơn. 
[Nguồn Dữ Liệu: Adriana Bus, Jay Belsky, Marinus H. van IJzendoorn, Keith Crnic. “Attachment 

and Bookreading  Patterns: A Study of Mothers, Fathers, and Their Toddlers,” Early Childhood 
Research Quarterly 12,81-98 

(1997)] 

 

 
[ĐỌC một cuốn sách mà quý vị ưa thích, làm mẫu cách đọc bằng một giọng vui vẻ. 

Ví dụ: Jesse Bear, What Will You Wear? của tác giả Nancy Carlstrom] 

 

Các bậc phụ huynh có thể làm gì để giúp trẻ nhỏ và trẻ mới biết đi say mê sách và muốn 
đọc nhiều hơn?  

§ Đọc thường xuyên và giúp tạo không khí vui vẻ khi đọc sách. 

§ Bảo đảm là quý vị và con mình có tâm trạng vui vẻ thì mới có thể có được những giây 

phút đọc sách vui và thú vị. 
§ Ngừng đọc khi con quý vị mệt mỏi hoặc không còn hứng thú nữa. 
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Lời khuyên: Tôi cần làm gì để minh họa một cuốn sách? 



 

 

 

NHẬN THỨC VỀ NGỮ ÂM là khả năng nghe và sử dụng các âm thanh nhỏ hơn trong từ 
ngữ. 
Trẻ nhỏ nghe thấy các âm thanh và âm vị khác nhau tốt hơn nhiều so với người lớn. Chính vì vậy 

trẻ em rất dễ học được nhiều ngôn ngữ khi còn nhỏ. 

  

Tại sao điều quan trọng là trẻ em cần phải nghe được các âm thanh khác nhau trong từ? 
Khả năng nghe được các âm thanh đầu và cuối tạo nên từ ngữ sẽ giúp trẻ em phân biệt được âm 

thanh của từ khi các em bắt đầu đọc 

 

Các bậc phụ huynh có thể làm gì để giúp các em bé từ hai tới ba tuổi nghe và sử dụng các 
âm thanh nhỏ hơn trong từ? 
Một trong những cách hiệu quả nhất và thú vị nhất là hát và đọc những câu đồng dao và hát các 

bài hát. 

§ Nghe những từ coó vần điệu giúp con quý vị hiểu rằng từ được cấu tạo bằng nhiều thành 

phần nhỏ hơn. 

§ Các bài hát có các nốt nhạc khác nhau cho mỗi âm tiết, do đó giúp trẻ em chia nhỏ được 

các từ. Hát suốt cả ngày khi quý vị làm các công việc hàng ngày như tắm, mặc quần áo, 

cất dọn đồ chơi v.v… Quý vị cũng có thể tự nghĩ ra các bài hát. 

 
[ÁP DỤNG MỘT TRONG CÁC GỢI Ý SAU ĐÂY HOẶC DÙNG MỘT BÀI ĐỒNG DAO 
VÀ BÀI HÁT mà quý vị lựa chọn để minh họa cho việc các bài đồng dao và bài hát có thể 

giúp trẻ em nghe và sử dụng các âm thanh trong từ như thế nào.] 
§ Bài hát Head and Shoulders trong Wee Sing for Baby của tác giả Beall 

§ Miss Muffet hoặc Eensy Weensy Spider (từ băng Mainly Mother Goose của tác giả 

Sharon, Lois and Bram)   

§ Phần trích lược từ cuốn sách đồng dao như Flower Garden của tác giả Eve Bunting 

§ Phần trích lược từ sách có âm thanh như Hush! A Thai Lullaby  của tác giả Ho (nhiều âm 

thanh của các động vật khác trong nhiều nền văn hóa khác nhau)  

[OPTIONAL: ĐỀ NGHỊ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA cho biết tên một bài đồng dao mà họ 

thích.]  

 

 

VỐN TỪ VỰNG là tên các sự vật 
 
Tại sao điều quan trọng là trẻ em cần phải nghe thấy nhiều từ vựng khác nhau và cần phải 
cho các em tiếp xúc với nhiều từ ngữ? 

