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Developing Strong Readers: Tips and Tools for Parents 

Parents, grandparents and other caregivers 

can do so much to support reading 

development.  Below are some fun and great 

tips that you can do throughout the year to 

make reading a regular and enjoyable part of 

your family routine. Visits to the local library, 

bookstore and even yard sales are great 

places to find books for child. 

What’s “Just Right”? Children feel confident 

and competent when they read books that 

are “just right”, meaning that the reading is not too easy or too difficult. The key is how to find a 

“just right” book. When selecting a book, have your child read the back and front cover, and first 

page of the book. If there are more than five words that he cannot pronounce or understand in 

context, the book may be too challenging. Be supportive about finding a more perfect fit. 

Card Tricks:  There are reading opportunities everywhere. Go to the greeting card section at 

Target, grocery store or local pharmacy. With your child and read the greeting cards 

together.  Vote for the ones whose words convey the best birthday wish or get-well sentiment. 

Picture This!:  During your next outing or gathering, take action-packed photos, then have your 

child create captions to go with each picture. Assemble the pictures and captions in a picture book 

or album, and add speech and thought bubbles to create a personalized graphic novel. 

Last Comic Standing:  Take time to read comic strips together.  Read them aloud and often -- 

repetition is a great way to build reading skills.  

Labels of Love:  Word recognition and vocabulary are important parts of reading. On a rainy day, 

get some paper and tape and start labeling everything in your home -- from furniture to small 

knick-knacks. Reading these labels repeatedly will build your child’s mental word bank. If your 

family is bilingual, create labels in both languages. 
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Desarrollando Grandes Lectores: Consejos y Herramientas para los Padres 

Los padres, abuelos y otros que cuidan a los 

niños pueden hacer mucho para apoyar el 

desarrollo de la lectura. A continuación hay un 

poco de diversión y gran consejos que puede 

hacer durante todo el año para hacer de la 

lectura una parte agradable y  regular en las 

rutinas familiares.  Las visitas a la biblioteca 

local, librerías e incluso ventas en los jardines 

son fabulosos  lugares  para encontrar libros 

para niños. 

¿Qué es "lo adecuado"? Los niños se sienten confiados y competentes cuando leen los libros que son 

"los adecuados", lo que significa que la lectura no es demasiado fácil o demasiado difícil. La clave es 

cómo encontrar un libro " el adecuado". Al seleccionar un libro, haga que su hijo lea la portada de atrás 

y de enfrente,  y la primera página del libro. Si hay más de cinco palabras que no puede pronunciar o 

entender en el contexto, el libro puede ser demasiado difícil. Sea un apoyo sobre la búsqueda de una 

forma más perfecta. 

Trucos de tarjetas: Hay oportunidades de lectura en cualquier lugar. Ir a la sección de la tarjeta de 

felicitación en Target, supermercado o farmacia local.  Con su hijo lean juntos las tarjetas de 

felicitación. Vote para aquellos cuyas palabras transmiten el mejor deseo de cumpleaños o la de 

sentimiento de que te mejores. 

Imagínate esto!: Durante su próxima salida o reunión, tome fotos llenas de acción, después, haga que 

su hijo  crea leyendas que vayan  con cada foto. Montar las fotos y leyendas en un libro de fotos o el 

álbum, y añada expresión y burbujas de pensamiento para crear una novela gráfica personalizada. 

Último Cuento Cómico (Last Comic Standing):Tómese el tiempo para leer cuentos cómicos  juntos. 

Leerlos en voz alta y con frecuencia - la repetición es una gran manera de desarrollar las habilidades 

de lectura.  

Etiquetas de Amor: El reconocimiento de palabras y el vocabulario son partes importantes de la 

lectura. En un día lluvioso, conseguir un poco de papel y cinta adhesiva y empezar a etiquetar todo en 

su casa - de los muebles a los pequeños objetos de adorno. Leyendo estas etiquetas en repetidas 

ocasiones construirá un banco de palabras mental de su hijo. Si su familia es bilingüe, crea etiquetas en 

ambos idiomas. 
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Phát triển Kỹ năng Đọc: Các lời khuyên và Công cụ cho Phụ huynh 

Cha mẹ, ông bà và những người nuôi dưỡng 

khác có thể làm nhiều việc để hỗ trợ sự phát 

triển kỹ năng đọc của trẻ. Dưới đây là vài lời 

khuyên hữu ích mà quý vị có thể thực hiện 

năm này sang năm khác để làm cho việc đọc 

trở thành một phần yêu thích trong đời sống 

thường ngày của gia đình quý vị. Đi đến các 

thư viện địa phương, hiệu sách và ngay cả các 

quầy hàng trước sân nhà là những đại điểm 

tốt để tìm thấy những quyển sách cho con 

mình.  

“Vừa sức mình” là gì? Trẻ em cảm thấy tự tin và đủ sức khi các bé đọc sách “vừa sức mình”, nghĩa là 

đọc sách không quá dễ hoặc quá khó. Điểm chính là làm cách nào để tìm được sách “vừa sức mình”. 

Khi chọn một quyển sách, hãy để trẻ đọc trang bìa trước và sau, và trang đầu tiên của quyển sách. 

Nếu có nhiều hơn năm từ mà các bé không thể phát âm hoặc không thể hiểu trong đoạn văn, quyển 

sách đó có lẽ quá khó. Hãy hỗ trợ trong việc tìm kiếm những quyển sách phù hợp hơn.  

Sử dụng các tấm bưu thiếp:  Có những cơ hội tập đọc ở khắp nơi. Hãy đi đến khu bán bưu thiếp ở 

Target, các cửa hàng thực phẩm hoặc nhà thuốc ở địa phương cùng với con mình và cùng nhau đọc 

những bưu thiếp chúc mừng. Hãy bình chọn những bưu thiếp nào có lời chúc sinh nhật hay nhất 

hoặc lời chúc sức khỏe nhiều tình cảm nhất.  

Chụp hình! Trong lúc đi chơi hoặc họp mặt lần tới, hãy đem theo một bộ ảnh các hành động, sau đó 

yêu cầu con mình chụp hình giống như mỗi tấm hình đó. Ráp những tấm hình đem theo và hình 

chụp vào quyển sách hình hoặc tập ảnh, và thêm vào lời nói và các suy nghĩ để tạo ra quyển truyện 

hình ảnh cá nhân. 

Truyện vui bằng hình:  Dành thời gian để đọc những mẫu truyện vui bằng hình cùng nhau. Đọc to 

và thường xuyên -- lặp lại là cách tốt để xây dựng các kỹ năng đọc.  

Dán nhãn:  Nhận biết từ và từ vựng là phần quan trọng của việc đọc. Vào một ngày mưa, hãy lấy 

một tờ giấy và băng keo và bắt đầu dán nhãn tên cho các đồ vật trong nhà -- từ vật dụng lớn đến 

các vật dụng nhỏ. Đọc đi đọc lại những nhãn dán này sẽ hình thành vốn từ các bé nhớ trong đầu. 

Nếu gia đình quý vị là gia đình nói hai ngôn ngữ, hãy tạo những nhãn dán bằng cả hai ngôn ngữ. 


