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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Phát tri'n ngôn ng+ cho tr. là m2t trong nh+ng nhi3m v5 quan tr9ng 

nh:t ; tr<=ng m>m non. HoAt B2ng này không nh+ng  nhEm giúp tr. 

hình thành và phát tri'n các  nIng lJc ngôn ng+ nh< nghe, nói, tiNn B9c 

và tiNn viOt, mà còn giúp tr. phát tri'n khQ nIng t< duy, nhSn thTc, tình 

cQm... Uó là chiOc c>u nVi giúp tr. b<Xc vào thO giXi lung linh, huyNn Qo, 

rJc rY s[c màu c\a xã h2i loài ng<=i. Vì vSy, tr. nói nIng mAch lAc, B<`c 

làm quen vXi ch+ viOt tiOng Vi3t, B<`c chuan bb scn sàng B' b<Xc vào  

lXp M2t là yêu c>u tr9ng tâm c\a phát tri'n ngôn ng+ cho tr. ; tr<=ng 

m>m non.  

 SJ phát tri'n ngôn ng+ c\a tr. có nh+ng Bhc Bi'm khác nhau tùy thu2c 

vào tjng giai BoAn tuki c\a tr.. Vi3c n[m v+ng nh+ng Bhc Bi'm này sl 

giúp cho ng<=i giáo viên có B<`c nh+ng kiOn thTc và km nIng tVt nh:t 

trong quá trình hn tr̀  tr. phát tri'n ngôn ng+, Bht ra nh+ng ph<ong 

pháp phù h`p, linh hoAt B' BAt B<`c nh+ng m5c tiêu cho giai BoAn nNn 

móng này. 

 

B. MỤC TIÊU  

VỀ NHẬN THỨC 

—  N[m B<`c nh+ng kiOn thTc co bQn vN Bhc Bi'm phát tri'n ngôn ng+ c\a 

tr. m>m non.  

—  Xác Bbnh B<`c nh+ng m5c tiêu và kOt quQ mong B`i ; tr. m>m non vN 

ngôn ng+.  

VỀ KĨ NĂNG 

VSn d5ng nh+ng hi'u biOt vN Bhc Bi'm phát tri'n ngôn ng+ c\a tr. m>m 

non vào công tác giáo d5c theo Ch<ong trình giáo d5c m>m non mXi. 

VỀ THÁI ĐỘ 

 Tôn tr9ng nh+ng Bhc Bi'm riêng vN sJ phát tri'n ngôn ng+ c\a tr. em 

trong quá trình giáo d5c. Ch\ B2ng n[m v+ng các Bhc Bi'm, m5c tiêu và 

kOt quQ mong B`i ; tr. m>m non vN ngôn ng+ B' tk chTc hoAt B2ng giáo 

d5c phù h`p vXi B2 tuki và có hi3u quQ cao trong quá trình chIm sóc, 

giáo d5c tr.. 
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THÔNG TIN NGUỒN 

Giai $o&n t) 0 $+n 3 tu.i là giai $o&n phát tri6n ngôn ng8 $9c bi<t c=a 

tr>.  Giai $o&n này có nh8ng $9c $i6m rCt riêng bi<t, không bao giG l9p l&i 

H bCt kì mJt giai $o&n nào khác và cLng có Mnh hNHng rCt lOn tOi toàn bJ 

sQ phát tri6n ngôn ng8 lâu dài vT sau. NVm chVc các $9c $i6m phát tri6n 

ngôn ng8 c=a tr> sW giúp cho cô giáo ch= $Jng và tQ tin trong quá trình 

chZm sóc và giúp $[ tr> phát tri6n ngôn ng8 mJt cách bình thNGng, $9c 

bi<t là nh8ng tr> có khó khZn hay h\i ch]m trong l^nh vQc này. 

C. NỘI DUNG 

CÁC NaI DUNG CeA MODULE 

Th"i gian, ti*t h+c 

TT N.i dung 

T1 h+c T2p trung 

1 
Phân tích $9c $i6m phát tri6n ngôn ng8 c=a 

tr> 0 — 3 tu.i 

2 2 

2 
Phân tích $9c $i6m phát tri6n ngôn ng8 c=a 

tr>  3 — 6 tu.i 

2 2 

3 
Tìm hi6u nh8ng mqc tiêu phát tri6n ngôn ng8 

H tr> mrm non 

3 1 

4 
Xác $unh k+t quM mong $vi vT phát tri6n 

ngôn ng8 H tr> mrm non 

2 1 

 

 

 Nội dung 1 

PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CỦA TRẺ  

0 – 3 TUỔI 

Hoạt động 1. Phân tích đặc điểm phát triển ngôn ngữ của 

trẻ 0 – 1,5 tuổi 

 Hxc viên $xc tài li<u và suy ngh^, thMo lu]n: 

Phân tích nh8ng $9c $i6m ngôn ng8 c=a tr> giai $o&n t) 0 — 1,5 tu.i. 
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Giai $o&n 0 — 5 tháng tu0i: 

  

  

  

  

  

 Giai $o&n 6 — 12 tháng tu0i: 

  

  

  

  

  

 Giai $o&n 12 — 18 tháng tu0i: 

  

  

  

  

  

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

67i chi9u nh:ng $i;u anh (ch=) v@a vi9t ra vBi nh:ng thông tin dEBi $ây: 

— Giai $o&n t) 0 — 5 tháng tu1i còn gIi là giai $o&n ti;n ngôn ng: cLa trM. 

Nghiên cQu cho thRy t@ trong bào thai trM $ã có nh:ng phWn Qng vBi âm 

thanh, $9n khi sinh ra trM d\ dàng cWm nh]n $E^c ti9ng nói d=u dàng, 

thân thu_c cLa m`, nên khi $ang khóc nghe ti9ng m` vb v;, ncng n=u trM 

có thd nín khóc ngay. TrM cgng có phWn Qng rõ rit vBi các ngujn âm 

thanh.  Khi nghe nh:ng âm $iiu du dElng cLa các bài hài hát ru, ti9ng 

chim hót homc nh:ng bWn nh&c trM thEnng có bidu hiin thích thú và lpng 

nghe. Còn khi thRy nh:ng âm thanh m&nh, gpt gao trM gi]t mình, s^ hãi, 

nhi;u trEnng h^p các em khóc thét lên. KhoWng 3 tháng tu0i trM $ã hóng, 

“nói” chuyin; phát âm nh:ng chubi âm thanh liên txc, không rõ ràng. 