§ Trẻ em cần biết ý nghĩa của các từ để hiểu những gì mình đang đọc.  

§ Khi nghĩ về việc này, quý vị biết mình có đọc một từ đúng hay không nếu đã từng nghe 

thấy từ đó.  Quý vị đang phân loại âm thanh.  Càng nghe thấy nhiều từ thì trẻ em càng sẵn 

sàng tạo sự liên kết khi các em đọc sách.  

 

[ĐƯA RA VÍ DỤ VỀ PHÂN BIỆT ÂM THANH CỦA TỪ CẢ RỐT. Ghi từ “cà rốt” trên một tấm 
bảng lật hoặc bảng đen. Khi phát âm từ này, quý vị không biết là mình phát âm đúng hay không 

trừ khi trước đó đã từng nghe nói tới từ này.]  

 

Các bậc phụ huynh có thể làm gì để giúp các em bé hai và ba tuổi học từ vựng? 
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§ Nói chuyện và đọc sách cùng với con quý vị. Việc đọc sách cho trẻ em là cực kỳ quan 

trọng trong việc tạo vốn từ vựng phong phú hơn cho trẻ vì em sẽ nghe được nhiều từ mới 

hơn khi quý vị đọc sách. 

§ Không chỉ gọi tên đồ vật; hãy gọi tên cảm xúc—của quý vị và của con quý vị. Việc này 

sẽ giúp con quý vị thể hiện cảm xúc của em và đỡ cáu giận hơn. 

§ Giải thích những từ lạ thay vì thay thế các từ đó bằng những từ quen thuộc. 

 

[ĐỌC một đoạn trích từ cuốn Bam Bam Bam hoặc một cuốn sách mà quý vị lựa chọn để thể 

hiện rằng sách có những từ ngữ mà các bậc phụ huynh và người chăm sóc có thể không sử dụng 

trong khi nói chuyện bình thường với trẻ em. 

SỬ DỤNG cuốn New Road của tác giả Gail Gibbons hoặc một cuốn sách không phải là sách 

viễn tưởng mà quý vị đã lựa chọn để làm ví dụ cho quan điểm những cuốn sách không phải là 

sách viễn tưởng cũng có thể giới thiệu các từ mới và giúp tăng vốn từ vựng của trẻ em.] 

 

Nếu quý vị sử dụng một ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh thông thạo hơn, nghiên cứu cho 

thấy rằng 

tốt nhất là quý vị nên nói với con mình bằng ngôn ngữ mà quý vị thông thạo nhất.  Việc này sẽ 

giúp em nghe ngôn ngữ nói trôi chảy và giúp quý vị giải thích nhiều điều cho con mình mà có 

thể quý vị không làm được bằng tiếng Anh.  Khi học các khái niệm và bàn thảo về những suy 

nghĩ và ý tưởng, đứa trẻ đang luyện tập trí não của mình. Sau đó, em sẽ có thể diễn giải những gì 

em biết khi tới trường, chứ không phải là phải học cả khái niệm và từ tiếng Anh đó cùng một lúc. 
[Nguồn Dữ Liệu: Patton O. Tabors. One Child, Two Languages. Baltimore, MD: Paul H. Brookes, 1997.] 

 

NHẬN THỨC VỀ SÁCH BÁO là việc nhận thấy sách báo ở mọi nơi; biết cách cầm một 
cuốn sách; biết cách dò chữ trong một trang sách. 
 

Tại sao nhận thức về sách báo lại quan trọng? 
§ Trẻ em phải hiểu rõ cấu trúc của sách: sách có tờ bìa, quý vị bắt đầu đọc từ đầu trang và 

từ trái sang phải (bằng tiếng Anh), các cuốn sách đều có chữ và hình để kể câu chuyện. 

Chúng ta đọc chữ trong trang đó chứ không phải là các bức hình. 

 

§ Khi trẻ em cảm thấy quen thuộc với sách, các em có thể tập trung vào việc đọc sách.  

