GIỚI THIỆU
Quan sát sách của một số tác giả tuyệt vời này!
Đó là gì? Đọc với con bạn là một phần quan trọng của sự phát
triển đọc của cháu. Đọc sách mùa Hè là một cơ hội cho học sinh
chọn điều cháu muốn đọc và cách cháu muốn tham gia với
những cuốn sách của cháu.
Tránh “Summer Slide”: Nghiên cứu đã
chỉ ra rằng những học sinh không đọc
trong mùa hè có xu hướng mất một số
phát triển học tập họ đã làm được
trong năm học trước.

XIN LƯU Ý VỚI CÁC GIA ĐÌNH
Đọc sách mùa Hè là một cơ hội để giúp trẻ phát triển một tình yêu
suốt đời về đọc sách, trong khi hỗ trợ và tăng cường tất cả công
việc chăm chỉ của trẻ từ những năm học trước, làm nên sự thành
công của cháu trong mùa thu!
Bắt đầu: Trò chuyện với con bạn về sự quan trọng của đọc sách
trong mùa hè!






Cung cấp cơ hội để chọn sách ưa thích nhiều
Thiết lập giờ đọc thường lệ kiên định
Ghi thời gian đọc
Trò chuyện với con bạn về điều cháu đang đọc!
Hỗ trợ con bạn khi cháu hoàn thành các hoạt động đọc được
yêu cầu

WORCESTER PUBLIC SCHOOLS

Informational Books: Tia Lola (series) Alvarez; Because of Mr. Terupt by Buyea; Room One: A Mystery or Two by
Clements; Hate That Cat: A Novel by Creech; The Lemonade War (series) by Davies; Salsa Stores by Delacre; The
Magician’s Elephant by DiCamillo; Joey Pigza Swallowed the Key by Gantos; The Road to Paris by Grimes; The
Homework Machine by Gutman; Diary of a Wimpy Kid (series) Kinney; Junebug (series) Mead; Next to Mexico by
Nails; Shiloh by Naylor; Wonder by Palacio; Big Nate (series) by Peirce; Younguncle Comes to Town by Singh; A
Series of Unfortunate Events (series) by Snicket; Peace, Locomotion by Woodson
Historical Fiction: Sophia’s War: A Tale of the Revolution by Avi; Jefferson’s Sons by Bradley; Sadako and the
Thousand Paper Cranes by Coerr; Elijah of Buxton by Curtin; Scraps of Time by McKissack; Faith, Hope and Ivy June
by Naylor; Keeping Score by Park; Riding Freedom by Ryan; Dear America (series) by Scholastic; Countdown by Wiles
Fantasy and Science Fiction: Whales on Stilts! By Anderson; Dragon Castle by Bruchac; The Dream Stealer by
Fleischman; Tuesdays at the Castle by George; Boom! by Haddon; Warrior (series) by Hunter; A Wrinkle in Time by
L’Engle; Where the Mountain Meets the Moon by Lin
Harry Potter (series) by Rowling; The Books of Elsewhere (series) by West; City of Fire/City of Ice by Yep
Biography: Side by Side/Lado a Lado: La Historia de; Dolores Huerta y Cesar Chavez by Brown; Young Jimi Hendrix by
Golio; Dave the Potter: Artist, Poet, Slave by Hill; Farmer Will Allen and the Growing Table by Martin; Daredevel: The
Daring Life of Betty Skelton by McCarthy; Becoming Babe Ruth by Tavares; Sonia Sotomayor: A Judge Grows in the
Bronx by Winter
Folk Tales, Fairy Tales and Legends: Tales Our Abuelitas Told by Campoy and Ada; Persephone by Clayton; Her
Stories by Hamilton; The Wise Fool: Fables from the Islamic World by Husain
The Magical Monkey King: Mischief in Heaven by Jiang; Pig-Boy: A Trickster Tale from Hawaii by McDermott; Genies,
Meanies, and Magic Rings by Mitchell; The Beautiful Stories of Life by Rylant; Can you Guess My Name? by Sierra; A
Pride of African Tales by Washington
Informational Texts: Dinosaurs in Your Backyard by Brewster; Citizen Scientists by Burns; Bat Scientists by Carson;
Extreme Animals by Davies; Locomotive by Floca; The Wolves Are Back by George; Galaxies, Galaxies! by Gibbons;
Bones: Skeletons and How they Work by Jenkins; Boston Tea Party by Kroll; The Tarantula Scientist by Montgomery;
Polar Bears by Newman; Volcano Rising by Rusch; Discovering Black America by Tarrant-Reid; In the Wild by Elliot
Poetry: Messing Around on the Monkey Bars by Franco; The Great Migration: Journey to the; North by Greenfield;
Love to Langston by Medina; Tap Dancing on the Roof: Sijo by Park; Guyku: A Year of Haiku for Boys by Raczka; WonTon: A Cat Tale Told in Haiku by Wardlaw

