Small talk

Bé của bạn phát triển ngôn ngữ nói thế nào,
bé từ 0 đến 5 tuổi.
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Bé học nói
Học nghe và học nói vô cùng quan trọng với trẻ em
vì từ đó bé có thể tương tác với mọi người xung quanh,
vui chơi, học hỏi và kết bạn.
Trong quá trình này, sẽ có những bé nói nhanh hơn các bé
khác; nhưng nhìn chung, các bé cần đạt được những mốc
phát triển nhất định trong từng giai đoạn.
Bé có thể nghe và nhận biết giọng nói ngay từ trong bụng
mẹ. Từ khi ra đời, bé học cách giao tiếp bằng nhìn cha mẹ,
lắng nghe và phản hồi theo lượt. Lớn dần, bé bắt đầu hiểu
những điều người lớn nói, bé học cách nói các từ và câu, và
phát âm của bé dần trở nên rõ ràng.
Tuy nhiên, việc học nói không tự nhiên diễn ra. Sự tham gia
của bạn - cha mẹ và những người trực tiếp
chăm sóc bé - là vô cùng quan trọng.
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Cha mẹ là những người thầy tốt nhất của bé - là người hiểu
bé nhất, quan tâm đến bé nhiều nhất và luôn muốn cho bé có
khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống. Càng biết nhiều, bạn
càng có thể giúp bé tốt hơn.
Giúp bé học nói có thể đơn giản như việc trò chuyện, lắng
nghe và chơi với bé bất kì khi nào có thể. Rất nhiều trẻ em
gặp khó khăn khi phát triển kĩ năng giao tiếp trong quá trình
lớn lên. Nếu bạn biết mình cần trông đợi những gì vào thời
điểm nào, bạn có thể giúp bé phát triển đúng hướng.
Những thông tin trong cuốn sách nhỏ này sẽ giúp bạn
biết được bé yêu cần gì trong quá trình phát triển ngôn
ngữ nói, và liệu bé của bạn có đang phát triển đúng
hướng không.
Nếu bạn lo lắng về khả năng nói của bé, bạn có thể sử
dụng Danh mục ở trang 52 để giải thích những lo lắng
của mình với nhân viên y tế hay bác sĩ tâm lý để có
sự hỗ trợ phù hợp
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Bé yêu

6

Từ ngày đầu tiên chào đời, bé đã bắt đầu
giao tiếp. Bé giao tiếp bằng cách nhìn những
biểu hiện trên gương mặt bạn và tạo ra đủ
loại âm thanh. Thậm chí bé còn thử bắt chước
những hành động của bạn nữa. Hãy thử 'lè lưỡi'
cho bé xem, và xem bé làm gì! Khả năng bắt
chước rất quan trọng cho trẻ nhỏ vì đó là cách
mà bé học.

Ê...
A...
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Khi

c

6 tháng...
Nói

… bé thường sẽ

Bạn hãy bắt chước những thanh âm bé yêu thường dùng

t tạo ra tiếng ê a, bi bô, bập bẹ một mình và

Bé có biết nhìn bạn, hay thậm chí là 'tham gia' vào không?
Bạn có nghe thấy bé ê a hoặc bập bẹ một mình không?

với người khác

t tạo ra tiếng động cho người khác chú ý
t quan sát gương mặt bạn khi bạn trò chuyện với bé
t hào hứng khi nghe âm thanh giọng nói; bé sẽ thể hiện
bằng cách đá chân, vẫy tay hoặc tạo ra tiếng động

t mỉm cười hay phá lên cười khi người khác mỉm cười hay cười lớn
t tạo ra âm thanh để đáp lời khi ai đó trò chuyện với bé

Lắng nghe
Nói với bé về những việc bạn đang làm
Bé có nhìn mặt bạn khi bạn đang nói không?

