GIỚI THIỆU
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

Quan sát sách của một số tác giả tuyệt vời này!

WORCESTER PUBLIC SCHOOLS

Fiction: Return to Sender by Alvarez; Jack Henry (series) by Gantos; Also Known as Harber by Leal; Bamboo People by
Perkins; Slob by Potter; Keeping the Night Watch by Smith; Drums, Girls, and Dangerous Pie by Sonnenblick;
Emma0Jean Lazarus Fell Out of a Tree by Tarshis; Drama by Telgemeier; Feathers by Woodson; Make Lemonade by
Wolff; The Boy on the Wooden Box by Leyson; Acting Out by Avi; The Tales of Beedle the Bard by Rowling; Lily’s
Crossing by Reilly; Best Friends by Wilson; The Egypt Game by Snyder; Double Identity by Haddix; Hatchet by Paulsen;
So B It by Weeks; Hoot by Hiaasen; The Adventures of Ulysses by Evslin; 39 Clues by various authors; Percy Jackson and
the Olympians by Riordan; Divergent by Roth; Maze Runner by Dashner; The Lunar Chronicles by Meyer
Historical Fiction: The Mighty Miss Malone by Curits; The Firefly Letters by Engle; Unstoppable Octobia May by Flake;
Bo at Ballard Creek by Hill; Incantation by Hoffman; The Great Trouble by Hopkinson; Number the Stars by Lowry; Song
of the Trees by Taylor; The Sixties Trilogy (series) by Wiles; Breaking Stalin’s Nose by Yelchin
Fantasy and Science Fiction: Secrets of Droon (series) by Abbott; Jinx (series) by Blackwood; Dragon Castle by Bruchac;
The Sisters Grimm (series) by Buckley; Artemis Fowl (series) by Colfer; Gregor the Overlander (series) by Collins; Hiccup
Horrendous Haddock III (series) by Cowell; Half Magic by Eager; Books of a Thousand Days by Hale; Zita the Spacegirl
(series) by Hatke; Warrior (series) by Hunter; Dragonsong (trilogy) by McCaffrey; The Blue Sword by McKinley; 47 by
Mosley; Mister Monday (series) by Nix; Harry Potter (series) by Rowling; The Night Fairy by Schlitz; The Books of
Elsewhere (series) by West
Biography: Freedom Riders: John Lewis and Jim Zwerg on the Front Lines by Bausum; The Journey that Saved Curious
George: The True Wartime Escape of Margaret and H.A. Rey by Borden; Barnum’s Bones: How Barnum Brown
Discovered the Most Famous Dinosaur in the World by Fern; A Volcano Beneath the Snow: John Brown’s War Against
Slavery by Marrin; Nurse, Soldier, Spy: The Story of Sarah Edmonds, Civil War Hero by Moss; The Cat with the Yellow
Star: Coming of Age in Terezin by Rubin and Weissberger; The Pilot and the Little Prince: The Life of Antoine de Saint
Exupery by Sis; Balloons Over Broadway: The True Story of the Puppeteer of Mayc’s Parade by Sweet; Roberto
Clemente: Pride of the Pittsburgh Pirates by Winter; Shining Star: The Anna May Wong Story by Yee
Folktales, Fairy Tales and Legends: The Nightingale by Anderson; Will in Scarlet by Cody; Glass Slipper, Gold Sandal: A
Worldwide Cinderella by Fleischman; Just So Stories by Kipling; The Blue Fairy Book (series) by Lang; Egg and Spoon by
Maguire; Nelson Mandela’s Favorite African Folktales by Mandela; Pegasus by Mayer; Red Butterfly by Noyes; More
Bones: Scary Stories from Around the World by Olson
Informational Books: Millions, Billions & Trillions: Understanding Big Numbers by Adler; Bugged: How Insects Changed
History by Albee; Trapped: How the World Rescued 33 Miners from 2,000 Feet Below the Chilean Desert by Aronson;
Shimmer & Splash: The Sparking World of Sea Life by Arnosky; Buried Beneath Us: Discovering the Ancient Cities of the
Americas by Aveni; Bones Never Lie: How Forensics Helps Solve History’s Mysteries by MacLeod; Black Gold: The Story
of Oil in Our Lives by Marrin; Bomb: The Race to Build—and Steal—the World’s Most Dangerous Weapon by Sheinkin;
Buried Sunlight: How Fossil Fuels Have Changed the Earth by Bang; Separate is Never Equal by Tonatiuh
Poetry: Hip Hop Speaks to Children: A Celebration of Poetry with a Beat by Giovanni; The Great Migration: Journey to
the North by Greenfield; My Chinatown by Mak; The 20th Century Children’s Poetry Treasurey by Prelutsky; Dark
Emperor and Other Poems of the Night by Sidman; A Visit to William Blake’s Inn by Willard

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 K-12, 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 5 và 6

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 5 và 6 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!

