Ngôn Ngữ Tuổi Thơ
Early Language

Con quý vị…
• dùng tay chỉ, lắc đầu để nói “không”
và có các cử chỉ ra hiệu khác
• phát thành các âm thanh khác nhau
• cố dùng chữ
• nói một vài chữ rõ ràng

Quý vị có thể giúp…
• Nói câu ngắn và đơn giản. Thí dụ:
“Hết nước rồi.” “Cởi giày.”
• Trả lời bằng một chữ khi trẻ cố nói.
Làm như vậy sẽ khuyến khích và cho
trẻ thấy cách nói chuyện với nhau.
• Dùng những chữ quan trọng đối với
trẻ. Thí dụ, “hết rồi”, “không”, “nữa”,
“của mẹ”. Giúp trẻ phát triển ngữ
vựng căn bản bằng cách dùng tên của
những người trong gia đình, đồ chơi,
thức ăn và quần áo.
• Dùng những chữ chỉ hành động
thông thường, thí dụ: “rửa”, “đi”,
“ăn”, “muốn”.

• Lặp lại, lặp lại, lặp lại. Thí dụ, khi
trẻ chỉ vào sữa, quý vị nói: “Sữa?”…
“Con muốn sữa?”… “Sữa đây…”
“Thêm sữa?”
• Cho trẻ có nhiều dịp nói chuyện. Cố
đừng đoán tất cả các nhu cầu của
trẻ để trẻ có thêm cơ hội nói. Thí dụ,
đừng cho thêm nước trái cây khi đã
hết nước trong ly. Chờ cho trẻ ngỏ ý
cho biết muốn thêm nữa.
• Để ý những gì trẻ thích. Nói về
những thứ đó thay vì những thứ quý
vị thích. Hãy để trẻ ngỏ ý trước.
• Mỉm cười và VUI ĐÙA!!!
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