Khi $ó, trM rRt hào hQng, linh $_ng, mpt nhìn vào mmt và miing ngEni nói 

chuyin vBi mình chân tay khua khopng liên hji. Miing trM dzu ra nhE 

miing chim, nhi;u khi chubi âm thanh cLa trM nhE ti9ng chim hót. Khi 

d\ ch=u, trM cEni to thành ti9ng; khi mu7n bidu l_ sc khó ch=u, trM khóc 

homc hò hét om xòm. Giai $o&n này ngEni lBn chEa thd hidu trM nói gì, 

nhEng cgng $oán $E^c tâm tr&ng, nhu c|u t7i thidu cLa trM qua ngôn 

ng:. Ví dx: trM b= $ói, $ái EBt thì khóc; khi vui vM “ n no t%m mát” thì l&i 
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c!"i “nói” liên h,i. Tuy v2y, vi4c cha m7 th!"ng xuyên nói chuy4n v;i tr= 

có m>t vai trò vô cùng quan trCng DEi v;i vi4c phát triHn ngôn ngI nói 

riêng cJng nh! sL phát triHn toàn di4n cPa tr= nói chung. 

—  Giai $o&n t) 6 $+n 12 tháng tu2i tr= phát âm b2p b7, bi bô. Theo K. Dick, 

th"i kì này, tr= phát rYt nhiZu âm ti[t, có nhIng âm xa l\ không có trong 

ti[ng m7 cPa tr=. Các âm Dó th!"ng xuyên D!^c l_p l\i, trCng âm luôn  ̀

âm ti[t cuEi, các k[t h^p âm này gan giEng nhau trong tYt cb các tc, 

ngoài các âm “ngr”, “angra”, và “amma”. d\i Da sE ng!"i l;n không hiHu 

D!^c các tc cPa tr=, che m>t sE ít các  tc   ̀ cuEi giai Do\n 1 tuhi có thH 

hiHu nghia nh! mjm mjm, ma ma, ba ba ba, bà bà...  

 Càng nói chuy4n nhiZu v;i tr= thì tr= càng thích b2p b7, khi b\n nhkc l\i 

nhiZu lan m>t tc, tr= sl cE gkng bkt ch!;c phát âm Dúng tc Dó. Vì v2y, co 

quan phát âm cPa tr= ngày càng hoàn thi4n, thính giác cJng D!^c t2p 

luy4n và khb njng cYu t\o âm thanh m>t cách có ý thqc cPa tr= D!^c 

hình thành. CJng theo Dick, cùng v;i vi4c hoàn  thi4n dan vZ phát âm và 

thính giác, trong óc tr= cJng hình thành mEi liên h4 giIa các âm thanh 

phát ra và các ho\t D>ng t!ong qng cPa b> máy phát âm. Th"i kì b2p b7 

có m>t tam quan trCng D_c bi4t DEi v;i quá trình hCc nói cPa tr= vZ sau. 

Th"i kì này nh" thói quen bú m7, các co bkp ` môi Dã D!^c t2p luy4n tEt, 

tr= ds dàng phát âm các âm môi m, p, b, d, t, v. Th"i kì này tr= Dã hiHu 

D!^c nghia cPa tc có/không và có giao ti[p bung ngôn ngI cPa co thH: 

D!a 2 tay vZ phía b\n khi muEn b\n b[, “ch*y”, g\t tay, — quay m_t Di n[u 

tr= không muEn giao ti[p ho_c không muEn ai Dó b[; phát âm “!, !...” 

khi muEn Dòi cái gì...  

— T) 12 $+n 18 tháng tu2i  vEn tc cPa tr= Dã phát triHn lên D[n 20 — 30 tc. 

Tr= hiHu nghia và có thH s{ d|ng chP D>ng các tc nh!: Di, choi, jn, uEng. 

Tr= có thH hiHu m>t sE tc nh! mkt, mJi, Dau, quan áo... và làm theo 

nhIng h!;ng d}n/ m4nh l4nh Don gibn nh!: D[n Dây, Di nào, D>i mJ 

vào, nháy mkt, làm xYu. ~ giai Do\n tr= Dã bi[t phân bi4t các hành D>ng 

thì l"i nói cPa ng!"i l;n tr̀  thành ph!ong ti4n quy[t D�nh và tác D>ng 

D[n hành vi cPa tr=. Tc 16 D[n 18 tháng, tr= hay có xu h!;ng bkt ch!;c 

l"i nói cPa ng!"i khác, th!"ng theo kiHu nh! “nói leo” các ti[ng sau cùng 

cPa câu nói, khi D!^c ng!"i l;n ch vJ, tr= rYt thích thú, th!"ng c!"i nói, 

h!`ng qng nhi4t li4t. Ngoài ra, tr= còn bkt ch!;c ti[ng kêu cPa các v2t 

nuôi gan gJi nh! meo (mèo); gâu gâu (chó); ò ò (bò)... các tr= cJng có thH 

nói D!^c 2 — 3 tc. Tuy nhiên, nhiZu khi phát âm cPa tr= không D!^c rõ 
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ràng, có tr) còn xu h./ng nói ng1ng. Ví d6: 8n — anh, xanh — x8n; con gà — 

con ngà...  

 Th>i kì này tr) có hBng thú v/i sách, GHc biJt là nhLng sách in màu sNc 

rOc rP, có tranh Qnh GRp. Nh.ng sO chú ý cVa tr) ch.a G.Wc lâu, bYn cZn 

cho tr) làm quen trong th>i gian ngNn (2 — 3 phút) 

CZn chú ý chbnh cho tr) Gc tr) phát âm Gúng, Gi Gdn chuen hóa. Th>i 

gian này ng.>i l/n cZn nói nhLng câu chính xác và Gfn giQn v/i gi1ng 

GiJu m.Wt mà, mgm mYi Gc tr) h1c thp. Vì ndu trong ngôn ngL cVa tr) có 

mjt mku sai Gã mn Gnnh thì tr) rot khó spa chLa. Vì vhy, ngôn ngL ng1ng 

nghnu ban GZu cVa tr) có thc rot ngj nghqnh nh.ng ng.>i l/n crng 

không nên bNt ch./c và nhNc lYi. 

—  tui v/i  tr) có bicu hiJn chhm/ có khó kh8n vg ngôn ngL, cZn có nhLng 

can thiJp s/m Gc giúp tr) hòa nhhp. 

 Các chuyên gia Vi"n dinh d'(ng Qu,c gia Mw Gã nghiên cBu nhLng  

GHc Gicm phát tricn ngôn ngL bình th.>ng cVa tr) Gdn giai GoYn này  

nh. sau: 

* Giai %o'n 1: sinh G.Wc 5 tháng 

— PhQn Bng v/i âm thanh l/n. 

— Quay GZu vg phía ngu{n phát ra âm thanh. 

— Nhìn vào khuôn mHt bYn khi bYn nói. 

— Phát âm, bicu thn sO thoQi mái hay khó chnu (c.>i to, khóc, c.>i khúc 

khích hoHc la hét om xòm... ). 

— Phát âm bi bô (không rõ nghqa khi bYn nói chuyJn v/i). 

