
Khi được đọc sách, trẻ sẽ...
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trở nên tự tin và hòa đồng hơn trong môi trường nhóm
Theo nghiên cứu, những trẻ được đọc sách thường xuyên cư xử gần gũi, biết đồng  

cảm hơn và hòa nhập tốt hơn với bạn bè trong nhóm. 

xây dựng vốn từ vựng rộng hơn rất nhiều 
Các nghiên cứu chỉ ra rằng, ở độ tuổi lên ba, trẻ được nuôi trong gia đình có thói quen đọc sách 

được tiếp xúc nhiều hơn 20 triệu từ so với trẻ trong những gia đình không hình thành thói quen 

đọc. Vốn từ vựng phong phú hơn giúp trẻ dễ dàng diễn đạt ý của mình. 

đạt được thành tích tốt hơn ở trường 
Trẻ được làm quen với truyện và thơ trước khi đi học phát triển nhanh và đạt được thành tích tốt ở 

trường hơn so với trẻ không được đọc sách. 

bắt đầu cuộc sống tự lập tốt hơn
Theo nghiên cứu, thành công tương lai của trẻ trong cuộc sống chịu ảnh hưởng nhiều vào số 

lượng sách mà trẻ được đọc hơn địa vị kinh tế xã hội của cha mẹ.

hay nói ở nhà hơn
Việc đọc to cho bé của bạn giúp mối quan hệ gia đình thêm khăng khít. Các gia đình đọc nhiều 

sách trò chuyện với nhau nhiều hơn. Thông qua các cuốn truyện, các sự kiện hằng ngày được đem 

ra thảo luận, và những nút thắt lớn hơn trong cuộc sống có thể được hiểu và giải quyết dễ dàng 

hơn. 

trở thành người năng động và có mục tiêu
Những người năng động, ham học hỏi và có mục tiêu được đọc sách nhiều hơn thông thường 

trong suốt giai đoạn đầu phát triển và tiếp tục đọc nhiều sách hơn khi trưởng thành. Họ có thể 

diễn đạt quan điểm dễ dàng hơn và đạt được những mục tiêu của mình. 
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Tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ diễn đạt cảm xúc của một người. Khi cha mẹ 

đọc sách bằng tiếng mẹ đẻ cho trẻ, sẽ xuất hiện kết nối bền chặt giữa 

cha mẹ và trẻ và trẻ có thể xây dựng vốn từ vựng để diễn đạt cảm giác 

của bản thân - một yếu tố quan trọng của sức khỏe tinh thần và cảm 

xúc. 

Tầm quan trọng của tiếng mẹ đẻ

Thông tin  
cho cha mẹ:

Tầm quan trọng của 
việc đọc sách đối với 

trẻ nhỏ

Vietnam



Sách phù hợp cho mọi lứa tuổi 
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Không bao giờ là 
quá sớm để có thể 
bắt đầu đọc sách 

cho bé yêu của bạn! 

Giờ đọc sách có 
thể là thời gian 

thư giãn cho cả gia 
đình! 

Cha mẹ cũng có thể dành ra 
một khoảng thời gian “đọc 

sách” bằng cách kể về các thành 
viên trong gia đình, tự nghĩ ra 
chuyện, hoặc chia sẻ các câu 

chuyện truyền thống ngay từ 
giai đoạn đầu của trẻ. 

Bạn có thể đọc sách 
cho bé mọi lúc và 

mọi nơi! 

Truyện kể trước khi ngủ 
có thể là phương pháp 
hiệu quả giúp trẻ thư 

giãn trước khi say giấc. 

Đọc to là cách đầu tư hiệu quả nhất cho tương lai của trẻ
Nền tảng cho khả năng và niềm đam mê đọc sách của trẻ được tạo dựng sớm trong giai đoạn đầu. Ảnh hưởng của cha mẹ 

đối với khả năng đọc viết của trẻ là yếu tố có tính chất quyết định nhất trước khi trẻ có thể tự đọc sách.

Trẻ sơ sinh có đôi tai nhạy cảm
Âm thanh của các thành viên trong gia đình với những âm điệu và ngữ điệu biến chuyển cung cấp ý nghĩa ngôn ngữ cho 

bé. Tiếng mẹ đẻ phong phú là món quà quý giá nhất có thể dành tặng cho bé. 

Trẻ 6 tháng tuổi coi sách như đồ chơi
Trẻ ngửi, nếm và chơi với sách. Những ký tự đơn giản và những sắc màu tươi sáng của cuốn sách bìa cứng rất thu hút bé.

Trẻ 1 tuổi thích giờ đọc sách hàng ngày
Những câu vần và thơ có nhịp điệu giúp hỗ trợ phát triển khả năng nói của trẻ. Giờ đọc sách hay hát ru giúp thư giãn trẻ 

trước khi đi vào giấc ngủ. 

Trẻ 2-3 tuổi tiếp thu từ mới
Giờ đọc sách mang tính tương tác khi người lớn hỏi trẻ về những điều đang diễn ra ở các bức tranh trong sách. Khi khả năng 

tập trung của trẻ cao hơn, cần chuyển từ sách bìa cứng sang sách có hình ảnh. 

Trẻ 4-5 tuổi bắt đầu rút ra bài học cơ bản từ các câu chuyện
Các câu truyện giúp trẻ cảm thấy an tâm và đồng cảm với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Vần và thơ  khuyến khích trẻ 

tự lắp ghép câu chữ. 

Trẻ 6 tuổi thỏa sức bay bổng trí tưởng tượng
Vào thời điểm này, trẻ có được sự kiên nhẫn để lắng nghe cả một cuốn truyện dài. Thảo luận về những điều đã được đọc 

cũng là điều người lớn mong muốn. Những câu truyện đã được kể từ thuở ấu thơ của chính cha mẹ có thể giúp nuôi dưỡng 

niềm tự hào về văn hóa, và hình thành giờ đọc sách riêng cho cả cha mẹ và trẻ. 

Trẻ 7 tuổi bắt đầu tự học đọc
Trẻ bắt đầu quan tâm những con chữ và muốn tự đọc. Học đọc sách là dấu mốc đáng khen. Giờ đọc sách giữa người 

lớn và trẻ vẫn có ý nghĩa quan trọng với trẻ về lâu dài. 