  

Các bậc phụ huynh có thể làm gì để giúp trẻ em chú ý tới sách báo và hiểu cách thức hoạt 
động của sách?  

§ Chỉ vào các biển báo và những từ khác có ở xung quanh quý vị và đọc nội dung của 

chúng. Các biển báo dừng v.v... Hãy nói về các biển báo mà quý vị nhìn thấy khi đang lái 

xe, đi bộ, khi ở trong tiệm tạp hóa. 

§ Đôi khi vừa chỉ vào chữ vừa đọc để con quý vị hiểu rằng quý vị đang đọc chữ đó chứ 

không phải là các bức hình 

§ Để trẻ lật trang sách khi quý vị đọc sách 

§ Nếu một cuốn sách có một từ hoặc câu lặp lại, hãy chỉ vào từ/hoặc câu đó trong trang đó 

và để đứa trẻ nói. 

§ Cầm ngược cuốn sách để xem đứa trẻ có biết là cần phải đảo ngược lại hay không. 

 

 

KIẾN THỨC VỀ CHỮ CÁI là việc biết rằng các chữ cái không giống nhau và có tên gọi và 
âm thanh khác nhau. 
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Tại sao kiến thức về chữ cái lại quan trọng? 
Để đọc các từ trong sách, trẻ em phải hiểu rằng các từ đó được cấu tạo bằng các phần nhỏ hơn, 

bằng các chữ cái, và mỗi chữ cái đều có tên riêng. 

 

Các bậc phụ huynh có thể làm gì để giúp trẻ em tìm hiểu về chữ cái? 
Việc học phân biệt các chữ cái với nhau liên quan tới khả năng nhìn thấy sự khác nhau về hình 

dạng của chữ cái. 

Việc giúp trẻ em hai và ba tuổi tìm hiểu về các hình dạng khác nhau, hiểu sự giống và khác nhau 

của các đồ vật sẽ giúp chuẩn bị cho các em học bảng chữ cái. 

§ Chỉ ra các hình dạng của đồ chơi và các đồ vật khác. Trái bóng này hình tròn. (Giúp con 

quý vị cảm nhận hình tròn.) Khối hộp này có các góc. 

§ Nói về sự giống và khác nhau của các đồ vật. 

§ Sử dụng các trò chơi đơn giản để giúp trẻ em nhìn thấy các hình dáng khác nhau. 

§ Đọc các cuốn sách có bảng chữ cái và hát các bài hát ABC để giới thiệu chữ cái cho trẻ 

em. 

§ Chơi với các chữ cái có nam châm dính hoặc tạo chữ cái bằng bột nặn 

§ Nói về những chữ cái mà con quý vị thích nhất — ví dụ như chữ cái đầu tiên của tên em. 

Nếu tên của con quý vị bắt đầu bằng chữ “T,” hãy giúp con quý vị tìm chữ T trên các 

biển báo, các hộp thực phẩm, thư và các đồ vật khác. Khi quý vị tìm thấy một từ bắt đầu 

bằng chữ T, hãy nói từ đó và để con quý vị nhắc lại. Hãy hỏi em xem những từ nào cũng 

bắt đầu bằng chữ T. Lặp lại hoạt động này bằng cách sử dụng các chữ cái đầu tiên của 

những đồ vật khác mà con quý vị ưa thích. 

§ Sử dụng chữ trong môi trường—tìm chữ cái trong các biển báo ở xung quanh chúng ta. 
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Lời khuyên: Làm thế nào để tôi thể 

hiện với một cuốn sách? 

Các kỹ năng tường thuật khả năng mô tả sự vật, sự kiện và kể chuyện.  
 

Tại sao các kỹ năng tường thuật lại quan trọng đối với việc tập đọc? 
Việc có thể nói và giải thích về diễn biến của một câu chuyện sẽ giúp đứa trẻ hiểu ý nghĩa của 

những điều các em đang đọc. Nếu có kỹ năng trần thuật tốt, trẻ em sẽ đọc hiểu tốt. 