* Giai %o'n 2: T~ 6 — 11 tháng 

— Hicu G.Wc: không — không. 

— Nói bhp bR, bi bô “ ba-ba-ba” hoHc “ma-ma-ma”. 

— Cu gNng giao tidp b�ng hành Gjng, cp chb, GiJu bj. 

— Cu gNng nhNc lYi âm thanh cVa bYn. 

* Giai %o'n 3: T~ 12 Gdn 17 tháng 

— Chú ý Gdn sách hoHc G{ chfi trong vòng khoQng 2 phút. 

— Làm theo nhLng h./ng dkn Gfn giQn cVa bYn b�ng GiJu bj, cp chb. 

— TrQ l>i nhLng câu h�i Gfn giQn, không b�ng l>i. 
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— Ch$ ra các )* v,t, b0c tranh và các thành viên trong gia )ình.  

— Nói );<c 2 )>n 3 t@ ch$ tên ng;Ai hoBc )* v,t (phát âm có thG không rõ 

ràng). 

— CL gMng làm quen vRi các t@ )Sn giTn. 

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

Câu 1: Phân tích các )Bc )iGm phát triGn ngôn ngW cXa trY giai )oZn t@  

0 — 1,5 tu^i. 

Hãy )ibn thông tin vào bTng sau: 

 

Giai $o&n Nghe Nói V.n t0 

T@ 0 )>n 5 tháng 

 

 

 

 

 

 

  

T@ 6 )>n 12 tháng 

 

 

 

 

 

 

  

T@ 12 )>n  

18 tháng   
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Câu 2: Nh#ng d'u hi*u nào có th0 cho th'y tr3 ch4m/ có khó kh8n v: 

ngôn ng#?  

ĐÁP ÁN CHO PHẦN CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

Giai $o&n Nghe Nói V.n t0 

T> 0 @An 5 

tháng 

— Có phGn Hng vIi âm 

thanh: quay @Nu v: 

phía nguPn âm thanh  

— PhGn Hng vIi âm 

thanh lIn: gi4t mình, 

khóc thét lên...  

— Nhìn vào khuôn 

mXt bZn khi bZn nói 

—Phát âm: bi0u th[ s] 

thích thú hay khó 

ch[u: c_`i to, khóc  

hoXc la hét om xòm 

 

T> 6 @An 12 

tháng 

* T> 6 — 11 tháng 

— Hi0u @_hc: không — 

không. 

— Ci gjng giao tiAp 

bkng hành @lng, cm 

chn, @i*u bl. 

— Ci gjng nhjc lZi 

âm thanh coa bZn. 

— Nói b4p bp, bi bô 

“ba-ba-ba” hoXc 

“ma-ma-ma”. 

— Bi bô các t>: 

ba ba, m8m 

m8m, bà, bà...  

T> 12 @An 18 

tháng tuvi 

— Chú ý @An sách 

hoXc @P chxi trong 

vòng khoGng 2 phút. 

— Làm theo nh#ng 

h_Ing d{n @xn giGn 

coa bZn bkng @i*u 

bl, cm chn. 

— TrG l̀ i nh#ng câu 

h|i @xn giGn, không 

bkng l`i. 

  Chn ra các @P v4t, bHc 

tranh và các thành 

viên trong gia @ình.! 

— Nói @_hc 2 @An 3 t> 

chn tên ng_`i hoXc 

@P v4t (phát âm có 

th0 không rõ ràng). 

— Ci gjng làm quen 

vIi các t> @xn giGn. 

 

 Có vin t> 

khoGng 20 — 30 

t>. 

— Theo các nhà nghiên cHu Singapore, có mlt s] ki*n thú v[ � giai @oZn 

phát tri0n này coa tr3. �ó là tr3 t> 6 @An 12 tháng tuvi trên toàn thA giIi 

@:u “nói” nh#ng âm thanh giing nhau. Nh_ng t> 12 tháng tuvi tr� @i thì 

tr3 chn nói các t> trong tiAng mp @3 coa mình, @ó là nh#ng t> ng# mà 
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hàng ngày tr( nghe *+,c t. môi tr+2ng xung quanh. Nh+ v:y, chúng ta 

có th> th?y môi tr+2ng ngôn ng@ là vô cùng quan trCng *Di vEi sG phát 

tri>n ngôn ng@ cJa tr( nhK. 

 áp án cho câu 2: DGa vào câu 1, bQn có th> có *áp án cho câu 2. T?t cT 

nh@ng tr( không *Qt *+,c nh@ng bi>u hiVn trên *Xu có th> có v?n *X 

ch:m hoYc khó khZn vX ngôn ng@.  

Hoạt động 2. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ 1,5 – 3 tuổi 

CÂU HỎI THẢO LUẬN  

Phân tích *Yc *i>m ngôn ng@ cJa tr( m]m non giai *oQn t. 1,5 — 3 tuai. 

Giai *oQn 18 — 23 tháng: 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

Giai *oQn 2 *en 3 tuai: 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

 !i chi&u k&t qu+ th+o lu.n v1i thông tin d51i 6ây: 

 ây là giai 6o<n mà ngôn ng> c?a trA có sD phát triGn m<nh mH, tJ 

kho+ng 20 — 30 tJ, 6&n 2 tuOi trA 6ã có v!n tJ  kho+ng 200 — 300 tJ. Các tJ 

th5Sng dùng là danh tJ và 6Ung tJ, nh>ng tJ gVn gWi v1i cuUc s!ng hàng 

ngày c?a trA. Giai 6o<n này trA c+m nh.n, ti&p thu ngôn ng> mUt cách 

trDc quan, gYn liZn v1i các hình +nh, 6\ v.t, hi]n t5^ng mà trA có thG 

nhìn th_y, sS th_y, ch`i cùng trong các ho<t 6Ung hàng ngày. “M1i 6Vu là 

kinh nghi]m, sau 6ó là hiGu, và cu!i cùng là dùng tJ”. 

Khi trA 65^c 1,5 tuOi, thì mgi tJ c?a trA 6Zu biGu thi mUt sD mong mu!n, 

mUt yêu cVu, mUt sD mong mu!n hay hSn dgi, hokc trA mu!n khôi phlc 

mUt tình hu!ng thú vi nào 6ó. Theo K. Dick, vì ch%a nói *%+c c, câu tr1n 

v2n nên tr4 dùng m9t t: c;t ng<n và thay *?i ng@ *iAu *B biBu thD cho 

nh@ng mong muFn khác nhau. Ví d;, t: “m2”, phát âm theo nhiQu cách 

khác nhau, có thB có m9t loSt ý nghUa, cVng có thB có nh@ng nghUa nh% “M2 

Xi, m2 lSi *ây!”, “M2 *âu rZi?”, “M2 Xi, d\t tay con”, “M2 Xi, con vui quá!” 