Tham gia
Hãy dành thời gian trò chuyện và chơi đùa cùng bé - hãy ngồi
xuống cùng bé chơi, trò chuyện và lắng nghe cùng bé.
Bé đã có thể tham gia, mỉm cười / cười lớn cùng với bạn chưa?
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t

Trò chuyện cùng bé yêu. Kể bé nghe bạn đang làm gì, bạn
sắp đi đâu và những điều bạn chú ý thấy ở bé - bé sẽ lắng
nghe và tiếp thu tất cả những kiến thức mới này đấy.

t

Hát, hay đọc vè cho bé nghe, đặc biệt là những bài với
thật nhiều hành động hoặc những đoạn lặp đi lặp lại.

t

Cho bé xem và nói chuyện với bé về các sách truyện trẻ em
với hình minh hoạ- không bao giờ là quá sớm để chia sẻ
với bé về sách.
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Tìm hi
bé yê

Ma

Ma
Ma

Trước khi lên 1 tuổi, bé đã có nhiều cách hơn
để nói chuyện với bạn - tạo âm thanh, tiếng
động, chỉ trỏ, nhìn, vv để được bạn chú ý. Bé
sẽ muốn trò chuyện với bạn theo cách của
trẻ nhỏ, và bắt đầu hiểu những nề nếp hàng
ngày, những từ vựng và hoạt động đơn giản.
12
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Khi bé

1

c

… bé thường sẽ

t tạo ra những chuỗi tiếng bập bẹ như 'mama-ma'
hay 'ba-ba-ba'. Bé cũng có thể chỉ tay hoặc nhìn
bạn để có được sự chú ý.

t có thể nói những từ đầu tiên và sử dụng cử chỉ ra

hiệu - tuy nhiên không phải bé 1 tuổi nào cũng
làm được những điều này
t bắt đầu hiểu những từ như 'bye-bye' hay 'lên - xuống',
đặc biệt là khi bạn dùng cử chỉ ra hiệu kèm theo

t biết tên gọi của những đồ vật quen thuộc, như

?
Nói
Hãy quan sát bé yêu
Bé có cố gắng thử, và có được sự chú ý của bạn không?
Nếu bé muốn lấy một vật gì đó ngoài tầm với...
Bé có la lên, dùng tay chỉ vào vật đó hay tạo ra tiếng động?

Lắng nghe
Hãy để gần bé yêu 3 hoặc 4 đồ vật quen thuộc với bé và
yêu cầu bé đưa một vật cho bạn - ví dụ như đưa tay ra và
hỏi bé 'Gấu bông đâu con?'
Bé có đưa mắt nhìn hoặc chỉ tay vào vật đó không? Một số bé
có thể còn đưa cho bạn vật đó.

'xe', 'ba', 'gấu bông',…

t
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tham gia vào các cuộc trò chuyện theo cách của bé,
có thể bập bẹ 'đáp lời' người lớn

Tham gia
Trò chuyện cùng bé và dừng lại một lúc để chờ bé trả lời
Bé có bập bẹ lại, và tham gia vào cuộc trò chuyện với bạn không?
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t

Bắt chước bé khi bé đang bập bẹ, cùng bé thay phiên
nói, như một cuộc đối thoại thật sự

t

Dùng hành động đi kèm với từ ngữ. Ví dụ như bạn
có thể vẫy tay khi nói "tạm biệt", hoặc đưa hai tay
về phía bé và nói "lên nào"- điều này giúp bé hiểu
nghĩa của từ bạn đang nói.

t

Hát những bài hát có nhiều hành động cho bé
nghe và chơi những trò chơi như Ú À với bé để
khuyến khích phát triển kỹ năng giao tiếp.
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Nh

…

Khi được 18 tháng, bé yêu sẽ bắt đầu nói
chuyện. Đây là khoảng thời gian rất thú vị.
Không phải tất cả mọi người xung quanh
đều có thể hiểu bé vào lúc này, nhưng bé
đang có những thành công đáng kể bước
đầu với khá nhiều từ mới đấy.
18
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Khi

c

18 tháng...

?