 

Các bậc phụ huynh có thể làm gì để giúp trẻ em từ hai tới ba tuổi phát triển các kỹ năng 
tường thuật? 

§ Gọi tên sự vật (cả trong thực tế và trên tranh ảnh trong sách) khi quý vị trong sinh hoạt 

hằng ngày 

§ Bảo đảm là trẻ có nhiều cơ hội nói chuyện với quý vị chứ không chỉ là lắng nghe quý vị 
nói. Có một số cách nói chuyện có tác dụng phát triển các kỹ năng tường thuật hiệu quả 

hơn. Ví dụ: 

o Yêu cầu con quý vị nói về một điều gì đó đã xảy đến với em trong ngày hôm nay; 

hãy yêu cầu em nói chi tiết hơn để mở rộng nội dung tường thuật của mình. 

Đặt các câu hỏi không thể trả lời được bằng “có” hoặc “không.” Điều này khuyến 

khích con quý vị suy nghĩ và hiểu rõ hơn. 

o Kể chuyện cho con quý vị để giúp em học cách kể chuyện. 

o Trong cả ngày, hãy nói về một vài việc mà quý vị đang làm. 

o Chọn một cuốn sách mà quý vị đã đọc nhiều lần. Đọc lại cuốn sách đó và yêu cầu 

trẻ cho quý vị biết chuyện gì xảy ra tiếp theo tại một số thời điểm trong câu 

chuyện.  

o Hãy để con quý vị kể chuyện bằng con rối hoặc đồ dùng cho sân khấu. 

o Để con quý vị vẽ và cho quý vị biết những gì đang diễn ra trong bức tranh. 

o Khi con quý vị lớn hơn, hãy gọi tên không chỉ các tĩnh vật mà còn cả các hành 

động, cảm xúc và ý tưởng. Vui vẻ, buồn và tức giận là các cảm giác thường gặp, 

nhưng hãy nghĩ tới những cảm giác khác ít gặp hơn: khó xử, yên lặng, buồn ngủ, 

ghen tức, cáu giận và những cảm xúc khác. Hãy nói về những cảm xúc của chính 

quý vị. Hãy sử dụng các từ để diễn tả những gì mà con quý vị có thể đang cảm 

nhận. 

§ Hãy lắng nghe khi con quý vị cố gắng nói, hãy kiên nhẫn 

 

 

 [BÂY GIỜ HÃY THAM CHIẾU tới danh sách những hoạt động mà họ nói rằng trẻ em từ hai 

tới ba tuổi thường làm, hoặc họ làm với con cái mình. Đối với mỗi hoạt động mà họ đề cập tới, 

hãy xem hoạt động đó liên quan tới kỹ năng học chữ từ nhỏ nào. Nếu quý vị ghi nhóm các kỹ 

năng và định nghĩa của các kỹ năng này trên các tấm bích chương ở trên tường, hãy giúp họ tạo 

sự liên kết giữa hai nhóm đó.] 

 

 
Giới Thiệu Phương Pháp Đọc Hội Thoại 
Cách chúng ta đọc cũng quan trọng như mức độ thường xuyên đọc cho trẻ em nghe. Một cách 

đọc sách phổ biến cho trẻ em là người lớn đọc còn đứa trẻ thì lắng nghe. 
 

[ĐỌC Cuốn Chugga Chugga Choo Choo của tác giả Kevin Lewis 

hoặc Jump, Frog, Jump by Robert Kalan—hoặc cuốn sách khác mà 

quý vị lựa chọn—để thể hiện cách thức đọc sách thông thường.] 
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Có một cách đọc sách khác có thể giúp trẻ em phát triển các kỹ năng tường thuật và từ vựng. 

Phương pháp đó gọi là Đọc Hội Thoại hay còn gọi là “Nghe và Nói”. 

 

Với phương pháp Đọc Hội Thoại, người lớn sẽ giúp đứa trẻ kể chuyện. Người lớn trở thành 

người hỏi, người nghe và khán giả. 

