Clayton ĐỌC! trong Mỗi Mùa Hè 2020 Danh Sách Đọc Sách
Dành Cho Học Sinh Sẽ Vào Khối Lớp K-2
Đọc sách yêu thích trong mùa hè này để tăng trưởng như người đọc và phòng ngừa học tập bị quên lãng trong mùa hè.
Tất cả sách sẵn có trong Thư Viện Sách Điện Tử Trẻ Em Kids library tại tinyurl.com/ereadkids.
E-mail tên học sinh và tên trường đến claytonreads@clayton.k12.ga.us để nhận Thẻ Thư Viện và mã số PIN của quý vị.

Mục Tiêu Đọc Sách Mùa Hè
Phụ huynh và học sinh được khuyến khích:

•
•
•
•

Đọc mỗi ngày ít nhất 30 phút.
Đọc ít nhất 2 quyển sách mỗi tuần bao gồm cả sách tiểu thuyết và sách thực tế.
Bấm vào đây để tham khảo Thách Thức Đọc Sách.
Hoàn Tất Thách Thức Đọc Sách và gởi lại cho Nhân Viên Thư Viện vào tháng Tám.

Thưởng Thức Sách Ảo
Cũng như thức ăn, con người thưởng thức sách khác nhau. Chọn mẫu
sách bằng cách đọc tóm tắt, đọc trang bìa ngoài, hoặc đọc vài trang
sách đầu là cách tuyệt vời để tìm “vị của sách”. Bấm vào trang bìa để
“nếm” sách được đề nghị. Nếu quý vị thích “vị”, tìm sách trong Thư
Viện Sách Điện Tử Trẻ Em để bắt đầu đọc.

Sách Được Đề Nghị
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Between the Lines by Wallace, Sandra Neil (Lexile 660L,
nonfiction)
A Computer Called Katherine by Slade, Suzanne (Lexile 760L,
nonfiction)
The Day-glo Brothers by Barton, Chris (Lexile 990L, biography)
Hair Love by Cherry, Matthew A. (Lexile 480L, realistic fiction)
Just Ask! Be Different, Be Brave, Be You by Sotomayor, Sonia
(Lexile 670L, realistic fiction)
The Little Red Fort by Maier, Brenda (Lexile 470L, realistic
fiction)
Malala’s Magic Pencil by Malala Yousafzai (Lexile 740L,
biography)
My Heart by Luyken, Corinna (Lexile 320L, realistic fiction)
My Papi Has a Motorcycle by Quintero, Isabel & Peña, Zeke
(Lexile 750L, realistic fiction)
Sulwe by Nyong’o, Lupita & Harrison, Vashti (Lexile 580L,
adventure fiction)
¡Vamos! Let’s Go to the Market by Gonzalez, Raúl (Lexile
610L, realistic fiction)
What If… by Berger, Samantha (Lexile 430L, realistic fiction)

Học sinh được khuyến khích bấm vào Nhiều Chọn Lựa và Trả Sách ngay sau khi đọc xong để tạo sách sẵn có cho học sinh khác. Phụ huynh được khuyến
khích tham gia đọc sách với học sinh bằng cách cả hai cùng giúp các em chọn sách thích hợp đê các em thích thưởng thức và tạo đọc sách là sinh hoạt hàng
ngày tại nhà.
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