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Sáng nào, nhóm Bát nháo 
bọn tớ cũng hẹn nhau đi học. 
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Hôm nay, tHầy giáo yêu cầu lớp tớ  
tạo ra các góc đọc sách trong lớp học. 
– Các em hãy chia thành ba nhóm và xây ba góc 
đọc sách khác nhau. Các em có biết để làm gì không? 
– Để đọc sách ạ! 
Cả lớp đồng thanh trả lời. 
– Đúng rồi. Các em rất giỏi. Từ nay, trong giờ đọc 
sách hằng ngày, các em sẽ đọc tại góc đọc sách 
do mình tạo ra. Ở đó, các em có thể nằm đọc, 
ngồi đọc… tuỳ thích, miễn sao các em thấy  
đọc sách vui nhất. 
Chà thật hào hứng quá đi. Thú thật, trong giờ  
đọc sách hằng ngày, nhiều bạn trong lớp tớ  
chơi hơn là đọc. Nhóm Bát nháo bọn tớ cũng vậy! 
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nhóm Bát nháo nhận xây một góc.  
Để xây dựng góc đọc sách, chúng tớ cần có 
nhiều sách, cần sắp xếp sách sao cho dễ tìm, cần  
trang trí góc đọc sao cho thật đẹp… để ai nhìn 
vào đó cũng muốn đọc sách. Theo gợi ý của Erik, 
đầu tiên bọn tớ đến thư viện. Đây là nơi  
có vô vàn loại sách và chắc chắn sẽ cho bọn tớ 
rất nhiều ý tưởng. Cô Pat đi cùng bọn tớ.
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Đến tHư viện, bọn tớ phân công nhau mỗi người 
một nhiệm vụ. Lukas nhẩm tính xem có bao nhiêu 
cuốn sách trên giá, Kim nghiên cứu cách phân loại, 
sắp xếp sách như thế nào: ô này là truyện tranh,  
ô kia là sách lịch sử, còn ô kia là sách kỹ năng...  
Cô thủ thư giảng giải cặn kẽ cho bọn tớ: sách nên 
xếp theo từng thể loại và lứa tuổi để các bạn nhỏ  
dễ dàng tìm sách khi muốn đọc. Chin chăm chú viết 
tất tần tật mọi thứ vào sổ. 
Còn Erik dành thời gian nghiên cứu chiếc xe để sách...
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