
Cùng nhau đọc sách vào mùa hè  2021 

Thưa các bậc phụ huynh và các em học sinh yêu quý của trường Công lập Boston 

 Chúng tôi hy vọng các em sẽ có một mùa hè tuyệt vời bằng cách đọc những quyển sách thú vị. Hôm nay các 
em đã được nhận những quyển sách để đọc vào mùa hè. Mỗi học sinh trong lớp của trường Công lập Boston sẽ 
đọc cùng một quyển sách với các bạn học mới vào tháng 9. Thật vui khi được chia sẻ cảm nghĩ của mình về 
cuốn sách này với bạn khác!  

Bài tập 2021, cùng nhau đọc một cuốn sách vào mùa hè năm lớp 1 
Hè này, các em hãy đọc những văn bản được giao trong 20 phút mỗi lần. Làm tương tự với cuốn sách thứ 
hai các em tự chọn. Các em có thể chọn sách từ danh mục ở mặt sau của tờ thông tin này hoặc ở trang 
Đọc sách mùa hè của trường Công lập Boston tại link bostonpublicschools.org/summerreading.  
 Khi đọc, các em hãy suy nghĩ về những câu hỏi dưới đây: 

*Hãy nhớ đánh dấu hoặc gạch dưới văn bản, hoặc ghi chú trên giấy nhớ. Chia sẻ với người khác những chỗ em 
thấy thú vị hoặc khó hiểu, và nêu lý do tại sao. Đến tháng 9, hãy mang sách đến trường. Chuẩn bị chia sẻ cảm 
nghĩ của mình về những cuốn sách em đọc trong hè này.  

Tận hưởng chương trình đọc sách mùa hè của thư viện Công lập Boston. Có các hoạt động đọc sách đã 
được lên kế hoạch suốt cả mùa hè. Truy cập www.bpl.org/summer 

 
Tận hưởng mùa hè và đọc thật nhiều sách! 

Thông tin thêm 

BrookeChilds, Giám đốc phụ trách văn học thiếu nhi trường Công lập Boston, bchilds@bostonpublicschools.org 
Sharon Abraham, Giám đốc trung học môn Anh văn , sabraham@bostonpublicschools.org 
Stacie Withington, Giám đốc tiểu học môn Anh văn, swithington@bostonpublicschools.org 
Farouqua Abuzeit, Quản lý dịch vụ dành cho trẻ em trường Công lập Boston, fabuzeit@bpl.org 
Deborah Lang Froggatt, Giám đốc dịch vụ thư viện trường đại học Boston, dfroggatt@bostonpublicschools.org 

Văn bản hư cấu Văn bản phi hư cấu

Tác giả muốn nói với chúng ta điều gì? 
Thông điệp của tác giả là gì? 

Tác giả đã tạo nên sự hài hước, hồi hộp, 
buồn đau hoặc những cảm xúc khác bằng 
cách nào?  

Nhân vật mà em ưu thích trong câu chuyện 
và lý do tại sao? 

Tác giả muốn nói với chúng ta điều gì? Thông 
điệp của tác giả là gì? 

Em học được thêm điều gì từ câu chuyện? 

Điều gì trong văn bản khiến em còn băn 
khoăn? 

Những mẹo hay hỗ trợ việc đọc sách của trẻ 

1.  Làm gương.  Để trẻ nhìn thấy bạn đọc sách vì niềm vui. 
2.  Trang bị nhiều tài liệu đọc đa dạng trong nhà.   Để sách, báo và tạp chí xung quanh nhà. 
3.  Xây dựng hứng thú.  Tìm kiếm những cuốn sách và bài báo về các đội thể thao, phim ảnh, thói quen và 
chương trình TV yêu thích của trẻ.  
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