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 Sách là người thầy, người bạn không thể thiếu của bất kỳ ai muốn thành công trên 

con đường học vấn. Đối với trẻ chuẩn bị vào lớp một, việc giúp các bé làm quen với thói 

quen đọc sách là một vấn đề vô cùng quan trọng. Điều này không chỉ cung cấp cho trẻ 

những kiến thức phong phú về thế giới xung quanh mà quan trọng hơn cả là hình thành 

cho trẻ những cảm xúc của bản thân đối với cuộc sống. Xã hội đang phát triển với tốc độ 

rất nhanh như hiện nay vừa làm tăng thêm lượng thông tin bởi các phương tiện thông tin 

đại chúng nhưng cũng có thể làm sao nhãng đối với văn hóa đọc. Trẻ em là đối tượng bị 

ảnh hưởng rất nhiều bởi xu thế đó, hầu hết các bậc cha mẹ đều bận rộn với công việc và ít 

có thời gian để chơi đùa với con huống chi là để tâm trí thực sự yên bình để đọc sách cho 

con nghe. Vấn đề đặt ra cho cả xã hội chúng ta đó là tuổi thơ của trẻ sẽ trôi qua nhanh 

chóng, nếu chúng ta không tận dụng được “ánh mắt ngây thơ” nhìn ra cuộc sống thông 

qua sách thì cha mẹ sẽ để mất đi cơ hội “uốn nắn cây non” một cách hữu ích nhất. Kế 

hoạch đọc sách, phương pháp đọc sách, cách lựa chọn sách cho con và mọi điều liên quan 

đến việc đọc sách sẽ được đề cập đến trong bài viết này. 

 Hiện nay chưa có thống kê hay nghiên cứu nào đưa ra số liệu chính xác về vấn đề 

đọc sách ở trẻ em và những tác dụng nhất định của việc đọc sách đối với sự phát triển 

nhân cách của trẻ. Tuy nhiên đây sẽ là một hướng nghiên cứu mới cần được mở ra trong 

tương lai thuộc lĩnh vực tâm lý học. 

Để mở đầu cho bài viết của mình tôi xin trích một đoạn trong cuốn sách “Những 

con chữ biết hát” của tác giả nhỏ tuổi Đỗ Nhật Nam: “ Bố nói, trong sách có chữ, chữ là 

linh hồn của sách. Con phải yêu từng con chữ. Nếu con đi qua thờ ơ hoặc tệ hơn, con 

bước lên đó, con sẽ làm đau những con chữ. Mỗi con chữ giống như một đôi mắt để từ 

sách bước ra cuộc sống, nhờ những đôi mắt đó, con sẽ nhìn thế giới đẹp hơn, lung linh 

hơn. Con thấy đấy, không ai nỡ đối xử tệ với đôi mắt của mình cả. Lúc đó tớ chỉ hiểu lờ 

mờ những điều bố nói. Nhưng giọng nói nghiêm khắc, thái độ trân trọng, nâng niu mỗi 

khi cầm cuốn sách trên tay của bố khiến tớ luôn tin những điều bố nói là hoàn toàn chính 

xác, rằng mỗi con chữ là một đôi mắt nhìn cuộc đời. Càng lớn, tớ càng thấm thía những 

điều bố dạy. Những “đôi mắt” ấy luôn mở và nhìn qua đó, tớ biết đến một thế giới ngập 



tràn thông tin, ngập tràn màu sắc, ngập tràn niềm vui và cả nhũng điều cần được chia 

sẻ…” 

Vậy trí tuệ cảm xúc là gì và làm sao để nâng cao trí tuệ cảm xúc?Theo nhà tâm lý 

học người Mỹ Daniel Goleman, “Trí tuệ cảm xúc là khả năng nhận dạng cảm xúc, hiểu 

được ý nghĩa của chúng và nhận ra tác động của chúng đối với những người xung quanh. 

Trí tuệ cảm xúc bao hàm cả việc nhận thức người khác: khi bạn hiểu cảm xúc của mọi 

người, bạn sẽ kiểm soát các mối quan hệ hiệu quả hơn”.Những người giàu trí tuệ cảm xúc 

thường thành công trong cuộc sống vì họ làm người xung quanh cảm thấy dễ chịu khi 

tiếp xúc với họ.Khi họ gửi e-mail, mọi người thường trả lời ngay.Khi họ cần giúp đỡ, họ 

sẽ dễ dàng nhận được.Chính vì thế, cuộc sống của người giàu trí tuệ cảm xúc thường dễ 

chịu hơn những người dễ cáu giận bực bội. Theo Daniel Goleman, trí tuệ cảm xúc có 5 

đặc điểm sau:  

1. Hiểu rõ chính mình :Những người giàu trí tuệ cảm xúc hiểu rõ cảm xúc của 

mình nên không bao giờ để chúng chế ngự. Đồng thời, họ cũng rất nghiêm khắc khi đánh 

giá bản thân.Họ biết đâu là điểm mạnh và điểm yếu của mình để từ đó phát huy hoặc 

khắc phục, nhờ vậy họ có thể làm việc hiệu quả hơn.Nhiều người tin rằng sự hiểu rõ bản 

thân chính là thành tố quan trọng nhất của trí tuệ cảm xúc. 