... bé thường sẽ

t bắt đầu nói! Bé có thể nói được khoảng 20 từ. Chúng thường
là những từ được nói nhiều ở nhà như 'sữa', 'ba', 'meo meo',
'hoan hô', 'bye bye', và 'thêm / nữa',…

Nói
,

t dùng từ theo cách riêng của bé, không phải lúc nào cũng rõ ràng
lắm. Người lạ hoặc họ hàng có thể sẽ không hiểu, nhưng cha mẹ
thường sẽ hiểu được.

t hiểu một số từ đơn giản và cụm từ ngắn. Chúng thường là những
từ ngữ bé nghe nhiều mỗi ngày, ví dụ như 'mặc áo vào', 'uống',
'giày', 'xe', 'ăn cơm', hoặc 'hết rồi'.

t biết chỉ vào những đồ vật quen thuộc khi được hỏi
t thích chơi những trò như Peek-a-boo hoặc Pat-a-Cake*
*Những

trò chơi tương tự của Việt Nam là ú à, vỗ tay vỗ
tay bà cho ăn bánh, bí bo xình xịch…
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Chú ý lắng nghe những gì bé nói
Bé có nói được các từ hoàn chỉnh chưa? Bé nói được bao nhiêu từ?
Bạn hãy viết những từ này xuống nhé

Lắng Nghe
Hãy nghĩ tới những việc bé thích làm
Bé có tỏ ra hào hứng và thích thú khi bạn nhắc tới những việc đó
không? "Ăn cơm thôi", "Tới giờ tắm rồi", "Mẹ đã về", vv

Tham gia
Trò chuyện và chơi những trò chơi đơn giản với bé như nói chuyện
trên điện thoại hoặc xây tháp bằng khối nhựa.
Bé có thích khám phá đồ chơi, bấm nút, tạo ra các tiếng động không?
Bé có thích bố mẹ chơi cùng không? Bé có thích vui chơi và khám
phá không?
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t Khi bạn thấy bé chỉ vào một vật gì đó, hãy nói với bé
vật đó gọi là gì. Ví dụ như "Đó là con sâu!"

t Cùng bé xem sách và album gia đình là một cách rất
tốt để bắt đầu các cuộc trò chuyện với bé.

t Cùng bé ra ngoài, dành thời gian cùng bé trò chuyện,
lắng nghe và khám phá. Có rất nhiều chủ đề để bạn
trò chuyện cùng bé!
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Bi bô

Thêm

Được 2 tuổi, bé của bạn đã đủ tuổi đi nhà trẻ
và sẽ bắt đầu khám phá thế giới xung quanh.
Khả năng hiểu từ và cụm từ của bé phát triển
nhanh chóng trong giai đoạn này. Tuy nhiên,
điều này có thể đem đến sự bực bội cho bé
khi bé vẫn gặp khó khăn trong việc chuyển tải
những thông điệp của mình đến mọi người
xung quanh.
24
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Khi
c
2 tu i…
bé thường sẽ...

t dùng được khoảng 50 từ đơn hoặc hơn, như 'nước', 'xe', ,
'bánh', 'mẹ', 'đu', 'bóng',...

t bắt đầu nói được những câu ngắn với khoảng 2-3 từ như
'thêm nước', 'bye bye ba' ,'xe của con'.

t

hỏi những câu đơn giản như 'Cái gì?', 'Ai đó?'. Và bé có
thể sẽ hỏi những câu này rất nhiều đấy!

t hiểu khoảng từ 200 tới 500 từ
t hiểu những câu hỏi và mệnh lệnh đơn giản như 'Em
bé đâu rồi?' hoặc 'Lấy bộ đồ cho mẹ!'

t thích chơi đóng giả với đồ chơi, như cho búp bê ăn, hoặc

giả vờ lái xe, tạo ra nhiều tiếng động và nói trong lúc chơi
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Nói
Hãy chơi với bé và chú ý lắng nghe những điều bé nói.
Bạn có thấy bé nói ngày một nhiều từ hơn, và biết kết hợp 2-3 từ
với nhau?

