PIRATE KIM – CUỐN SÁCH SONG NGỮ ĐÚNG THỜI ĐIỂM
Pirate Kim là thành quả của tính sáng tạo và lòng nhân ái của rất nhiều người trong đó có Ban
Biên Soạn, bạn bè và Mạnh Thường Quân – những người cùng mang chung một giấc mơ là tạo
một thế giới đẹp và hồn nhiên cho mọi trẻ em trên thế giới này.
Ban biên tập gồm có cô Trần Thị Thu Trang, cô Annie Duncan, cô Hà Thị Thục Trinh và anh Garry
Godfrey đã cống hiến nhiều công sức và thời gian để sáng tạo câu chuyện, minh họa, sửa chữa
bản thảo và trình bày cuốn sách. Trong khi đó với sự ủng hộ tài chính của bạn bè và các Mạnh
Thường Quân khắp nơi trên thế giới, hàng trăm cuốn sách được ấn hành và tặng miễn phí cho
học sinh tại các trường học với hoàn cảnh khó khăn và cho các câu lạc bộ chuyên về an toàn biển
tại Việt Nam.
Pirate Kim là dự án sách song ngữ đầu tiên của chương trình Our Words Our Worlds (O WOW!) Ngôn ngữ của chúng ta - Thế giới của chúng ta. Mục đích của chúng tôi là giúp trẻ em phát triển
khả năng đa ngôn ngữ với các kỹ năng sống trong một thế giới toàn cầu. Sách là tấm gương và
cửa sổ cho các em nhìn và nhận thức thế giới quanh mình.
Học tiếng Anh qua truyện là một trong những cách dạy tiếng Anh cho trẻ thú vị giúp các em học
tiếng Anh nhanh hơn và gợi mở hứng thú học tập cho các em. Chỉ bằng một mẫu truyện nhỏ với
những câu thoại hết sức đơn giản, thế nhưng cuốn sách Pirate Kim lại cung cấp rất nhiều lời
khuyên bổ ích về vấn đề giữ an toàn khi dưới nước cho trẻ em. Từ đó, tạo cho trẻ cảm giác tự tin
và mạnh dạn tiếp xúc với nước đồng thời nâng cao ý thức phòng tránh và cách ứng phó trong
những tình huống nguy hiểm dưới nước.
Bên cạnh đó, cuốn sách được xuất bản với mong muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc
sách và kể chuyện cùng con trẻ đối với các bậc phụ huynh. Mỗi ngày các bạn có thể đọc cho bé
nghe một câu chuyện, từ đó bé sẽ có thêm môi trường luyện tập và cũng như được nghe tiếng
Anh nhiều hơn.
Đồng thời, cuốn sách được sáng tác với mục đích đáp ứng nhu cầu học và tiếp cận tiếng Anh cho
trẻ em ở Việt Nam. Nhiều năm gần đây, việc học ngoại ngữ, đặc biệt là học song ngữ đang trở
thành vấn đề rất được quan tâm ở Việt Nam. Trước những tranh cãi về lợi ích và tác hại của việc
học song ngữ ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, cuốn sách Pirate Kim ra đời
như một lời khẳng định phá tan những hiểu lầm về tác hại của việc học song ngữ.
Có thể nói, sách song ngữ là một công cụ hữu ích bổ trợ các bé trong quá trình làm quen và tiếp
cận với tiếng Anh. Con bạn sẽ không bị lẫn lộn với tiếng mẹ đẻ hoặc tiến bộ chậm hơn vì những
trẻ có khả năng song ngữ phát triển ngôn ngữ với cùng tốc độ như trẻ chỉ học một thứ tiếng.
Những trẻ em được tiếp xúc với hai ngôn ngữ viết khác nhau (ví dụ như tiếng Hoa hoặc tiếng Việt
và tiếng Anh) vẫn có thể đọc và viết tiếng Anh ở trình độ cao. Mặt khác, xây dựng kỹ năng nói
tiếng Anh qua truyện thiếu nhi là một trong những phần quan trọng trong quá trình dạy tiếng Anh
cho trẻ một cách tự nhiên như tiếng mẹ đẻ.
Ngoài những bài học hữu dụng, Pirate Kim còn đặc biệt thiết kế nhiều bài tập thú vị giúp các bé
kiểm tra và ôn lại kiến thức vừa được học.
Với hình ảnh minh họa tươi sáng, lời thoại sinh động, ngôn ngữ đơn giản, Pirate Kim chắc chắn
sẽ là cuốn sách hữu ích giúp các bé học Tiếng Anh nhanh và hiệu quả hơn.
Lời cuối cùng, Ban Biên Soạn xin chân thành cảm ơn lòng nhân ái của tất cả bạn bè và Mạnh
Thường Quân đã ủng hộ Pirate Kim và đã giới thiệu cuốn sách này đến với các em.
Ngôn ngữ của O WOW! sẽ làm đẹp thế giới hồn nhiên của các em!
Quý vỵ có thể giúp bằng cách đăng ký một trường học có hoàn cảnh khó khăn để nhận sách
Pirate Kim qua form: https://kitadelta.typeform.com/to/p9IprX
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