2. Kiểm soát bản thân: Những người có khả năng kiểm soát bản thân thường 

không để mình nổi giận hoặc nảy sinh lòng ghen tỵ thái quá, và họ cũng không ra những 

quyết định ngẫu hứng, bất cẩn, mà luôn nghĩ suy nghĩ trước khi hành động. Nhờ biết 

kiểm soát bản thân, họ luôn suy nghĩ chín chắn, thích ứng tốt với sự thay đổi, chính trực 

và biết nói “không” khi cần thiết. 

3. Giàu nhiệt huyết: Những người giàu trí tuệ cảm xúc thường làm việc rất tận tụy, 

với hiệu quả cao. Họ sẵn lòng hy sinh thành quả trước mắt để đạt được thành công lâu 

dài.Họ thích được thử thách và luôn làm việc một cách hiệu quả. 

4. Biết cảm thông: Đây có lẽ là thành tố quan trọng thứ hai của trí tuệ cảm xúc. 

Cảm thông là việc bạn đồng cảm và hiểu được ước muốn, nhu cầu và quan điểm của 

những người sống quanh bạn.Những người biết cảm thông thường rất giỏi trong việc nắm 

bắt cảm xúc của người khác, kể cả những cảm xúc tinh tế nhất.Nhờ vậy, họ luôn biết cách 

lắng nghe người khác và thiết lập quan hệ với mọi người. Họ không bao giờ nhìn nhận 

vấn đề một cách rập khuôn hay phán đoán tình huống quá vội vàng. Họ luôn sống chân 

thành và cởi mở. 

5. Kỹ năng giao tiếp: Thật là thoải mái khi được tiếp xúc với những người giỏi 

giao tiếp – một đặc điểm khác của trí tuệ cảm xúc. Những người giỏi giao tiếp thường có 



khả năng làm việc nhóm tốt.Họ quan tâm đến việc giúp người khác phát triển và làm việc 

hiệu quả hơn là thành công của chính mình.Họ biết cách tranh luận hiệu quả và là những 

bậc thầy trong việc thiết lập và duy trì quan hệ xã hội. 

Như vậy, trí tuệ cảm xúc là một yếu tố quan trọng để giúp chúng ta đạt đến thành 

công trong cuộc sống, đặc biệt là trong sự nghiệp. 

Đối với việc phát triển nhân cách ở học sinh tiểu học, chúng ta nhận thấy, với việc 

đến trường, toàn bộ cuộc sống của trẻ tiểu học đã được thiết kế lại, từ nội dung cuộc sống 

đến các quan hệ với người khác và vị thế xã hội của trẻ. Trẻ phải tiến hành hoạt động học 

mang tính chất nghiêm chỉnh để thực thi những quyền lợi và nghĩa vụ mới của người học 

sinh; phải thiết lập mối quan hệ có tính chất mới với giáo viên, bạn bè cùng lớp, cùng 

trường; phải gia nhập vào cuộc sống tập thể với những chuẩn mực và giá trị nhất định… 

Tất cả những điều đó vừa đòi hỏi, vừa tạo cơ hội để trẻ làm nên những biến đổi khá rõ nét 

trong sự hình thành và phát triển nhân cách của mình nói chung cũng như các thành phần 

trong cấu trúc nhân cách nói riêng. 

Đặc điểm tình cảm của học sinh tiểu học được thể hiện ở những nét như sau: Tình 

cảm của các em mang tính cụ thể, trực tiếp; rất dễ xúc cảm; rất dễ bộc lộ tình cảm, khả 

năng kiềm chế tình cảm yếu; tình cảm của các em mong manh, chưa bền vững và chưa 

sâu sắc. Do vậy cần chuẩn bịtâm lí sẵn sàng đi học cho trẻ như: Sự thích thú đến trường, 

khả năng hành động, vốn hiểu biết và khả năng nhận thức, khả năng điều khiển các hoạt 

động tâm lí của bản thân. Tuy nhiên, để làm được những điều trên, tôi thiết nghĩ, trước 

hết cần hình thành được cho trẻ những tiền đề của trí tuệ cảm xúc trước khi trẻ đến 

trường tiểu học.Vậy vai trò của trí tuệ cảm xúc đối với trẻ tiền tiểu học thể hiện như thế 

nào?Trí tuệ cảm xúc ở học sinh tiểu học có vị trí đặc biệt, vì nó là khâu trọng yếu gắn liền 

nhận thức với hành động của trẻ.Khi hình thành được sự yêu thích trường lớp, thầy cô, bè 

bạn thì việc trẻ tiếp thu những tri thức ở nhà trường và học hỏi từ thầy cô và bạn bè cũng 

sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thêm nữa, trí tuệ cảm xúc có vai trò quan trọng trong những 

hành vi, cách ứng xử của trẻ. Khi trẻ biết lễ phép với Thầy Cô, cư xử hòa nhã với bạn bè 

thì mối quan hệ của trẻ ở trường và ngoài xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp, giúp trẻ tự tin hơn 

trong cuộc sống. 