Nghe
Bé có hiểu những câu hỏi đơn giản không?
Khi soạn trái cây sau khi đi chợ về, hãy nói bé "Tìm cho mẹ mấy trái táo với!"
Khi xem album ảnh gia đình, bé có thể chỉ vào hình những thành viên
trong gia đình nếu được hỏi không?

Tham gia
Hãy quan sát cách bé chơi và tương tác với người khác.
Bé có để bạn tham gia chơi cùng không? Bé có thích chơi đóng giả với xe
hơi hay xe lửa, mua sắm hay nấu ăn? Bé có thích chơi dán các hình đơn
giản (vuông, tròn, tam giác, vv) hoặc những trò xếp hình đơn giản không?
27

t Hãy hát những bài hát, đọc các bài thơ, bài vè có kèm theo

động tác cho bé nghe. Việc này sẽ giúp bé làm quen với âm
điệu của ngôn ngữ và làm cho việc học nghe và nói vui tươi
và sinh động hơn.

t Hãy dành thời gian đọc sách cho bé nghe. Những cuốn sách

có hình, hình cắt nổi, nhiều độ nhám khác nhau, vv là những
cuốn sách tốt nhất cho bé - hãy dành thời gian ngắm nhìn
từng bức tranh và miêu tả chúng.
,

t Hãy nhắc lại và mở rộng những gì bé nói. Nếu bé nói 'nước',

bạn có thể nói 'thêm nước', 'cho con nước' hoặc 'hết nước rồi'.
Điều này sẽ dạy bé cách ghép từ thành câu ngắn.

28

29

Khi được 3 tuổi, bé sẽ nói thêm rất nhiều từ và
những câu dài hơn. Đây là một khoảng thời gian
đầy hứng thú vì bé sẽ đặt rất nhiều câu hỏi để học
hỏi và khám phá thế giới xung quanh. Thường thì
bé sẽ thích nói chuyện với những người lớn thân
thuộc với bé.

30
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3 tu i
...bé thường sẽ

t sử dụng những từ khác nhau cho những mục đích khác nhau.
Ví dụ như, để miêu tả: tính chất của sự vật (”to”, '' mềm"), vị trí
("trên", "dưới"), dùng để làm gì ("ăn", "chơi"), nhiều hay ít
("nhiều"), là ai ("bé", "ba", "mẹ")

t ghép được 4-5 từ lại với nhau thành 1 cụm có nghĩa ("Bé đã lớn
rồi"), mặc dù có thể chưa đúng ngữ pháp

t phát âm rõ hơn, mặc dù sẽ có vài từ còn bị ngọng
, về "ai", "cái gì" và "ở đâu"
t hiểu những câu hỏi đơn giản
t chơi những trò chơi tưởng tượng với thời gian dài hơn, hay có
nhiều ý tưởng phức tạp hơn

t bé có thể có những cuộc đối thoại hoàn chỉnh
t lắng nghe và nhớ những câu chuyện đơn giản
32

Nói
Trẻ em thường sẽ nói khá nhiều trong giai đoạn này. Bạn sẽ nhận
thấy bé có thể nói các câu hoàn chỉnh.
Bé có thể dùng từ và câu để hỏi câu hỏi hoặc để đạt được những điều
bé muốn không? Bé nói có đủ rõ ràng để bạn hiểu phần lớn những
điều bé nói không?

Nghe
Bé ba tuổi của bạn giờ có thể hiểu được những lời bạn nói hơn trước rất nhiều
Bé có thể nhớ được những thông tin hoặc chỉ dẫn dài hơn trước
không? Ví dụ khi bạn nói "Gấu ở trên ghế." "Tìm cho mẹ cái dĩa lớn"
hoặc "Vẽ căn nhà có cửa màu đỏ"

Tham gia
Bé ba tuổi thường thích có người lớn hoặc bé khác chơi cùng.
Bé có thích quan sát những bé khác chơi, và tham gia vào khi
bé cảm thấy thoải mái (hết lạ)?
33

t Đọc sách cho bé và trò chuyện về câu chuyện cũng như

các nhân vật. Bình luận vẻ bề ngoài của các nhân vật khác
nhau và hành động của các nhân vật đó trong câu chuyện.