TrA nói bqng nh>ng câu nh5 v.y trong kho+ng thSi gian nra nsm.  

 \ng thSi cùng mUt tJ có thG 65^c cht cho nhiZu v.t và nhiZu ng5Si 

khác nhau.  

Lúc này, kh+ nsng sr dlng tJ khái quát c?a trA ch5a cao, có khi tJ cái ca 

trA cht hiGu 6ó là 6G cht cái ca c?a trA, ch5a hiGu 6ó là tJ cái ca 6G cht 

chung cho các 6\ v.t có cùng công dlng, c_u t<o nh5 v.y. Ngôn ng> c?a 

trA sH hoàn thi]n dVn 6&n các mwc khái quát cao h`n.  

Kh+ nsng sr dlng câu c?a trA x giai 6o<n này cWng có nh>ng ti&n bU 

6áng kG. N&u nh5 giai 6o<n 6Vu nsm trA cht nói 65^c nh>ng câu có 1 — 2 

tJ, (ví dl: bà b&) 6&n khi 65^c 2 tuOi trA 6ã sr dlng 65^c câu có hai 

thành phVn (bà `i, b& con), mkc dù có thG tr.t tD tJ c?a câu còn sai l]ch. 

ThSi kì này trA quan tâm 6&n tên g}i c?a 6\ v.t mà trA nhìn th_y. Các bé 

th5Sng hay h�i nh>ng câu nh5 “Cái gì 6ây?, “Con gì kia?”, “Còn cái này  

là gì?”, trA mu!n b<n nhYc 6i nhYc l<i 6G xác 6inh tên g}i và c! gYng  

ghi nh1. 

TrA bYt 6Vu hiGu tính ch_t khái quát c?a tJ khi phát hi]n ra rqng mUt tên 

g}i có thG g}i cho r_t nhiZu v.t và gi>a chúng có tính t5`ng 6\ng. Ví dl: 

trA th_y tJ cái bàn 65^c g}i cho cái bàn h}c c?a trA, cWng là 6G g}i cho 

cái bàn u!ng n51c trong phòng khách mà b! hay ng\i hay cái bàn sn 

d51i b&p. TrA cWng hiGu 65^c khái ni]m s! nhiZu, mkc dù ch5a sr dlng 



 ! C  I% M PH )T  TRI%N NG.N NG/, N H/NG M1 C TI2U V 5  K 7T QU 9 MO NG  ;I < TR=  M > M NO N V ? NG .N NG/ |   
109 

 úng danh t) s+ nhi-u. Th1i gian này tr5  ã có h9ng thú v;i sách v=, 

nh?t là sách tranh, tr5 có thA phát triAn  CDc nhi-u nEu ta có nhFng sách 

phù hDp và hC;ng dHn cho tr5. Tuy nhiên,  A phát triAn ngôn ngF cLm 

nhNn phong phú cOa tr5, nh?t thiEt chúng ta phLi cho tr5 tiEp xúc v;i 

cuQc s+ng thiên nhiên  Ry kì thú, các con vNt sinh  Qng, dU thCVng, màu 

sWc, âm thanh và sY s+ng  Qng, linh hoZt cOa chúng s[ cu+n hút tr5, giúp 

 \ tr5 r?t nhi-u trong quá trình phát triAn ngôn ngF và nhNn th9c, tâm lí, 

tình cLm... NEu ta ch` d)ng lZi cho tr5 tiEp xúc v;i tranh, Lnh,  a chVi,  a 

vNt trong nhà thì quL là mQt thibt thòi l;n cho tr5. 

Lên ba tufi, tr5 có v5 thích nói và nói r?t nhi-u, nó gWn li-n v;i nhu cRu 

tìm hiAu v- thE gi;i cOa tr5. Tr5 có xu hC;ng hgi nhi-u các câu: TZi sao? 

thE nào? và hgi  En cùng, nhi-u khi ngC1i l;n không thA trL l1i  CDc 

nhFng câu hgi tC=ng ch)ng ngu ngV cOa tr5. Ví dk: TZi sao mlt tr1i, mlt 

trmng lZi tròn? TZi sao lZi có ngày  êm? TZi sao trái  ?t lZi quay? 

Dân gian ta có câu “tr5 lên ba cL nhà hpc nói”, hay “thg th5 nhC tr5 lên 

ba”; nhC vNy, t) r?t xa xCa chúng ta  ã biEt ngôn ngF cOa tr5 có sY phát 

triAn mZnh m[ =  Q tufi này — “nh1 có sY hoàn thibn các trung khu ngôn 

ngF = vg não, tai nghe — cV quan tiEp nhNn ngôn ngF và cV quan phát âm 

 En th1i kì phát triAn hoàn thibn” (NguyUn Ánh TuyEt, 1996). Nhi-u tr5 

nói r?t rõ ràng, mZch lZc, tròn vành, rõ tiEng các t), kA cL t) khó. V+n t) 

cOa tr5 tmng nhanh, g?p 5 lRn nmm th9 hai, t9c là khoLng 1000 t). Theo 

ThS. NguyUn Th� PhCVng Nga các t) mà tr5 s� dkng có thA phân chia 

mQt cách C;c lb nhC sau: 60% là danh t); 20% là  Qng t); 10% là danh t) 

riêng, ngoài ra còn mQt s+ t) loZi khác nhC  Zi t), trZng t), tình thái t)... 

T) “tôi” xu?t hibn,  ánh d?u mQt bC;c phát triAn mZnh cOa tr5 v- cá 

nhân, ý th9c v- bLn thân và nhân cách. Ngôn ngF cOa tr5 có âm  ibu 

trRm bfng dU thCVng, có nh?n trpng âm biAu th� tình cLm cOa tr5. 

�En 3 tufi tr= lên,  tr5 “ pc” mQt s+ kí hibu thông thC1ng trong cuQc 

s+ng nhC biAn báo nguy hiAm, nhà vb sinh, l+i ra, mQt s+ biAn báo giao 

thông. Vibc “ pc”  CDc nhFng kí hibu này r?t quan trpng v;i cuQc s+ng 

cOa tr5, vì vNy, cô cRn chú ý hC;ng dHn tr5 “ pc” khi có cV hQi (khi cô dHn 

l;p  i thmm quan,  i chVi bên ngoài l;p hpc). Giai  oZn này vibc “ pc” 

sách cOa tr5 c�ng có nhi-u tiEn bQ,  +i v;i nhFng câu chuybn  ã  CDc 

nghe kA nhi-u lRn, tr5 có thA “ pc” v�t mQt cách dU dàng. Chú ý dZy cho 

tr5 hiAu trNt tY t) và câu cOa tiEng Vibt c�ng nhC c?u trúc cOa mQt trang 

sách, mQt cu+n sách. 
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Ba tu%i tr( )i, tr+ có th/ nói câu hai thành ph4n, nhi5u khi có m( r8ng  

các thành ph4n khác nh; tr<ng ng=, b% ng=...  

