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Roo Knows Blue - Renée Treml
Quyển sách thú vị này theo bước Roo và
Possum khi chúng tìm hiểu về màu sắc trong
rừng rậm Úc.

Quý vị có biết?
Nhận biết màu sắc là một kỹ năng vô cùng
quan trọng cho trẻ em phát triển và tích lũy dần
theo thời gian khi thảo luận và thực hành nhiều.
Quyển sách này có thể là điểm khởi nguồn cho
tất cả hoạt động tìm hiểu màu sắc thú vị!

Những gợi ý khi đọc sách với các em bé
• Bảo đảm quý vị cầm sách sao có thể thấy một cách rõ ràng. Hãy cho các
em bé tập cầm sách và cùng lật sang trang với quý vị.
• Thỉnh thoảng quý vị có thể đọc truyện, đôi khi quý vị chỉ cần cùng xem
các trang và nói tên màu sắc.

Những gợi ý khi đọc sách với trẻ mới đi chập chững
• Hãy hỏi con em quý vị màu sắc của mỗi trang trước khi quý vị đọc câu trả
lời. Giúp các em nếu chúng không biết tên màu.
• Chỉ màu sắc khi quý vị đi ra ngoài – tìm những vật chỉ có hoặc hầu như
có một màu như xe hơi, bong bóng hoặc hoa.

Những gợi ý khi đọc sách với trẻ mầm non
• Khuyến khích con em quý vị nhận ra sai lầm của Roo. Giúp chúng tìm
những chữ cho biết tên từng màu sắc ở các trang và cùng nhau đọc.
• Cùng nhau tìm và nói tên tất cả vật đầy màu sắc trong hình minh họa: một
số dễ dàng như bầu trời và hồ nước, nhưng những vật khác có thể ít quen
thuộc như con cáo, bướm đêm và chim vẹt hồng.
Muốn tìm hiểu thêm về Thư viện Tưởng tượng Dolly Parton tại Úc, hãy
truy cập trang mạng của chúng tôi unitedway.com.au/imagination-library