t Nếu bé nói từ nào đó chưa rõ hay chưa đúng, bạn hãy giúp

bằng cách lặp lại điều bé vừa nói những từ ngữ đúng. Cách
này sẽ có ích hơn là bắt bé nói lại những từ vừa nói sai.

t Để cho bé thấy cách lắng nghe, thỉnh thoảng dừng lại một
phút và chăm chú vào những điều bạn nghe được. Bạn có
thể làm điều này cả khi ở nhà lẫn khi ở ngoài.
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Máy nói

Lên bốn tuổi, bé sẽ biết rất nhiều từ và câu. Bạn
có thể thấy bé sử dụng lời nói để làm quen bạn
mới hoặc giải quyết vấn đề. Bé cũng dùng việc
nói chuyện để tìm hiểu thông tin mới, bằng cách
hỏi thật nhiều câu hỏi. Một khối lượng kiến thức
khổng lồ sẽ được bé tiếp thu trong giai đoạn này.
36
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4 tu i

c

… bé thường sẽ

t hỏi rất nhiều câu hỏi như "cái gì", "ở đâu" và "tại sao"
t trả lời được các câu hỏi "tại sao" một việc gì đó xảy ra,
ví dụ như "Vì sao con khóc?", "Vì con té đau chân"

t dùng những câu dài hơn và nối nhiều câu với nhau, ví
dụ như "Trưa con ăn bánh pizza, rồi con ra vườn chơi"

t mô tả những sự việc đã diễn ra trong quá khứ, như

"Hôm qua cả lớp con mặc đồ đẹp, rồi lên sân khấu, rồi
hát nữa. Ba mẹ của bạn nào cũng tới coi hết!"

38

t bé đã phát âm khá thành thục và rõ ràng, tuy vẫn có

thể có vấn đề với một số âm nhất định như /đ/ trong
từ "đi", /t/ trong từ "tối", /g/ trong từ "gà" hay /k/ trong
từ "cơm"

t lắng nghe những câu chuyện dài hơn và trả lời được

câu hỏi về câu chuyện bé vừa nghe. Ví dụ như bé có
thể trả lời những câu hỏi đơn giản như: "Lọ lem đã nhảy
cùng ai trong buổi dạ hội?" hay "Các em kế của Lọ Lem
có tốt bụng không?"

t bé bắt đầu thích những câu nói đùa hay chuyện cười

t hiểu và thường xuyên sử dụng những từ chỉ màu sắc,

t

t thích chơi trò đóng vai

đơn giản, mặc dù thông thường các câu đùa của bé
thường chưa có nghĩa mấy.
bé bắt đầu biết tổ chức trò chơi với các bé khác

số lượng và thời gian, ví dụ như "xe hơi màu xanh",
"ba ngón tay", "mai là sinh nhật con"
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Nghe
Bé 4 tuổi sẽ ngày càng hiểu nhiều hơn những điều người khác nói
Bé có thể làm theo những chỉ dẫn bao gồm 2 phần (đơn giản) chưa?
Ví dụ "Con đi lấy dép nhé, nó ở trên lầu, dưới gầm giường của mẹ"

Nói
Khi được 4 tuổi, bé có thể giải thích được suy nghĩ của mình, nói
câu hoàn chỉnh và kể lại những việc đã xảy ra trong quá khứ
Bé có thể giải thích cho người khác về một sự kiện hoặc hoạt động
nào đó không? Ví dụ như bạn đi đâu và chuyện gì đã xảy ra?
Bé: "Mẹ và con và Cún đi công viên, nhưng mà nó chạy mất"
Mẹ: "Ôi chao, có chuyện gì xảy ra với nó không con?"
Bé: "Có bác kia tìm thấy nó ở quán cà phê - may quá mẹ nhỉ?"
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Bé có hiểu được những câu hỏi dưới dạng "tại sao"/ "vì sao" hay
không? Ví dụ: "Tại sao ba chú heo con lại sợ tên sói độc ác?