Ví dC: 

Con// )i hHc/ ( tr;Ing m4m non. 

CN        VN               BN 

Con// )i chKi/ nhà bà ngo<i. 

CN         VN               BN 

MM /mua// cho con/ quO bóng bay )Q. 

CN    VN         BN1             BN2 

Bên c<nh )ó, tr+ còn sáng tác ra nh=ng tW mXi, có khO nYng bZa ra câu 

chuy[n, lIi bài hát d]a trên v_n ngôn ng= mà tr+ tích lay );bc )cn thIi 

)i/m hi[n t<i. 

Ví dC: M!: Khánh Linh à, hôm nay con h2c bài hát gì m7i, hát cho bác 

nghe nào? 

Tr<: Con h2c bài “Tu”. 

M!: ThB con hát CDEc không? 

Tr+ hát m8t bài mà cO nhà )5u ôm bCng c;Ii, nó bao gem s] chfp vá cga 

nhi5u câu trong nhi5u bài và cO nh=ng câu tr+ mXi sáng tác ra! 

KhO nYng sj dCng câu phkc, câu )Kn m( r8ng nhi5u thành ph4n khicn 

lIi nói cga tr+ l;u loát, m<ch l<c hKn, t; duy cga tr+ rõ ràng có s] ticn b8 

rõ r[t. 

mnc bi[t, tr+ )ã bict sj dCng nhi5u ngôn ng= mang tính hình t;bng, bi/u 

cOm, )nc bi[t là các tW láy, tW ghép, tW t;bng thanh, t;bng hình. 

+  Ví dC: TW ng= thu8c tr;Ing nghsa nhà tr;Ing: cô giáo, bàn, ghc, bOng, 

sân tr;Ing, c%ng tr;Ing, các b<n...  

+  TW ng= thu8c tr;Ing nghsa th]c phtm: cKm, cháo, thZt, rau, cá...  

+  TW ghép: 

Ghép )vng lwp: )xt n;Xc, núi sông, anh em... 

Ghép chính phC: cá chép, tôm hùm, cây na, gà mái... 

+  TW láy: 

Láy hoàn toàn: xanh xanh, xa xa, tim tím...  

Láy v4n: um tùm, ben chen, ung dung... 
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Láy ph& âm )*u: gh.p gh/nh, khúc khu5u, mênh mông... 

Láy  hoàn toàn bi>n âm: l@ng lAng, )u )B, )o )C...  

+  TF tGHng thanh: 

Leng keng, vi vu, róc rách...  

+  TF tGHng hình:  

ThOm thPm, g.p gh/nh, lom khom...  

Tuy nhiên, giai )oQn này trR mSc mAt sU lVi nhG nói lSp, nói ngWng X mAt 

sU tF khó, dZu ngã và n\ng, s] d&ng tF chGa chu^n, tr.t t_  tF trong câu 

còn lAn xAn. bây là nhcng bidu hien cfng bình thGgng, sh )GHc trR hoàn 

thien vào nhcng giai )oQn sau nhg s_ giúp )i cBa ngGgi ljn, chúng ta 

không nên quan ngQi. 

MAt sU trR có bidu hien ch.m, có khó khOn v/ ngôn ngc, c*n )GHc hV trH 

nhi/u hmn. 

Các chuyên gia Vi"n dinh d'(ng Qu,c gia Mo )ã nghiên cpu nhcng  

)\c )idm phát tridn ngôn ngc bình thGgng cBa trR )>n giai )oQn này  

nhG sau: 

*  Giai $o&n 4: t+ 18 $.n 23 tháng 

— Thích thú tham gia vào viec )Wc. 

— Làm theo nhcng )/ nght )mn giun mà không c*n bidu tht kèm theo bwng 

)ieu bA, c] chx. 

— Chx ra nhcng ph*n )mn giun trên cm thd ngGgi nhG “mfi, mieng, mSt”. 

— Hidu )GHc nhcng )Ang tF )mn giun nhG  “On”, “ngB”. 

— Phát âm )úng các nguyên âm và các ph& âm: n, m, p, h, )\c biet là bSt 

)*u cBa âm ti>t và nhcng tF ngSn. b@ng thgi cfng bSt )*u s] d&ng 

nhcng âm thanh, lgi nói khác. 

— Nói )GHc chuVi tF 8 )>n 10 tF (phát âm có thd không rõ ràng). 

— HCi tên nhcng thpc On thông thGgng. 

— BSt chGjc/TQo ra ti>ng kêu cBa )Ang v.t: meo meo, gâu gâu...  

— BSt )*u liên k>t các tF, ví d&: thêm sca, On nca...  

— BSt )*u s] d&ng )Qi tF, nhG: cBa con, cBa m�. 

* Giai $o&n 5: 2 $.n 3 tu6i 

— Bi>t )GHc khoung 50 tF khi )GHc 24 tháng. 

— Bi>t vài khái niem chx không gian: trong, ngoài, trên. 
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— Bi$t vài ()i t*: “b)n”, “tôi”, “cô 3y”. 

— Bi$t miêu t9 các t* nh<: “to”, “ vui v>”. 

— Nói (<Ac kho9ng bDn m<Ei t* khi (<Ac 24 tháng, lIi nói bJt (Ku chính 

xác hEn nh<ng  có thN bO (uDi/nuDt nhQng âm cuDi. Ng<Ii l) có thN 

không hiNu (<Ac nhiSu lJm nhQng gì tr> nói. 

— Tr9 lIi nhQng câu hWi (En gi9n. 

— BJt (Ku sY d[ng nhiSu ()i t* hEn, nh< “tôi”, “b)n”. 

— Nói (<Ac c[m t* có 2 — 3 t*. 

— SY d[ng câu hWi có nh3n tr̂ ng âm (N hWi; ví d[: “Qu9 bóng caa con (âu?” 

— BJt (Ku sY d[ng các t* chd sD nhiSu nh<: “nhQng cái t3t”, “nhQng (ôi 

dép” và thì quá khh “(ã jn rki”. 

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

Câu 1. Nêu nhQng (lc (iNm vS phát triNn ngôn ngQ caa tr> t* 1,5 ($n  

3 tuoi? 

Hãy (iSn thông tin vào b9ng sau: 

Giai $o&n Nghe Nói V.n t0 

T* 18 ($n 23 tháng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

T* 2 ($n 3 tuoi 
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ĐÁP ÁN CHO PHẦN ĐÁNH GIÁ 

 

Giai $o&n Nghe Nói V.n t0 

T" 18 %&n  

23 tháng 

— Làm theo nh4ng %5 

ngh6 %7n gi9n mà không 

c=n bi?u th6 kèm bBng 

%iCu bD, cF chG. 

