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Đọc sách vào mùa Hè được yêu cầu tại AKFCS vì nhiều lợi ích mang lại. Những lợi ích này bao gồm

trau dồi các kỹ năng đọc, tăng ham muốn để đọc, cải thiện tự tin, giảm thiểu tình trạng không tham gia
học hè, và cải thiện các kỹ năng đọc hiểu và ghi nhớ.

Học sinh sẽ được yêu cầu hoàn thành một dự án dựa trên văn bản cấp lớp của các em  khi các em trở
lại trường vào mùa Thu. Quý vị có thể đọc văn bản được liệt kê cho các em, với các em, hoặc các em
học sinh có thể đọc một cách độc lập.

Bắt đầu vào Mẫu giáo Dog on a Frog, của Kes and Claire Gray
Hoặc
Frog on a Log, của Kes and Claire Gray

Bắt đầu vào lớp 1 Chrysanthemum, của Kevin Henkes

Bắt đầu vào lớp 2 When I was Young in the Mountains, của Cynthia Rylant

Bắt đầu vào lớp 3 Frindle, của Andrew Clements

Thêm vào đó, các em học sinh được thử thách để đọc ít nhất 3 quyển sách tự chọn. Để giúp các em
chọn sách để chúng cảm thấy hứng thú với việc đọc! Dưới đây là một vài gợi ý làm thế nào để giúp cho
con bạn chọn một quyển sách.

Hãy thử Nguyên tắc 5 Ngón tay
● Để con của quý vị chọn 1 quyển sách chúng nghĩ là chúng sẽ thích.
● Để chúng đọc trang thứ 2
● Yêu cầu chúng giơ 1 ngón tay cho mỗi từ chúng không thấy chắc chắn, hoặc không biết.
● Nếu có 5 hoặc nhiều hơn các từ chúng không biết, quý vị sẽ xem xét chọn 1 quyển sách dễ

hơn.
● Quý vị có thể thử điều này ở 1 vài trang để chắc chắn.

OR HOẶC
Hãy thử Lựa chọn Phù hợp nhất

● Yêu cầu con của bạn đọc 2 hoặc 3 trang của một quyển sách
● Hỏi con của bạn những câu hỏi sau đây:

○ Con nghĩ rằng quyển sách này sẽ dễ dàng và thú vị để đọc?
○ Con hiểu những gì con đang đọc?
○ Con có biết đa phần các từ?
○ Khi con đọc to, con có thể đọc lưu loát?
○ Con nghĩ chủ đề này là thú vị?

● Nếu đa phần các câu trả lời là có, đây là một quyển sách phù hợp dành cho con của quý
vị để đọc một cách độc lập.
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Tìm một vài gợi ý? Đọc 1 quyển sách từ một bộ truyện là một cách tốt để khiến trẻ hứng thú với

việc đọc, tăng cường khả năng đọc của chúng, và cho chúng tiếp xúc với các mẫu viết.
Hãy thử một quyển sách từ một trong những bộ truyện dưới đây!

● A-Z Mysteries-Ron Roy
● Amelia Bedelia-Peggy Parish
● Babymouse-Jennifer Holm

● Bad Kitty-Nick Bruel
● Captain Awesome-Stan Kirby
● Clementine-Sarah Pennypacker
● Daisy Dreamer-Holly Anna
● Elephant and Piggie-Mo Willems

● Fly Guy-Tedd Arnold
● Frog and Toad-Arnold Lobel
● Froggy-Jonathan London

● Geronimo Stilton-Elisabetta Dami
● Goosebumps-R.L.Stine

● Heidi Heckelbech-Wanda Coven
● Humphrey books-Betty G. Birney (bộ truyện ở 2 cấp độ)

● Inspector Flytrap-Tom Angleberger and Cece Bell
● Ivy and Bean-Annie Barrows

● Jada Jones-Kelly Starling Lyons
● Judy Moody-Megan McDonald
● Katie Woo-Fran Manushkin

● Magic Tree House-Mary Pope Osbourne
● Mercy Watson-Kate DiCamillo
● My Weird School-Dan Gutman
● Nate the Great-Nate Sharmat
● Owl Diaries-Rebecca Elliott

● Princess Pink and the Land of Fake-Believe-Noah Z. Jones
● Ready Freddy-Abby Klein

● Sophia Martinez-Jacqueline Jules (bộ truyện ở 2 cấp độ)
● Stink-Megan McDonald

● Wayside School-Louis Sachar
● Where is… Various authors
● What Was…Various authors
● Who Was…Various authors
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