Tham gia
Bé 4 tuổi sử dụng lời nói để sắp xếp vai trò của bản thân và các bạn
trong trò chơi.
Bạn có nghe bé sử dụng lời nói để làm việc này không?
Bạn có thể nghe bé nói những câu như "Giờ giả bộ tụi mình đang
ở trong rừng nha, cậu sẽ là cọp, mình sẽ là sư tử . Xong rồi…"
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snake

lake
cake
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t

Dành một khoảng thời gian đặc biệt trong ngày để nói
chuyện về ngày hôm đó. Bạn có thể bắt đầu bằng cách
hỏi bé "Kể mẹ nghe một việc vui / một việc con đã rất
thích làm vào ngày hôm nay?"

t

Chơi những trò chơi với từ và âm - nghĩ tới những từ có
cùng âm đầu, hoặc những từ ăn vần với nhau. Nhận ra từ
ăn vần là một kỹ năng quan trọng khi bé học đọc.

t

Chơi đố vui với bé. Miêu tả một nhân vật mà bé đã biết
và xem bé có đoán được nhân vật đó không. Sau đó, đến
lượt bé tả và bạn đoán.
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Lên năm tuổi, bé đã đi học mẫu giáo. Bé
cần học cách lắng nghe, hiểu và chia sẻ
suy nghĩ của mình với những người lớn chưa
quen thuộc, và trong những nhóm lớn hơn.
Bé vẫn cần có những cuộc đối thoại để chia sẻ
thông tin, xây dựng quan hệ bạn bè và giải thích
cảm giác của mình.
44
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Khi
c
5 tu i…
Bé thường sẽ

t tham dự vào những cuộc đối thoại dài hơn nhiều so với trước đây
t dùng những câu có cấu trúc chặt chẽ hơn, ví dụ như "Bữa trưa con
ăn bún ở nhà bạn Phương."

t bắt đầu học thêm nhiều từ, bất cứ lúc nào có cơ hội, và suy nghĩ
nhiều hơn về ý nghĩa của những từ khác nhau.

t có thể kể lại những câu chuyện ngắn bé đã được nghe tương đối

theo đúng trình tự và sử dụng một số từ ngữ đặc trưng của chuyện
kể, như "Ngày xửa ngày xưa,…"

t phát âm lưu loát và có thể sử dụng hầu hết các âm. Bé vẫn có thể

gặp rắc rối với một số từ khó như "ngoan ngoãn", "nguy hiểm", và
một số âm như ng, d, l, s, ch, r, s, th, v vẫn có thể gây khó khăn cho bé.
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t thích nghe kể chuyện, nghe hát và vè. Bé cũng sẽ bắt
đầu tập "sáng tác" ra những câu vè cho riêng mình

t đặt câu hỏi, hay đưa ra những bình luận và nhận xét
phù hợp về những gì bé đã nghe.

t hiểu được những chỉ dẫn bằng lời trong khi đang làm

một việc gì khác, vì vậy bé không phải dừng việc đang
làm lại để lắng nghe.

t hiểu được ngôn ngữ phức tạp hơn như “cuối cùng”,
“có thể”, “có lẽ” hay “trên đó”.

,

t dùng việc chuyện trò để hòa nhập với các bé khác cũng

như người lớn. Bé cũng dùng lời nói để giải quyết vấn
đề với người khác và có những cuộc trò chuyện dài hơn.
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Nghe
Kiểm tra xem khả năng nghe hiểu của bé có tốt không
Bé có thể lắng nghe bạn nói trong khi đang bận làm một việc gì khác không?
Khi bé đang vẽ hoặc đang chơi (không phải khi đang xem TV vì việc
này thu hút quá nhiều sự chú ý của bé), hãy nói bé đi lấy áo khoác và giầy
Bé bắt đầu hiểu được rằng các sự việc có thể xảy ra vào những
thời điểm khác nhau chưa?

