Giúp Trẻ Trước Tuổi Đi Học
Biết Thêm về Ngôn Ngữ
Help Your Preschooler’s Language Grow
Nhận xét có hiệu quả hơn
câu hỏi.
• Nhận xét cho biết dữ kiện.
Nhận xét cho trẻ biết được
điều gì đó. Thí dụ: “Ố
ồ, mấy cái khối đó rớt
xuống rồi.”

Nhận xét
cũng:
• giúp trẻ học
những chữ
mới
• kết nối chữ
với đồ vật,
cảm giác và sự
việc xảy ra
• ít gây áp lực
với trẻ hơn so với
khi hỏi trẻ
• giúp và khuyến khích trẻ nói chuyện
với quý vị

Cách dùng nhận xét hữu hiệu:
•
•
•
•

Nói về những gì trẻ đang làm.
Nói về những gì quý vị đang làm.
Nói về những gì đang xảy ra.
Thêm ý tưởng và chữ mới về những
gì trẻ đã nói.
• Hãy chờ một lúc đủ lâu giữa các nhận
xét để trẻ lắng nghe và trả lời.
• Nói ở cùng cấp như trẻ.

Đổi câu hỏi thành nhận xét:
• Thay vì nói “Cái gì vậy?” thì hãy nói
“Mẹ nghe có tiếng xe cứu hỏa”.
• Thay vì nói “Màu gì vậy?” thì hãy nói
“Bố thấy chiếc xe tải màu xanh.”

Câu hỏi có thể hữu ích nếu có nhiều
câu trả lời:
• Hãy đặt những câu hỏi “để mở”, chẳng
hạn như “Con nghĩ sau
đó thì sao?”
• Hãy cho trẻ các
chọn lựa,
chẳng hạn
như “Con
muốn
xem sách
hay chơi
với những
khối vuông?”
• Đổi câu hỏi
thành nhận xét
dùng “Bố”. Thí
dụ: “Bố muốn
biết trong hộp
đó có đựng gì.”

Có các tờ dữ kiện khác về vấn đề nuôi
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