Tìm kiếm Sách Đoạt Giải thưởng!
Caldecott medal, Coretta Scott King Award, Massachusetts Children’s Book Award, Newbery Medal,
Notable Science Trade Books for Young Readers, Outstanding Science Trade Books for Students K12, Pura Belpre Award, Robert F. Sibert Informational Book Medal
Tìm thêm đề xuất trên WPS Đọc sách mùa Hè Website: http://tinyurl.com/j8om7b2

Cho các Học sinh vào
Các Lớp 3 và 4

Nguồn: Đề nghị bổ sung sách, hướng dẫn phụ huynh, video, bản
ghi học sinh đọc, và các thông tin khác có thể được tìm thấy tại:

2016

 WPS Đọc sách mùa Hè: http://tinyurl.com/j8om7b2
 Không trực tuyến? Đến Thư viện Công Worcester!

2016

20 PHÚT Đọc sách là phần
quan trọng nhất trong ngày
của bạn!

Các Trường Công Lập Worcester là một tổ chức giáo dục bình
đẳng/Khẳng định hành động sử dụng lao động và không thiên vị về
chủng tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc,
tình trạng hôn nhân, thiên hướng tính dục, tình trạng khuyết tật, hoặc
vô gia cư. Các Trường Công Lập Worcester cung cấp sự bình đẳng
trong việc mướn nhân viên và tất cả các chương trình giáo dục tổng
quát, nghề nghiệp và đào tạo nghề. Để biết thêm chi tiết về Cơ hội
bình đẳng/Khẳng định hành động xin liên lạc với Giám đốc Hành
chính Nhân sự, 20 Irving Street, Worcester, MA 01609, 508-799-3020.

www.worcesterschools.org

BƯỚC 1: Đặt một MỤC TIÊU!
Học sinh vào Lớp 3 và 4 sẽ đọc ba cuốn sách hay 800
trang trong suốt khóa học mùa hè. Học sinh cũng sẽ hoàn
thành ba hoạt động để giới thiệu cuộc phiêu lưu đọc của
các cháu.

Mùa hè này tôi sẽ đọc…

Bước 2: Chọn một Quyển sách!
Tôi có thể tìm các quyển sách ở đâu?
Thư viện Công Worcester
Thư viện Di động Libby và Lily
Mượn và lấy các đề xuất từ bạn bè!
Chương trình Hè
Các tiệm sách như Barnes & Noble và Amazon
Goodwill và Salvation Army
E-Books
Sách Điện tử (CD, MP3)
Vui lòng xem trang sau về một số đề xuất đọc!

Thông báo và Lưu ý
Dừng lại và tự hỏi mình…
Tương phản & Mâu thuẫn: Khi một nhân vật nói hoặc làm một cái gì
đó ngược lại (mâu thuẫn với) điều bạn mong đợi họ làm hãy tự hỏi,
"Tại sao nhân vật hành động theo cách này?" Điều này có thể giúp
bạn thực hiện một dự đoán hoặc suy luận về âm mưu và xung đột.
Lần nữa & Lần nữa: Khi thông báo của một từ, cụm từ, đối tượng,
hoặc tình trạng nêu trên và hơn nữa, hãy tự hỏi, "Tại sao điều này
luôn hiển thị lên lần nữa và lần nữa?" Điều này sẽ cho bạn biết về các
chủ đề và xung đột, hoặc nó có thể báo trước những gì sẽ xảy ra sau.
Khoảnh khắc Ký ức: Khi tác giả làm gián đoạn hành động với một
đoạn hồi tưởng về quá khứ và cho bạn một ký ức, hãy tự hỏi, "Tại sao
ký ức này có thể quan trọng?" Điều này sẽ cho bạn biết về các chủ đề,
xung đột, hoặc nó có thể báo trước những gì sẽ xảy ra sau.
Khoảnh khắc Aha: Khi một nhân vật nhận ra, hiểu rõ, hoặc cuối cùng
đã nhận một cái gì đó, hãy tự hỏi, "Làm thế nào điều này có thể thay
đổi mọi thứ?" Nếu nhân vật giải quyết được một vấn đề bạn phát hiện
ra xung đột; nếu nhân vật hiểu một bài học cuộc sống, bạn phát hiện
ra một chủ đề.