Nói
Bé có thể trò chuyện rành mạch rõ ràng hay không? Khi nói chuyện với
bé, bạn hãy chú ý…
Bé có khả năng sắp xếp suy nghĩ của mình và đặt các câu dài không?
Bạn có thường xuyên hiểu được mạch suy nghĩ của bé qua những gì
bé nói hay không?
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"Sắp tới Giáng Sinh rồi! - 5 lần đi ngủ nữa thôi!", hoặc bằng cách dùng
những từ chỉ thời gian như "sáng nay", "ngày mai", "thứ tư"
Hãy để ý…
Nếu bạn phải lặp lại chỉ dẫn nhiều lần hoặc nếu bạn phải tìm cách làm
cho chỉ dẫn đơn giản hơn rất nhiều để bé hiểu, bé của bạn có thể đang
gặp khó khăn…

Hãy để ý…

Tham gia

Bé có thường xuyên trở nên bực bội hoặc bỏ cuộc khi cố gắng nói với
bạn một điều gì đó?
Bé có thường hay quên từ hoặc kể thiếu thông tin nào đó? Bé có vẻ bị
rối và thiếu tổ chức khi nói chuyện không? Nếu có, có thể bé đang gặp
khó khăn…

Bé có nói chuyện với các bé khác và tham gia vào những cuộc đối thoại
nhóm và trò chơi tập thể không?
Bạn có thể kiểm tra bằng cách hỏi bé về việc vui nhất bé đã làm trong
ngày - câu trả lời của bé thường sẽ bao gồm những trò chơi hoặc những
hoạt động khác nhau với bạn bè.
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t

Mặc dù bé đã biết rất nhiều từ, việc giới thiệu những
từ và cụm từ mới vẫn rất quan trọng với bé. Việc này
giúp bé tiếp tục học. Hãy thử nghĩ ra thật nhiều từ khác
nhau có cùng một nghĩa - ví dụ như nhiều từ khác nhau
có cùng nghĩa "to"

t

Bé của bạn có thể cần thời gian trước khi phản hồi lại
các câu hỏi hoặc chỉ dẫn. Hãy cho bé thời gian để suy
nghĩ, thay vì vội vàng trả lời thay cho bé hoặc hoàn tất
câu bé đang nói.

t

Những trò chơi cờ giúp bé luyện cách lắng nghe và thay
phiên - cả hai khả năng này đều quan trọng cho việc học
cách trò chuyện và đối thoại.
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Tra cứu nhanh…
Dưới đây là một bảng tra cứu nhanh nhằm nhắc bạn những kĩ
năng cơ bản bé nên có ở mỗi độ tuổi - những điều bé nói được,
hiểu được, và cách bé tham gia vào cuộc đối thoại cũng như
tương tác với người khác
6 tháng

12 tháng

Nói

Gây ra tiếng
động

Nghe

Tham gia
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18 tháng

2 tuổi

3 tuổi

4 tuổi

5 tuổi

Ê a những âm
Nói những
điệu tương tự
từ như "ba"
như nói chuyện,
và thường sẽ nói
những từ đầu tiên

Ghép từ lại với
nhau như "bye
bye mẹ"

Ghép câu với
4-5 từ "ba con
chơi đá banh"

Hỏi rất nhiều
câu hỏi "tại
sao?"

Nói chuyện với
những câu giống
người lớn hơn

Nhìn mặt bạn
khi bạn nói

Hiểu những từ
đơn giản như
"bye bye"

Hiểu những
cụm từ đơn giản
như "Hết rồi"

Hiểu những câu Nghe và nhớ
hỏi đơn giản
được những
như "Bé đâu rồi?" câu chuyện ngắn
và đơn giản có
kèm hình ảnh

Hiểu được những
câu hỏi lien quan
tới một câu
chuyện, ví dụ như
“Ai leo lên cây đậu
khổng lồ?”