 



 

Nghiên cứu cho thấy rằng việc Đọc Hội Thoại là rất hữu ích. Trong các cuộc thi về phát triển 

ngôn ngữ, những trẻ em đọc sách nhiều bằng phương pháp “nghe và nói” thường có các kỹ năng 

ngôn ngữ và các kỹ năng 

trước khi tập đọc tốt hơn. Trẻ em có thể vượt trước các bạn cùng lứa nhiều tháng về trình độ học 

tập chỉ sau một vài tuần học theo phương pháp Đọc Hội Thoại.  
[Grover Whitehurst, et al. “A Picture Book Reading Intervention in Day Care and Home for Children from 

Low-Income Families.” Developmental Psychology v.30 no.5 (1994) p.679-689.] 

 

Nghiên cứu đã xác nhận tầm quan trọng của vốn từ vựng phong phú khi đứa trẻ tập đọc. Những 

người đọc sách tốt luôn đọc to các từ mà họ không biết để tìm hiểu ý nghĩa của từ đó. 
[Ủy Ban Nghiên Cứu Quốc Gia. Preventing Reading Difficulties in Young Children. Washington, DC: 

National Academy Press, 1998.] 

 

 Bây giờ hãy xem phương pháp Đọc Hội Thoại hoạt động như thế nào. [CHO XEM PHẦN 
MỘT của cuốn băng video, Nghe và Nói. Bắt đầu ở phút 2:27.] 

 

 

Bây giờ hãy thử phương pháp Đọc Hội Thoại (SỬ DỤNG CUỐN SÁCH mà trước đó quý vị đã 
đọc.) 

[THAM CHIẾU người tham gia tới một trong ba phần sau đây: 

Phần đánh dấu Nghe và Nói 
Cột “Nghe và Nói” trong tờ thông tin Hướng Dẫn Phụ huynh về Vấn Đề Học Chữ Từ 

Nhỏ brochure 

Tờ phát tay, Đọc Hội Thoại: Những Câu Hỏi Nào 

CẦM MỘT CUỐN SÁCH LÊN và yêu cầu những người tham gia nghĩ ra những câu hỏi, giải 
đáp câu trả lời của một đứa trẻ, và thêm phần mô tả.]  

[Sử dụng cho bản thân Tờ Thông Tin Phát Tay Số 1 dành cho Phụ huynh và/hoặc phát tay cho 

phụ huynh nếu tờ thông tin này hữu ích cho nhóm của quý vị] 
  Những câu hỏi nào 

  Không phải là những câu hỏi có thể trả lời có hoặc không 

  Không phải là những câu hỏi mà đứa trẻ có thể trả lời bằng cách chỉ trỏ 

  Xác nhận sự trả lời của đứa trẻ 

  Trình bày thêm đôi chút vào câu trả lời của trẻ 

  Yêu cầu trẻ nhắc lại 

 [Để những người tham gia hỏi và trả lời các câu hỏi khi quý vị giơ cao cuốn sách. Hãy 

thực tập theo từng cặp, không bắt buộc.] 
 

 Phần thứ hai của phương pháp Đọc Hội Thoại là sử dụng các câu hỏi tùy ý trả lời. Hãy xem 

phương pháp này hoạt động như thế nào. 
[CHO XEM PHẦN HAI của băng hình video, giúp những người tham gia liên hệ tới các tờ 
thông tin viết tay được cung cấp trước đó và/hoặc phân phát các tờ phát tay: Đọc Hội thoại: Các 
Câu Hỏi Tùy Ý Trả Lời và Mở Rộng.] 
 

Bây giờ,hãy thử đọc [SỬ DỤNG CUỐN SÁCH MÀ TRƯỚC ĐÓ QUÝ VỊ ĐÃ ĐỌC] và đặt 

các câu hỏi tùy ý trả lời. 
[GIƠ LÊN MỘT CUỐN SÁCH và yêu cầu những người tham gia nghĩ về các câu hỏi tùy ý trả 
lời để hỏi, câu trả lời của đứa trẻ, và câu hỏi tiếp của người lớn.] 
[Sử dụng cho bản thân Tờ Phát Tay Số 2 dành cho Phụ Huynh và/hoặc phát tay cho phụ huynh 

nếu việc đó là hữu ích đối với nhóm của quý vị.] 
 