— ChG ra nh4ng ph=n 

%7n gi9n trên c7 th? 

ngNOi nhN “mQi, 

miCng, mRt”. 

Hi?u %NUc nh4ng %Dng 

t" %7n gi9n nhN  “Vn”, 

“ngW”. 

— Nói %NUc chuZi t" 8 

%&n 10 t" (Phát âm có 

th? không rõ ràng). 

— Hai tên nh4ng thbc 

Vn thông thNOng. 

— BRt chNdc/Tfo ra 

ti&ng kêu cWa %Dng 

vht: VD: meo meo, gâu 

gâu...  

Bi&t %NUc kho9ng 

50 t" khi %NUc 24 

tháng. 

  
— Nói %NUc kho9ng 

bnn mN7i t" khi %NUc 

24 tháng, lOi nói bRt 

%=u chính xác h7n 

nhNng  có th? b6 

%uni/nunt nh4ng âm 

cuni. NgNOi lf có th? 

không hi?u %NUc nhi5u 

lRm nh4ng gì trs nói. 

Có bi&t vài %fi t": 

“bfn”, “tôi”, “cô ty”. 

T" 2 %&n  

3 tuvi 

Tr9 lOi nh4ng câu hai 

%7n gi9n 

 

 

— Nói %NUc cwm t" có 

2 — 3 t". 

— SF dwng câu hai có 

nhtn trzng âm %?  hai; 

ví dw: “qu9 bóng cWa 

con %âu?” 

Có vnn t" kho9ng 

200 %&n 300 t". 

Bi&t vài khái niCm 

chG không gian: 

trong, ngoài, trên. 

Bi&t miêu t9 các t" 
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Giai $o&n Nghe Nói V.n t0 

— B#t %&u s) d+ng các 

t0 ch2 s3 nhi5u nh6: 

“nh9ng cái t:t”, “nh9ng 

%ôi dép” và thì quá 

khE: “%ã Gn rIi”.                            

nh6: “to”, “vui vL”. 

Câu 2: Nh9ng d:u hiNu nào có thP cho th:y trL chRm/ có khó khGn v5 

ngôn ng9?  

— Váp án: DXa vào câu h[i 1 %P có %áp án cho câu h[i 2. B^n có thP dXa 

trên suy luRn kat hbp vci quan sát và cdm nhRn cea bdn thân trong quá 

trình tiap xúc hàng ngày vci trL. HiNn nay World Bank %ang có mkt bk 

công c+ triPn khai l các t2nh, b^n có thP dXa vào bk công c+ này %P %ánh 

giá thêm. 

 

Nội dung 2 

PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA TRẺ TỪ 3 – 6 TUỔI 

Hoạt động 1. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ 3 – 6 tuổi 

Nki dung nghiên cEu tr6cc khi tian hành ho^t %kng: 

Phân tích nh9ng %oc %iPm phát triPn ngôn ng9 cea trL t0 3 — 4 turi. 

  

  

  

  

  

  

 Phân tích nh9ng %oc %iPm phát triPn ngôn ng9 cea trL t0 4 — 5 turi.  
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 Phân tích nh(ng *+c *i-m phát tri-n ngôn ng( c3a tr5 t6 5 — 6 tu;i? 

  

  

  

  

  

  

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

=>i chi?u nh(ng *i@u v6a phân tích vBi thông tin dDBi *ây: 

Tr5 càng lBn thì v>n t6 càng tKng nhanh, theo các nghiên cPu thì nKm 

lên 4 tu;i v>n t6 c3a tr5 là 1200 t6, 5 tu;i là 2000 t6 và khi *DVc 6 tu;i v>n 

t6 c3a tr5 lên *?n 3000 t6. SZ linh ho[t và phong phú trong ngôn ng( c3a 

tr5 không ch] ph^ thu_c vào tu;i, mà nó ph^ thu_c rat lBn vào môi 

trDbng ngôn ng( xung quanh tr5, nó bao gfm cg môi trDbng lBp hhc, môi 

trDbng gia *ình và môi trDbng vKn hóa xã h_i j *ka phDlng nli mà tr5  

sinh s>ng. 

Thbi kì này khg nKng sn d^ng t6 khái quát c3a tr5 tKng lên rat rõ rpt. 

Ví d^: Tr5 hi-u *DVc qurn áo rét bao gfm áo len, áo khoác, áo d[, áo 

choàng... nói chung; khg nKng sn d^ng tính t6 và hhc các t6 mBi rat 

nhanh. Tr5 hi-u *DVc nghua; hvi v@ nghua khi chDa rõ và sn d^ng l[i các 

t6 mBi grn nhD ngay khi ta nói.   

Ví d^: Khi b[n nói m_t t6 mBi cho tr5 4 — 5 tu;i nghe  (T6 lá úa), tr5 sz bk 

thu hút, hvi b[n lá úa nghua là nhD th? nào? Khi b[n gigi thích xong cho 

tr5 hi-u, tr5 sz *Da t6 ng( *ó vào sn d^ng, trj thành ngôn t6 c3a tr5 

trong khogng thbi gian grn nhat có th-. 

Các khái nipm nhD hi'n, d+, thông minh, 0anh 0á... *DVc tr5 dùng *- 

miêu tg tính cách c3a v}t nuôi ho+c k- v@ các b[n trong lBp j nKm 4 tu;i, 

chPng tv khg nKng ngôn ng( c3a tr5 *ang ti?n lên m_t giai *o[n mBi. 

Trong các lbi nói c3a tr5 *ã xuat hipn các ki-u câu chia theo cau trúc ng( 

pháp và các ki-u câu theo m^c *ích nói. Theo Nguy�n Xuân Khoa, tr5  

3 — 4 tu;i *ã nói *DVc các ki-u câu *ln khác nhau: 
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Lo"i câu Ví d+ 

Câu có ch' ng* là danh t0. Xe máy ch7y nhanh h8n xe :7p. 

Câu có ch' ng* là :<ng t0. =ánh nhau là không ngoan. 

Câu có ch' ng* là tính t0. Ngoan nhCt lDp mình là b7n Oanh. 

Câu có vI ng* là danh t0. 

Tôi là ngLMi mua hàng, b7n là ngLMi bán 

hàng. 

Câu có vI ng* là tính t0. Tóc cô Hà dài nhP. 

Câu có nhóm danh t0. 

Các b7n trai R lDp cháu sT làm các chú 

công an. 

Câu có tr7ng ng* chP thMi gian, :Ia 

:iVm. 

ChiWu nay mX :ón con vW sDm nhé! 

Câu có tr7ng ng* chP nguyên nhân, 

m\c :ích. 

Vì c^u, tD mDi bI ngã :Cy! 

=V :L`c khen, lDp mình phai ngoan c8! 