Hiểu được những
thông tin dài và
phức tạp hơn như
"đầu tiên… rồi
sau đó"

Mỉm cười khi
bạn cười

Tham gia vào
các cuộc "đối
thoại" với những
tiếng bập bẹ

Khám phá và
thích thú với
những trò chơi
như Ú À

Thích chơi những
trò giả vờ, như
nói chuyện trên
điện thoại

Tổ chức các trò
chơi phức tạp
hơn với những
bé khác

Biết cách thay
phiên khá thành
thục khi trò
chuyện, trao đổi

Thích tham gia
vào những cuộc
đối thoại hoàn
chỉnh hơn

53

Nói
Bé không biết nhiều từ như những bé cùng tuổi khác

Checklist

Những câu bé dùng được không dài như bé nên biết ở tuổi này

Bé có vẻ bị rối khi nói chuyện và bạn thấy khó mà hiểu bé muốn nói gì

Nếu bạn không chắc kĩ năng ngôn ngữ của bé
Contents
đang phát triển đúng tiến độ, bạn có thể dùng

Bé phát âm không rõ ràng, bé có xu hướng bỏ mất âm hoặc sử
dụng sai âm. Ví dụ: "một y cà phê" (một ly cà phê)

những thông tin trong những trang tiếp theo
để đánh dấu những phần đang làm bạn lo lắng.
Và hãy nhớ xem lại thông tin trong cẩm nang
này khi con bạn bước sang một giai đoạn mới
để biết bé nên biết gì ở độ tuổi đó.
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Bé gặp khó khăn để nói ra từ bé muốn - nghe như nói lắp

55

Nghe
Bé không có vẻ như nghe được, hoặc gặp khó khăn trong việc nghe
nhiều hơn so với những trẻ cùng tuổi

Bé không có khả năng làm theo chỉ dẫn ở mức phù hợp độ tuổi của bé

Tham gia
Bé không nhìn bạn khi nói chuyện

Bé dường như không lắng nghe tốt

Bé phải nghe đi nghe lại nhiều lần mới hiểu

Bé dường như không biết cách tạo ra hay duy trì một cuộc trò chuyện

Bé không trả lời câu hỏi, hoặc khi bé trả lời thì câu trả lời lại sai

Bé gặp khó khăn trong việc nói và lắng nghe cùng với những bé khác

Việc học từ mới có vẻ không dễ dàng mấy đối với bé

Bé gặp khó khăn khi cố gắng tham gia vào trò chơi hoặc các cuộc trò
chuyện của các bé khác
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Các bé cần giúp đỡ về phát âm,
ngôn ngữ và giao tiếp

Thông tin
thêm

Khoảng 10% trẻ em cần được hỗ trợ lâu dài về khả năng phát
âm ngôn ngữ và giao tiếp. Một số lớn khác có thể chậm phát
âm, chậm về ngôn ngữ hoặc giao tiếp - khi những kỹ năng
này phát triển chậm hơn tiến độ bình thường. Các bé này
thường gặp khó khăn với:
Phát âm – Bé không nói được những âm đúng trong một
từ hoặc bỏ qua một số âm nhất định. Việc này làm
cho bé nói không rõ tiếng, ví dụ: "i chơi i".
Độ lưu loát – Bé có thể bị tật nói lắp. Bé có thể cực kì ngập
ngừng khi phát âm, lặp lại âm, từ, hay câu và đôi khi là khó
khăn đến độ không thể nói ra những từ bé muốn nói.
Khả năng hiểu ngôn ngữ – Bé có thể gặp khó khăn trong
việc hiểu từ và câu.
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Ngôn ngữ nói – Bé có thể không dùng nhiều từ hoặc không
thể ghép từ thành cụm hay thành câu, hoặc có thể rất thiếu
trật tự trong sắp xếp ý khi bé cố nói.
Dùng ngôn ngữ trong giao tiếp xã hội - – bé có thể biết nhiều
từ và có thể đặt câu nhưng lại không biết cách sử dụng ngôn
ngữ của mình để đối thoại, chơi đùa hay làm quen với các bé
khác một cách hiệu quả.
Trẻ gặp khó khăn về phát âm, ngôn ngữ và giao tiếp có thể
có một hoặc nhiều triệu chứng kể trên.
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