0:44:41 

0:45:24 

0:46:13 



 

 Bây giờ đến lượt quý vị! Hãy đóng cặp với ai đó. Hãy chọn một cuốn sách để đọc và thực hành 

phương pháp Đọc Hội Thoại. Một trong số các quý vị đóng vai đứa trẻ và một làm người lớn. 

Đứa trẻ phải chọn trang. Sau khoảng một phút hoặc hơn, tôi sẽ yêu cầu quý vị đổi vai. Hãy nhớ 

bắt đầu bằng các câu hỏi “cái gì”, xác nhận sự trả lời của đứa trẻ, thêm thông tin, sau đó đưa ra 

các câu hỏi tùy ý trả lời, và phải bảo đảm liên hệ được giữa những điều đang làm với cuộc sống 

của đứa trẻ.  



 

 

 [SAU KHI NHỮNG NGƯỜI THAM GIA ĐÃ HOÀN THÀNH, HÃY HỎI: ] 
Quý vị nghĩ như thế nào về phương pháp Đọc Hội Thoại? 

Quý vị thấy cách nào là dễ nhất? 

Quý vị thấy cách nào là khó nhất? 

 

 

Đọc Hội Thoại là một cách rất hữu ích để giúp con quý vị học các kỹ năng trước khi tập đọc. 
Quý vị vẫn có thể đọc một cuốn sách từ đầu đến cuối mà không dừng lại để đặt câu hỏi, như vậy 

con quý vị sẽ nắm bắt được mạch chuyện. Ở lứa tuổi này, con quý vị sẽ yêu cầu quý vị đọc đi 

đọc lại cùng một cuốn sách — và quý vị sẽ có rất nhiều cơ hội để áp dụng phương pháp Đọc Hội 

Thoại! 

 

Có một số cuốn sách hữu ích hơn khi áp dụng phương pháp Đọc Hội Thoại. Sau đây là một số 

hướng dẫn 

về cách chọn sách. 

[THAM CHIẾU TỚI PHẦN ĐÁNH DẤU NGHE VÀ NÓI.] 

 

Hãy cố gắng nói với con quý vị theo cách này ngay cả khi quý vị không đọc sách. 

Hãy đặt các câu hỏi và lắng nghe trẻ khi quý vị làm các việc cùng với em: lái xe trên đường, coi 

TV, cùng vui chơi. 

 

 
Kết Luận 
Chúng ta đã đề cập tới: 

Tầm quan trọng của học chữ từ nhỏ đối với việc tập đọc thành công trong tương lai của con quý 

vị. Chúng ta đã bàn thảo về từng kỹ năng trong số sáu kỹ năng trước khi tập đọc mà quý vị có thể 

dạy con mình ngay từ bây giờ. 

Chúng ta đã tìm hiểu và thực hành phương pháp Đọc Hội Thoại. Đây là phương pháp đơn giản 

nhưng lại rất hữu ích để giúp con quý vị phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và tập đọc. 

 

Có ai còn thắc mắc về các vấn đề này không? 

 

[PHÂN PHÁT THÔNG TIN về các tài liệu và chương trình tại thư viện của quý vị mà phụ 

huynh của các em bé từ hai tới ba tuổi đặc biệt quan tâm.] 

 

Quý vị có thắc mắc gì không? 

Chúc quý vị có những giây phút cùng đọc sách vui vẻ với con quý vị! 

uuuu  S7 
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Overhead #1 

 

 

Đọc Truyện Tranh 
 
 

Đọc truyện tranh giúp trẻ em học được nhiều kỹ năng 
cần thiết  

để chuẩn bị sẵn sàng đi học. 
 
 

Cách chúng ta đọc sách cho trẻ em cũng quan trọng 
như  

mức độ thường xuyên đọc cho các em. 
 