Hãy kết nối: Khi tôi đọc tôi nghĩ rằng "Điều đó nhắc tôi về…”
Tạo hình ảnh: Khi tôi đọc "Tôi hình dung trong tâm trí của tôi …”
Suy luận: Mặc dù không được nói trong văn bản, khi tôi đọc "Tôi biết
..." "Tôi nghĩ ..." hoặc "Tôi đoán rằng ..." hoặc "Tôi dự đoán …”
Giám sát về Ý nghĩa: Khi tôi bị lẫn lộn khi tôi đọc "Tôi có thể ...." Và
"Hãy để tôi xem lại những gì tôi biết …”
Quyết định Quan trọng: Khi tôi đọc "Tôi biết các chi tiết tôi vừa đọc
là quan trọng bởi vì …”
Tổng hợp: Khi tôi đọc tôi nhận thấy mọi thứ được kết nối và "Tôi biết
đây là một ý tưởng lớn vì ..." hoặc "Aha …”
Đặt câu hỏi: Khi tôi đọc Tôi tự hỏi mình những câu hỏi về các cuốn
sách như "Tôi muốn biết tại sao ..." hoặc "Tôi tò mò về …”

Hoàn tất ba của các hoạt động sau. Sự lựa chọn là của bạn,
hãy chia sẻ niềm vui những gì bạn đọc!








Minh họa phần yêu thích của bạn về cuốn sách
Thiết kế một tấm bưu thiếp về cuốn sách
Tạo một bản phác thảo nhân vật
Hãy viết thư cho một nhân vật
Viết thư cho tác giả
Viết một bài báo hoặc nhật ký sử dụng một nhân vật
Thiết kế một bìa bao cuốn sách

Kiểm tra các trang web Đọc sách Mùa Hè WPS
cho thêm nhiều lựa chọn!
(http://tinyurl.com/j8om7b2)

Lời của Khôn ngoan: Khi một nhân vật để nhân vật chính sang một
bên và đưa ra lời khuyên, hãy tự hỏi, "Điều gì là bài học cuộc sống, và
làm thế nào nó có thể ảnh hưởng đến nhân vật?" Dù bài học là gì, bạn
đã có thể tìm thấy một chủ đề cho những câu chuyện.
Câu hỏi Khó: Khi một nhân vật tự hỏi mình một câu hỏi khó, hãy tự
hỏi, "Điều gì của câu hỏi này làm cho tôi muốn biết?" Điều này sẽ giúp
bạn dự đoán điều sẽ xảy ra sau đó trong câu chuyện.
(Phỏng theo Thông báo và Lưu ý bởi Kylene Beers.)

The Super 7
Thói quen Đọc Hiệu quả

Bước 4: Hoàn tất một Hoạt động!

Bước 3: Đọc, Đọc, ĐỌC!

Khi đọc đừng quên tự hỏi
mình …
Ai, Cái gì, Ở đâu, Khi nào,
Tại sao, và Như thế nào

Thư giản, thưởng thức một cuốn sách tốt, và vui
chơi! Đạt được mục tiêu của mình: Tôi có thể đọc
ở đâu? Khi tôi có thể đọc được? Tôi thích những
gì về câu chuyện? Và hãy nhớ, nếu nó là một cuốn
sách tuyệt vời, giới thiệu nó cho một người bạn!

Đọc sách ít nhất 20 phút mỗi ngày!

Hãy sẵn sàng để CHÚC MỪNG!
Nhớ mang theo các hoạt động hoàn tất của bạn
để chia sẻ với giáo viên mới của bạn và
bạn cùng lớp vào ngày đầu tiên
đến trường!

