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Team Read Các Trò Chơi Gia Đình 
 
Đọc lại đoạn văn giúp học sinh xây dựng sự lưu loát - khả năng đọc như nói. 
Khuyến khích học sinh của quý vị đọc lại các đoạn văn từ tập Fluency Packet bằng 
cách chơi các trò chơi dưới đây.   
 
Và quý vị làm mẫu đọc lại! Đọc lại những cuốn sách và bài thơ ngắn, hoặc đọc lại 
một công thức hoặc email, đọc to sử dụng những giọng nói vui nhộn khác nhau, 
để cho học sinh của quý vị thấy rằng cách đọc lại giúp xây dựng kỹ năng đọc lưu 
loát.  
 
Team Read Tic-Tac-Toe 
 
Người chơi: 2 
 
Dụng cụ cần thiết: Bút/bút chì và giấy; Team Read Fluency Packet (trực tuyến 
hoặc in ra) 
 
Hướng dẫn: Vẽ bảng tic-tac-toe. Để kiếm được một “X” hoặc một “O,” học sinh 
phải làm một trong những điều sau đây:  

• Đọc to một đoạn văn lưu loát 
• Đọc to một đoạn văn lưu loát lần thứ hai 
• Đọc to một đoạn văn lưu loát lần thứ ba 
• Đọc rất nhanh một đoạn văn lưu loát 
• Đọc rất chậm một đoạn văn lưu loát 
• Đọc to một đoạn văn lưu loát với giọng hài hước 

 
Chơi tic-tac-toe với học sinh của quý vị trong khi thử thách các em đọc lại đoạn 
văn.   
 
Team Read “Simon Says” 
 
Người chơi:  2 hoặc hơn 



Vietnamese 
 

 
Dụng cụ cần thiết:  Team Read Fluency Packet (trực tuyến hoặc in ra)  
 
Hướng dẫn:  Yêu cầu học sinh của quý vị đứng ở một bên trong căn phòng với 
Fluency Packet. Người lớn hoặc người chơi thứ hai đứng ở phía đối diện. Gọi lên 
những thử thách này cho học sinh:  
 

• Team Read nói tiến lên hai bước nếu bạn đọc to đoạn văn lưu loát.  
• Team Read nói nhảy về phía trước một bước nếu bạn đọc to đoạn văn lại 

một lần nữa 
• Team Read nói bước về phía trước năm bước nếu bạn đọc to đoạn văn lần 

thứ ba 
• Team Read nói nhảy về phía trước một bước nếu bạn đọc to đoạn như một 

robot 
• Team Read nói hãy thực hiện thêm hai bước nữa nếu bạn đọc to đoạn văn 

như nhân vật hoạt hình mà bạn yêu thích  
 
Chơi cho đến khi học sinh đi khắp phòng. 
 
 
Team Read “Thức Dậy và Đọc!”  
 
Hãy yêu cầu học sinh đọc lại các đoạn văn từ Fluency Packet trong khi thực hiện 
các bước nhảy, ngồi lên xuống, tootsie-rolls, hoặc một số động tác thể dục khác 
mà học sinh thích. Thử thách học sinh đọc to một đoạn văn trong 2 hoặc 3 lần khi 
vận động.   
 


