
TÊN CỦA BẠN

SỐ ĐIỆN THOẠI

TUỔI• • Tham gia Chương Trình Đọc Sách Mùa Hè OPL trực tuyến tại Tham gia Chương Trình Đọc Sách Mùa Hè OPL trực tuyến tại oakland.beanstack.orgoakland.beanstack.org hoặc gửi lại nhật  hoặc gửi lại nhật 
ký giấy này cho bất kỳ địa điểm OPL nào. ký giấy này cho bất kỳ địa điểm OPL nào. 

• • Tô màu vào một ô vuông mỗi ngày bạn đọc.Tô màu vào một ô vuông mỗi ngày bạn đọc.
• • Sau khi hoàn thành 20 ô vuông, bạn nhận được một cuốn sách miễn phí và cơ hội thắng giải xổ số.Sau khi hoàn thành 20 ô vuông, bạn nhận được một cuốn sách miễn phí và cơ hội thắng giải xổ số.
• • Mỗi lần thêm 10 ô vuông là một mục xổ số khác.Mỗi lần thêm 10 ô vuông là một mục xổ số khác.
• • Nhận sách giải thưởng bắt đầu từ ngày 18 Tháng Sáu.Nhận sách giải thưởng bắt đầu từ ngày 18 Tháng Sáu.
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Nhật Ký Đọc Sách Mùa Hè Của Trẻ EmNhật Ký Đọc Sách Mùa Hè Của Trẻ Em



Ngày 28 Tháng Năm – ngày 6 Tháng Tám, 2022Ngày 28 Tháng Năm – ngày 6 Tháng Tám, 2022

0-14 tuổi0-14 tuổi

Mỗi ngày các bạn nói chuyện, hát, đọc, viết, 
hoặc chơi cùng nhau, tô màu vào một ô 
vuông. Thực hiện những hoạt động này cùng 
nhau mỗi ngày sẽ giúp con bạn tập đọc.

Hướng dẫn cho trẻ chưa Hướng dẫn cho trẻ chưa 
biết đọc và người chăm sóc biết đọc và người chăm sóc 
các emcác em

NÓI CHUYỆN! 
Nói về ngày của bạn
Tạo vần điệu. 
Gọi tên các loại thực 

phẩm.

ĐỌC!
Sách yêu thích nhất.
Biển báo đường phố.
Hộp thức ăn.

CHƠI!
Chồng chất đồ vật. 
Hóa trang hoặc giả vờ. 
Ú òa.

HÁT!
Hát một bài.
Nhảy múa. 
Chơi nhạc.

VIẾT!
Trong gạo hoặc trên 
cát. 
Tên của bạn. 
Vẽ hình.

Chia sẻ ảnh của bạn với #OPLSummer hoặc gửi ảnh của bạn qua 
email đến Engage@oaklandlibrary.org. Theo dõi @Oaklibrary 

trên Facebook, Instagram, và Twitter. www.oaklandlibrar y.org/summerwww.oaklandlibrar y.org/summer