 

Trẻ em tiếp thu từ sách nhiều hơn 
khi các em tích cực đọc sách. 

 
 

Đọc Hội Thoại là phương pháp giúp trẻ nhỏ 
tham gia vào câu chuyện. 

 
 

Mục tiêu của chương trình ngày hôm nay là hướng 
dẫn quý vị cách 

giúp con mình tích cực tham gia vào việc cùng đọc 
truyện tranh. 



 

Overhead #2 

 

 

 

Đọc Hội Thoại: 
Các Câu Hỏi “Cái Gì” 

 
Đặt các câu hỏi “cái gì” 

 
Đặt câu hỏi sau câu trả lời 

 
Nhắc lại những gì con quý vị nói 

 
Giúp con quý vị khi cần thiết 

 
Khen ngợi và khuyến khích 

 
Theo dõi các sở thích của con quý vị 



 

Overhead #3 

 

 

 

Đọc Hội Thoại: 
Các Câu Hỏi Tùy Ý Trả Lời và Mở 

Rộng 
 

(1) Đặt các câu hỏi tùy ý trả lời về 
các bức hình 

 
Nếu con quý vị không biết nói gì 

về một bức tranh, hãy nói điều gì đó và yêu 
cầu 

em nhắc lại 
 

Khi con quý vị đã quen với các dạng câu hỏi 
tùy ý trả lời, hãy yêu cầu em nói nhiều hơn 

 
(2) Mở rộng những gì con quý vị nói 

 
Mở rộng thật ngắn gọn và đơn giản 

 
Yêu cầu con quý vị nhắc lại 

những cụm từ dài hơn 



 

 
Tờ Thông Tin Phát Tay dành cho Phụ Huynh số 1 

Phương pháp Đọc Hội Thoại: 
Các Câu Hỏi “Cái Gì” 

 
 truyện tranh cùng với con quý vị là một cách rất hữu ích để dạy từ vựng và giúp con quý vị mô 

tả đầy đủ hơn về những gì mà các em nhìn thấy.   cùng con quý vị xem qua một cuốn sách trước 

khi đọc lần đầu tiên.  lần đầu tiên đọc sách cùng nhau, quý vị nên là người nói chính, đồng thời 

phải bảo đảm là quý vị chỉ ra tên của các sự vật mà con quý vị có thể không biết. Trong lần tới, 

khi cùng em đọc cuốn sách đó, hãy áp dụng các phương pháp sau đây cho mỗi bức hình/đồ vật 

mà quý vị đã nêu tên khi cùng con mình đọc lần đầu tiên: 

 
� Đặt các câu hỏi “cái gì”:  

Chỉ vào vật trong sách và nói “Đây là cái gì?” hoặc “Cái này gọi là gì?” Tránh đặt các câu 
hỏi mà con quý vị có thể trả lời “có” hoặc “không” hoặc chỉ cần chỉ vào bức hình để trả lời. 
 
�Đặt câu hỏi sau câu trả lời:  

Khi con quý vị gọi tên một đồ vật, hãy hỏi về đồ vật đó. Ví dụ: “Chiếc xe tải có màu gì?”, 
“Bộ phận này của chiếc xe tải gọi là gì?”, “Con chó đang làm gì?”, hoặc “Chúng ta dùng 
chén để làm gì?” 

 
�Nhắc lại những gì con quý vị nói:  

Hãy cho con quý vị biết rằng câu trả lời của em là đúng bằng cách nhắc lại câu trả lời đó: 
“Đúng vậy, đó là con bò. ” 

 
�Giúp con quý vị khi cần thiết:  

Nếu con quý vị không thể trả lời câu hỏi của quý vị, hãy đưa ra câu trả lời đúng và yêu cầu 
em nhắc lại những gì quý vị đã nói. 
 
�Khen ngợi và khuyến khích:  

Cho con quý vị biết khi em làm tốt bằng cách nói những câu như: “Con nói giỏi lắm!” hoặc 
“Đúng vậy. Con giỏi quá!” 

