GIỚI THIỆU
Đó là gì? 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: Speak by Anderson; Beauty Queens by Bray; Hate List by Brown; Fat Angie by CharltonTrujillo; The Perks of Being a Wallflower by Chbosky; Nick and Norah’s Infinite Playlist by Cohn and
Levithan; Staying Fat for Sarah Byrnes by Crutcher; Mare’s War by Davis; The Living by De la Pena;
Born Confused by Desai Hidier; For the Win by Doctorow; The Hazelwood Trilogy by Draper;
Keesha’s House by Frost; Best of the Best by Green; Crank by Hopkins; The First Part Last by
Johnson; Real Time by Kass; Reality Boy by King; Girl in Translation by Kwok; Cut by McCormick; Say
What You Will by McGovern; Monster by Myers; Gabi, A Girl in Pieces by Quintero; Buried Onion by
Soto; American Born Chinese by Yang
Classic Fiction: Go Ask Alice by Anonymous; A Clockwork Orange by Burgess; The Adventures of
Sherlock Holmes by Doyle; Annie on My Mind by Garden; Not Without Laughter by Hughes; Their
Eyes Were Watching God by Hurston; Frankenstein by Shelley; Slaughterhouse Five by Vonnegut
Informational Text: Sugar Changed the World by Aronson; Spies of Mississippi by Bowers; We Beat
the Street by Davis; Faces from the Past by Deem; Because They Marched by Freedman; Letters to
a Young Brother by Harper; We Turned Back to See Where We Came From by Hinojosa; Marvel
Comics: An Untold Story by Howe; Flesh and Blood so Cheap: The Triangle Fire and Its Legacy by
Marrin; The Other Wes Moore: One Name, Two Fates by Moore; Food Rules: An Eater’s Manual;
The Immortal Life of Henrietta Lacks by Skloot; Simeon’s Story: An Eyewitness Account of
Kidnapping of Till by Wright
Mystery and Suspense: Kissed by an Angle by Chandler; The Moonstone by Collins; The Face on the
Milk Carton by Cooney; Croak by Damico; Burning Blue by Griffen; Skeleton Crew by King; Bel Canto
by Patchett; The Angel Experiment by Patterson; Tokyo Heist by Renn
Science Fiction and Fantasy: The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (series) by Adams; Ship Breaker
(series) by Bacigalupi; White Cat by Black; Parable of the Sower by Butler; Ready Player One by
Cline; Preludes and Nocturnes by Gaiman; Magic’s Pawn by Lackey; Proxy (series) by London; The
Night circus by Morgenstern; The Sparrow by Russell; The Scorpio Races by Stiefvater; Leviathan
(trilogy) by Westerfelf
Poetry: The Best American Poetry (multiple years) by Doty; The lightning Dreamer by Engle; You
Done Even Know Me by Flake; Burned/Smoke by Hopkins; Sold by McCormick; Dizzy in Your Eyes:
Poems About Love by Mora; Street Love by Myers; A Fire in my Hands by Soto
Biography and Autobiography: Stronger by Bauman; Zeitoun by Eggers; Zlata’s Diary: A Child’s Life
in Wartime Sarajevo by Filipovic; Look Me in the Eye: My Life with Asperger’s by Robinson;
Persepolis (graphic series) by Satrapi; I Am Malala by Tousafzai; When I was a Soldier by Zenatti

Cho các Học sinh vào
Các Lớp từ 9 đến 12

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

Tìm thêm đề xuất trên WPS Đọc sách mùa Hè Website:
http://tinyurl.com/j8om7b2

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, 508-7993020.

www.worcesterschools.org

BƯỚC 1: Đặt một MỤC TIÊU!
Học sinh vào các Lớp từ 9 đến 12 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 các hoạt động sau. Sự lựa chọn là của bạn, hãy chia sẻ niềm vui những gì bạn
đọc! Những nhiệm vụ được giao về đọc sách trong mùa hè được tính là 10% điểm trong
cá nguyệt đầu tiên!

Lưu ý: Học sinh sẽ được tham gia các khóa học AP trong năm học tiếp theo nên kiểm tra
với giáo viên AP của họ về danh sách yêu cầu đọc mùa hè của họ và các hoạt động viết.
Sách Một: Nhập Tạp chí Đôi
Hoàn thành một tạp chí đôi. Bạn có thể lấy các mẫu trên trang web WPS Đọc sách mùa
Hè.
Sách hai: So sánh hoặc tương phản
So sánh hoặc đối chiếu văn bản này cho bất kỳ cái nào khác mà bạn đã đọc. Cung cấp
bằng chứng của bạn đọc để hỗ trợ yêu cầu của bạn.
Sách Ba: Chọn Tự do! (Chọn một)
Hoàn thành một dự án sáng tạo về cuốn sách của bạn như một bài thơ, một kịch bản,
một bản vẽ với lời giải thích, một bức ảnh với lời giải thích, hoặc video.
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 bởiKylene 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 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 Anh Ngữ của bạn và
bạn cùng lớp vào ngày đầu tiên
đến trường!