 

Theo Nguybn Xuân Khoa, trd 4 — 5 tuhi si d\ng khoang 10% câu ghép, trd 

5 :mn 6 tuhi si d\ng khoang 25,2% câu ghép các lo7i khi tp kV chuyqn. 

Kha nrng si d\ng câu c'a trd :L`c tác gia LLu ThI Lan nghiên ctu trong 

lu^n vrn (1992 — 1994) nhL sau: 

 

Tháng 

tu2i 

T2ng 

s4 

câu 

Câu 

6úng 

T8 l: 

Câu 

ch;a 

6úng 

T8 l: 

Câu 

6=n 

T8 l: 

Câu 

ghép 

T8 l: 

48 

tháng 

847 455 71,4% 182 28,6% 291 63,8% 164 36% 

60 

tháng 

1035 751 72,6% 284 27,4% 472 62,8% 279 37,2% 

72 

tháng 

818 618 75,6% 200 24,4% 373 60,4% 245 39,7% 

Kha nrng kV chuyqn m7ch l7c có tình timt, có logic, mR :|u và kmt thúc R 

trd có nh*ng timn b< vL`t b^c. Trd có kha nrng dùng lMi nói :V tLRng 

tL`ng ra nh*ng km ho7ch, sp kiqn trong tL8ng lai. 

Trd có xu hLDng h~i rCt nhiWu, có khi trong vòng 1 — 2 phút, trd có thV có 

tDi 4 — 5 câu h~i, :iWu quan tr�ng là ngLMi lDn phai kiên trì :V tra lMi trd. 

Tuy nhiên, m<t s� trd v�n m�c các l�i nhL nói ng�ng: l—n; ch—tr; s—x; d—r, 

vCn :W này nhiWu khi là do ngôn ng* :Ia phL8ng. Viqc còn nói kéo dài, 
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phát âm ch(a chu+n - m.t s0 t1 khó  (chim kh(6u, khúc khu9u, chuy;n 

cành...) - m.t s0 tr@ nAm 4 tuCi thì sang 5, 6 tuCi tr@ Hã có thJ cKi thiLn và 

sNa chOa H(Pc rQt nhi;u. TQt nhiên là có hiLn t(Png có tr@ nói rQt t0t, rõ 

ràng mVch lVc, song cXng có tr@ vYn còn ng[ng, l\p, dùng câu còn l_ng 

c_ng. ` Hây chúng ta tính Hbn mct beng chung. 

fây là bKng kiJm  do các chuyên gia c_a ViLn Y tb Qu0c gia Mk H(a ra, 

bVn có thJ dla vào Hó HJ theo dõi sl phát triJn ngôn ngO c_a bé. Các 

chuyên gia này khuybn cáo reng, nbu con bVn ch(a HVt H(Pc nhOng chq 

s0 này, bVn nên gcp bác sr HJ tham vQn. 

* Giai $o&n 6: 3 — 4 tu/i 

— Bi$t nhóm tên +,i t-.ng: ví d4: “qu8n áo”, “th=c ?n”...  

— Phân biDt +-.c các màu sGc. 

— SI d4ng +-.c h8u h$t các âm nh-ng có thJ ch-a tròn âm +,i vNi các âm 

khó: tr, ch, th, ngh, l, s, r, v, y. 

— Ng-Si lT có thJ ch-a hiJu h$t nhUng gì trW nói. 

— Có thJ mô tZ +-.c tác d4ng c[a các +\ v]t nh-: dao, c,c, ô tô...  

— Thích thú vNi ngôn ngU, hào h=ng vNi th` ca và nh]n ra nhUng +iau vô lí 

trong ngôn tb, ví d4 nh- “Có con voi trên +8u bTn phZi không?”. 

— Difn tZ ý t-hng và cZm xúc, không dbng lTi h viDc chj nói va th$ giNi xung 

quanh bé. 

— Difn tZ thì c[a +lng tb: “+ang”. 

— TrZ lSi các câu hmi +`n giZn, ví d4: “Bé làm gì khi +ói b4ng?”. 

— NhGc lTi các câu. 

* Giai $o&n 7: 4 — 5 tu/i 

— HiJu +-.c các khái niDm không gian nh-: “+png sau”, “bên cTnh”. 

— HiJu +-.c nhUng câu hmi ph=c tTp. 

— LSi nói có thJ hiJu +-.c nh-ng còn vài lri sai khi phát âm nhUng tb dài, 

khó, ph=c tTp nh-: “chim kh-Nu”, “khúc khusu”. 

— Nói +-.c 200 — 300 tb khác nhau. 

— Miêu tZ làm mlt viDc nh- th$ nào, ví d4: vx mlt b=c tranh. 

— LiDt kê các +\ v]t theo loTi, ví d4: +lng v]t, ph-`ng tiDn giao thông...  

— SI d4ng các câu hmi “TTi sao?”. 

* Giai $o&n 8: 5 tu/i 

— HiJu  +-.c h`n 2000 tb. 
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— Hi$u &'(c chu+i th-i gian, ví d5: &i7u gì x:y ra tr'=c tiên, th? hai,  

th? ba...  

— ThCc hiDn chu+i có 3 h'=ng dGn. 

— Hi$u &'(c nhHp &iDu cJa câu thL, bài hát. 

—  Câu có th$ &Pt dQ dài 8 tS trT lên. 

— SW d5ng câu ghép và câu ph?c. 

— Miêu t: &Z v[t. 

— SW d5ng t'Tng t'(ng &$ sáng tPo ra các câu chuyDn. 

(NguZn: ViDn Y tb qudc gia Me — Minh Th:o dHch tS Internet) 

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

Câu 1. Phân tích nhjng &kc &i$m phát tri$n ngôn ngj T trn mom non tS 

3 &bn 6 tuqi? 

si7n các thông tin vào b:ng sau: 

Giai $o&n Nghe Nói V.n t0 

TS 3 — 4 tuqi 

 

 

 

 

 

 

  

TS 4 — 5 tuqi 

 

 

 

 

 

 

  

TS 5 — 6 tuqi 
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Câu 2. Nh"ng bi(u hi*n nào cho th/y tr2 có khó kh5n/ ch7m v: phát 

tri(n ngôn ng"? 

ĐÁP ÁN 

Câu 1: D@a vào phBn thông tin phCn hDi E( trC lGi. 

— Ji:n thông tin vào bCng: 

Giai $o&n Nghe Nói V.n t0 

TM 3 —  

4 tuPi 

Thích thú vSi ngôn ng", 

hào hUng vSi thV ca và 

nh7n ra nh"ng Ei:u vô 

lí trong ngôn tM, ví dX 

nhY “Có con voi trên 

EBu b]n phCi không?”. 

 

— Di_n tC ý tYang và 

cCm xúc, không 

dMng l]i a vi*c chc 

nói v: thd giSi xung 

quanh bé. 