Có rất nhiều phương pháp để hình thành và phát triển trí tuệ cảm xúc cho trẻ tiền 

tiểu học, nhưng phương pháp mà tôi quan tâm ở đây là đọc sách cho trẻ.Phương pháp này 

giúp trẻ hình thành tình yêu, hứng thú đối với việc khám phá tri thức của nhân loại.Đồng 

thời hình thành những cảm xúc, tình cảm đối với bản thân và thế giới xung quanh.Vậy 

vấn đề đặt ra ở đây là cách đọc sách, chọn sách và hình thành thói quen đọc sách như thế 

nào cho phù hợp với lứa tuổi tiền tiểu học? 



Trước hết, cần cho trẻ cảm nhận được việc đọc sách là một công việc thú vị, khi 

đọc sách nên dùng văn viết, cách đọc sách xấu là bỏ qua văn viết, sử dụng nhiều văn 

nói.Cố gắng không đọc cho trẻ “bản lược trích” hoặc “bản thu nhỏ”.Khi trẻ đã biết đánh 

vần thì cho trẻ tập đọc những đoạn ngắn để trẻ được cảm nhận những tư tưởng của sách. 

Cha mẹ có thể giám sát để giúp đỡ trẻ. Để trẻ đọc hết đoạn văn cho dù có những từ trẻ 

chưa hiểu.Cũng không nên giải thích ngay những từ ngữ trẻ chưa hiểu mà cần khai thác 

cách suy nghĩ, cách hiểu của trẻ về từ ngữ đó. Việc này sẽ giúp trẻ phát huy được những 

suy nghĩ, cách nhìn nhận về thế giới xung quanh một cách tự nhiên, thậm chí người lớn 

còn có thể học hỏi được rất nhiều từ cách giải thích của trẻ, một điều đáng lưu ý khi đọc 

sách cho trẻ đó là cha mẹ cần thể hiện cảm xúc phù hợp trong giọng đọc để trẻ cảm nhận 

được sâu sắc hơn ý nghĩa của nội dung mà trẻ đang được nghe.  

Vấn đề nữa cần nói đến đó là việc “làm gương đọc sách” cho trẻ.Đừng bao giờ yêu 

cầu con trẻ “đọc sách đi”, thậm chí cha mẹ không nên lấy chuyện con trẻ có thích đọc 

sách hay không làm chủ đề để nói chuyện; không nên lấy chuyện đọc sách để giáo huấn 

con trẻ; cách giáo dục không lời đối với trẻ đó là dành thời gian đọc sách cho trẻ hay 

cùng trẻ đọc sách. Ví dụ như khi trẻ đã biết đọc thì cha mẹ có thể ngồi đọc sách bên cạnh 

con, đứa trẻ sẽ rất hứng thúkhi được cùng cha mẹ làm việc mà chúng yêu thích. Cha mẹ 

cần gợi hứng thú đọc sách của trẻ với việc định hướng và tôn trọng sở thích của trẻ, dần 

dần uốn nắn trẻ đọc những thể loại sách mang tính chất giáo dục cao.Việc này đòi hỏi 

bản thân cha mẹ cũng cần phải có trình độ hiểu biết nhất định để định hướng và kiểm soát 

nội dung những cuốn sách cho trẻ đọc. 

Một vấn đề không thể thiếu ở đây đó là cần duy trì thói quen đọc sách cho trẻ như 

thế nào?Cha mẹ cần hình thành thói quen đọc sách cho trẻ từ khi trẻ có khả năng giao 

tiếp.Mỗi ngày giành ít nhất 15 phút đọc sách cho trẻ nghe vào một thời gian cố 

định.Tránh để môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến chất lượng đọc sách.Sau khi 

đọc sách cho trẻ xong có thể hỏi trẻ một vài nội dung mà trẻ vừa được nghe để khắc sâu 

thêm những tri thức mà trẻ có thể tiếp nhận được. 

Cha mẹ cần tạo điều kiện tốt nhất cho con trẻ được đọc sách, được rèn luyện kỹ 

năng, thói quen và phương pháp đọc sách phù hợp, có hiệu quả. Từ đó giúp trẻ không 

ngừng mở rộng, nâng cao kiến thức, tiếp cận được sự phát triển của khoa học, bồi dưỡng 

nâng cao năng lực tư duy logic, phương pháp làm việc có hiệu quả, có thái độ đúng đắn 

với thế giới xung quanh cũng như đối với bản thân mình, nhất là bồi dưỡng sự hứng thú, 

năng lực và thói quen tự học suốt đời cho trẻ. 
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