 
�Theo dõi các sở thích của con quý vị: 
 Nếu con quý vị thể hiện sự quan tâm tới một bức hình bằng cách nói hoặc chỉ vào bức hình 
đó, hãy tiếp tục ngay bằng cách đọc các câu hỏi để em nói. 
 
�Chúc vui vẻ!  

Cố gắng để làm thời gian đọc sách trở nên thú vị và giống như một trò chơi. Một cách để 
làm việc này là chuyển đổi qua lại giữa việc đặt câu hỏi và chỉ đọc. Ví dụ, quý vị có thể đọc 
một trang và sau đó yêu cầu con quý vị nói cho quý vị biết về trang tiếp theo. Cần lưu ý tới 
tâm trạng và mức độ tập trung chú ý của con quý vị. Hãy biến việc đọc sách trở thành một 
hoạt động vui vẻ. 
 



 

Tờ Thông Tin Phát Tay dành cho Phụ Huynh số 2 

 

 

Đọc Hội Thoại: 
Các Câu Hỏi Tùy Ý Trả Lời và Mở Rộng 

 
Giờ đây khi quý vị đã thực hành đôi chút về cách sử dụng các câu hỏi “cái gì”, hãy bắt đầu dùng 

các câu hỏi tổng quát hơn để khuyến khích con quý vị nói nhiều hơn một từ trong mỗi lần em 

nói. Hãy dựa trên những gì con quý vị nói ra để giúp em học cách mô tả nhiều hơn những gì mà 

em nhìn thấy trong bức hình. 

 
Đặt các câu hỏi tùy ý trả lời:  
Tiếp tục sử dụng các câu hỏi khi quý vị đọc sách với con để giúp em nói về các bức tranh. 
Dù vậy, bây giờ thay vì sử dụng các câu hỏi cụ thể “cái gì”, ví dụ như “Đây là cái gì?”, hãy 
hỏi các câu hỏi tùy ý trả lời tổng quát hơn mà con quý vị phải trả lời bằng hơn một từ. Ví 
dụ, “Con nhìn thấy gì trong trang này?” hoặc “Chuyện gì đang xảy ra ở đây?” 

 

Giúp đỡ khi cần thiết: 

 Khi con quý vị không biết phải nói thêm gì về một bức tranh, quý vị hãy nói một điều gì đó 
cho em nghe. Cố gắng yêu cầu em nhắc lại điều đó. Ví dụ: “Con vịt đang bơi. Bây giờ quý 
vị nói, “Con vịt đang bơi.’” 

 

Yêu cầu con quý vị nói nhiều hơn:  

Khi con quý vị đã quen với các câu hỏi tùy ý trả lời, hãy yêu cầu em nói thêm một điều gì 
đó bằng cách đặt câu hỏi khác, ví dụ như “Con còn nhìn thấy gì nữa?” 
 

Mở rộng những gì con quý vị nói:  
Khi con quý vị nói điều gì đó về một bức hình, hãy khen ngợi em, và hãy thêm đôi chút vào 
những gì mà em vừa nói. Ví dụ, nếu con quý vị nói “Doggy bark” (“Con chó sủa”), quý vị 
có thể nói “Đúng vậy, con chó đang sủa con mèo.” Như vậy, quý vị đã điền thêm các từ chi 
tiết và phần kết thúc mà con quý vị không đề cập tới và cung cấp thông tin mới. Sau đó, 
quý vị có thể đặt một câu hỏi về thông tin mới này: “Con chó đang sủa ai?” 

 

Mở rộng thật ngắn gọn và đơn giản:  
Bảo đảm là quý vị chỉ mở rộng thêm đôi chút các câu mà các em nói để con quý vị có thể 
bắt chước những gì quý vị nói. 
 
Yêu cầu con quý vị nhắc lại:  

Nếu quý vị khuyến khích con quý vị lặp lại các câu dài hơn, em sẽ bắt đầu sử dụng các câu 
đó nhanh hơn. 
 
 

 

 

 

 


