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Dạy Ngôn Ngữ cho Con Quý Vị Building Your Child’s Language
Khi con quý vị bắt đầu nói bập bẹ vài từ…
When your child is starting to put words together…

 Nói về những gì mà con quý vị
nhìn thấy và làm
Trong suốt ngày:
 Khi chơi, hãy nêu tên cho những hành
động như đu, nhảy, và chạy.
 Khi mặc quần áo, hãy nêu tên quần áo
như vớ, quần, áo.
 Vào giờ ăn vặt, hãy nêu tên cho những
hành động như “Ăn táo”, “Mở hộp nước.”
Lặp lại các từ nhiều lần.
Nếu con quý vị chỉ ra một món gì em
muốn, nói cho em biết từ em cần sử dụng
và đợi cho em thử nói từ đó.

 Triển khai những gì con quý vị nói
Thêm một hoặc hai từ vào điều con quý vị
nói.
 Nếu con quý vị nói “Bóng”, quý vị có thể
nói “Đá trái bóng.”
 Nếu con quý vị nói “o o” quý vị có thể
nói “Gà gáy o o.”
Sử dụng các loại từ khác nhau bao gồm tên
gọi đồ vật, hành động, cảm xúc, đặc điểm,
và địa điểm.

 Chờ
Hãy cho con quý vị một cơ hội để nói
chuyện bằng cách chờ cho em đáp ứng, bắt
đầu, hoặc nhận xét.
Ví dụ, nếu một cái ly rơi trên sàn nhà, chờ
cho con quý vị đáp ứng bằng một cái nhìn,
phát âm, hoặc một từ.

Cảnh giác với những câu
hỏi!
Biến câu hỏi của quý vị thành
nhận xét.
 Thay vì hỏi “Cái gì đây?” hãy nói “Mẹ
thấy một chiếc xe tải!”
 Thay vì hỏi “Màu gì vậy?” hãy nói “Đó là
một quả bóng màu đỏ!”
Đưa ra các lựa chọn.
 Thay vì hỏi “Con muốn uống gì?” hãy hỏi
“Sữa hay nước trái cây?”

 Chơi với con quý vị
Chơi với con quý vị giúp em phát triển các
kỹ năng như nghe, nói, chờ đến lượt, từ
vựng, và trí tưởng tượng.
Hãy đối mặt với con quý vị.
Chơi giống như một đứa trẻ. Đừng lo lắng
về việc tuân hành quy tắc hoặc chơi đồ chơi
theo một cách nhất định. Quý vị không cần
đồ chơi mới và đắt tiền. Chỉ cần sử dụng trí
tưởng tượng của quý vị và vui chơi!
Giới hạn giờ xem màn hình (chẳng hạn như
máy điện toán, tivi, máy tính bảng). Hội Nhi
Khoa Canada khuyến cáo không nên cho trẻ
em dưới hai tuổi xem màn hình, và không
hơn một giờ mỗi ngày cho trẻ em 2‐4 tuổi.
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