Clayton ĐỌC! trong Mỗi Mùa Hè 2020 Danh Sách Đọc Sách
Dành Cho Học Sinh Sẽ Vào Khối Lớp 3-5
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 1 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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A Computer Called Katherine by Slade, Suzanne (Lexile 760L,
nonfiction)
How I Became a Spy by Hopkinson, Deborah (Lexile 630L,
historical fiction)
Just Ask! Be Different, Be Brave, Be You by Sotomayor, Sonia
(Lexile 670L, realistic fiction)
Lemons by Savage, Melissa (Lexile 630L, adventure fiction)
One Crazy Summer by Williams-Garcia, Rita (Lexile 750L,
historical fiction)
Other Words for Home by Warga, Jasmine (Lexile 930L,
realistic fiction)
Pax by Pennypacker, Sara (Lexile 760L, realistic fiction)
The Red Pencil by Pinkney, Andrea Davis (Lexile 620L, realistic
fiction)
The Season of Styx Malone by Magoon, Kekla (Lexile 510L,
realistic fiction)
Solving for M by Swender, Jennifer (Lexile 730L, realistic
fiction)
Some Places More than Others by Watson, Renée (Lexile 750L,
realistic fiction)
The Undefeated by Alexander, Kwame & Nelson, Kadir (Lexile
440L, poetry)

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.
Vnamese 198.20

