
Kinh nghiệm giúp con thích đọc sách 

Phụ huynh ham đọc sách báo là tấm gương cho con cái noi theo. Trẻ sẽ chú ý khi nghe cha 

mẹ chia sẻ, bàn bạc về tin tức thời sự trên báo hay đàm luận về nội dung một truyện ngắn trong 

bữa cơm gia đình. 

  

Trò chuyện về chủ đề này, ông Nguyễn Quang Ánh, công tác tại Hội quán các bà mẹ TP HCM, 

cho biết lòng ham thích đọc sách rất có lợi cho sự phát triển nhân cách và trí tuệ của trẻ. Bên cạnh việc 

cung cấp kiến thức phong phú cho trẻ hiểu sâu biết rộng, sách còn là tác nhân quan trọng giúp trẻ phát 

triển trí tưởng tượng, hoàn thiện khả năng ngôn ngữ và xây dựng một nhân cách sống nhân hậu, phong 

phú, sâu sắc. 

"Tuy nhiên, đáng buồn là lớp trẻ ngày nay có xu hướng thích tiếp cận các trò chơi hiện đại hay 

ngồi hàng giờ trước màn hình thay vì dành thời gian cho thú vui đọc sách. Thậm chí có trẻ còn xem việc 

đọc sách theo yêu cầu của bố mẹ là một cực hình", ông nhận xét. 

 

Thói quen đọc sách của cha mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến con cái. 

Ảnh:Thi Trân. 

Biết rõ ích lợi của việc đọc sách, song không phải phụ huynh nào cũng có thể đọc sách cho con và 

đọc sách cùng con đúng cách, đúng phương pháp. Ông Quang Ánh chia sẻ một số cách khuyến khích sở 

thích đọc sách cho trẻ như sau: 

Vai trò dẫn dắt của phụ huynh 

Cha mẹ phải là người chèo lái chuyến đò đầu tiên từ từ đưa con mình vào thế giới sách kỳ thú. 

Hơn ai hết, bạn là người hiểu rõ con mình nhất nên sẽ biết chọn loại sách nào phù hợp, đồng thời sắp xếp 

thời gian đọc sách cùng con, trả lời những thắc mắc của con về nội dung từng đầu sách. Chẳng hạn, nếu 

con quá hiếu động, bạn nên hạn chế thời gian đọc sách cùng con không quá 15 phút, cho đến khi trẻ quen 

dần và tự thấy thích thú hơn với hoạt động bổ ích này. 

Phụ huynh ham đọc sách báo là tấm gương cho con cái noi theo. Trẻ sẽ chú ý khi nghe cha mẹ 

chia sẻ, bàn bạc về tin tức thời sự trên báo hay đàm luận về nội dung một truyện ngắn trong bữa cơm gia 

đình. 

Việc đầu tiên phụ huynh nên làm là lập một tủ sách gia đình để giữ lại những tác phẩm mình tâm 

đắc. Khi đi picnic hay đi công viên cùng con nên mang theo một cuốn sách để đọc lúc rảnh rỗi. Sống 

trong một môi trường gần gũi với sách vở, nghe nói về nội dung sách dù có thể chưa hiểu mấy, trẻ sẽ 

thầm hiểu thói quen đọc sách như là một biểu hiện của sự trưởng thành. Đặc biệt việc cùng tham gia đọc 

sách với cha mẹ sẽ là môi trường tốt giúp định hình thói quen ham đọc như một truyền thống gia đình ở 

mỗi đứa trẻ. 
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