— Di_n tC thì cha 

Eing tM: “Eang”. 

— TrC lGi các câu hki 

EVn giCn, ví dX: “Bé 

làm gì khi Eói bXng?”. 

Nhmc l]i các câu. 

Bidt nhóm tên Eni 

tYong: ví dX: “quBn 

áo”, “thUc 5n. Sq 

dXng EYoc hBu hdt 

các âm nhYng có 

th( chYa tròn âm 

Eni vSi các âm khó: 

tr, ch, th, ngh, l, s, 

r, v,y. 

 

TM 4 —  

5 tuPi 

— Hi(u EYoc các khái 

ni*m không gian nhY: 

“Evng sau”, “bên c]nh”. 

— Hi(u EYoc nh"ng câu 

hki phUc t]p. 

 

— Miêu tC làm mit 

vi*c nhY thd nào, ví 

dX: vx mit bUc tranh. 

— Li*t kê các ED v7t 

theo lo]i, ví dX: 

Eing v7t, phYVng 

ti*n giao thông...  

— Sq dXng các câu 

hki “T]i sao?”. 

— LGi nói có th( 

hi(u EYoc nhYng 

còn vài l{i sai khi 

phát âm nh"ng tM 

dài, khó, phUc t]p 

nhY: “chim khYSu”, 

“khúc khu|u”. 

— Nói EYoc 200 —

300 tM khác nhau. 

TM 5 —  

6 tuPi 

— Hi(u EYoc chu{i thGi 

gian, ví dX : Ei:u gì xCy 

ra trYSc tiên, thU hai, 

thU ba...  

— Th@c hi*n chu{i có 3 

hYSng d�n. 

— Hi(u EYoc nh�p Ei*u 

cha câu thV, bài hát. 

— Câu có th( E]t Ei 

dài 8 tM tra lên. 

— Sq dXng câu ghép 

và câu phUc. 

— Miêu tC ED v7t. 

— Sq dXng tYang 

tYong E( sáng t]o 

ra các câu chuy*n. 

Hi(u EYoc hVn 

2000 tM. 

 

 

 áp án câu 2: B]n d@a vào Eáp án cha câu 1 E( trC lGi. 
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Hoạt động 2. Những mục tiêu phát triển ngôn ngữ ở trẻ 

mầm non 

CÂU HỎI THẢO LUẬN 

Phân tích nh(ng m+c tiêu PTNN 1 tr3 MN? 

Ch78ng trình GDMN <7a ra nh(ng m+c tiêu nh7 sau: 

GIÁO DCC PHÁT TRIFN NGÔN NGH  I TRJ 3 — 36 THÁNG TUOI 

a.  Nghe 

— Nghe các giRng nói khác nhau. 

— Nghe, hiWu các tX và câu ch[ <\ v]t, s^ v]t, hành <_ng quen thu_c và m_t 

sa lodi câu hei <8n gifn. 

— Nghe kW chuyhn, <Rc th8, ca dao, <\ng dao có n_i dung phù hlp vmi <_ tuni. 

b.  Nói 

— Phát âm các âm khác nhau. 

— Trf loi và <pt m_t sa câu hei <8n gifn. 

— ThW hihn nhu cqu, cfm xúc, hiWu biut cva bfn thân bwng loi nói. 

c.  Làm quen v2i sách 

— M1 sách, xem và gRi tên s^ v]t, hành <_ng cva các nhân v]t trong tranh. 

NỘI DUNG GIÁO DỤC THEO ĐỘ TUỔI 

N!i dung 3 — 12 tháng tu/i 12 — 24 tháng tu/i 24 — 36 tháng tu/i 

− Nghe  loi nói vmi sxc thái tình cfm khác nhau. 

− Nghe các tX ch[ tên gRi <\ v]t, s^ v]t, hành <_ng quen thu_c.  

− Nghe các câu nói 

<8n gifn trong giao 

tiup hwng ngày. 

− Nghe các câu hei: 

...<âu? (ví d+: Tay 

<âu? Chân <âu? Mzi 

<âu?...). 

− Nghe và th^c hihn 

m_t sa yêu cqu bwng 

loi nói.  

− Nghe các câu hei: 

I <âu?, Con gì?,... 

Thu nào? (gà gáy thu 

nào?), Cái gì? Làm gì? 

− Nghe và th^c hihn 

các yêu cqu bwng loi 

nói.  

− Nghe các câu hei: 

Cái gì? Làm gì? }W 

làm gì? I <âu? Nh7 

thu nào? 

 

1. Nghe  

− Nghe các bài hát, 

<\ng dao, ca dao. 

− Nghe các bài hát, 

bài th8, <\ng dao, ca 

dao, truyhn kW <8n 

gifn theo tranh. 

− Nghe các bài th8, 

<\ng dao, ca dao, hò 

vè, câu <a, bài hát và 

truyhn ngxn. 
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N!i dung 3 — 12 tháng tu/i 12 — 24 tháng tu/i 24 — 36 tháng tu/i 

− Phát âm các âm 

b)p b+ khác nhau. 

− Phát âm các âm khác nhau. 

 

B2t ch34c các âm 

khác nhau c5a ng37i 

l4n. 

G;i tên các => v)t, 

con v)t, hành =Cng 

gDn gEi. 

— SH dJng các tK chL 

=> v)t, con v)t, =Mc 

=iNm, hành =Cng 

quen thuCc trong 

giao tiRp. 

Nói mCt vài tK =Un 

giVn. 

TrV l7i và =Mt câu 

hXi: Con gì?, Cái gì?, 

Làm gì? 

— TrV l7i và =Mt câu 

hXi: Cái gì?, Làm gì?, 

^ =âu?,... ThR nào?, 

_N làm gì? T`i sao?...  

ThN hibn nhu cDu 

bcng các âm b)p b+ 

hoMc tK =Un giVn kRt 

hdp v4i =Cng tác, cH 

chL, =ibu bC.   

ThN hibn nhu cDu, 

mong muen c5a 

mình bcng câu =Un 

giVn. 

− ThN hibn nhu cDu, 

mong muen  và hiNu 

biRt bcng 1 — 2 câu 

=Un giVn và câu dài.  

_;c theo, =;c tiRp 

cùng cô tiRng cuei 

c5a câu thU. 

− _;c các =o`n thU, 

bài thU ng2n có câu 

3 — 4 tiRng. 

 
− KN l`i =o`n truybn 

=3dc nghe nhinu 

lDn, có gdi ý. 

 

2. Nói  

 

 
− SH dJng các tK thN 

hibn sp lq phép khi 

nói chuybn v4i 

ng37i l4n. 

 

3. Làm 

quen v:i 

sách 

 
Mt sách, xem tranh 

và chL vào các nhân 

v)t, sp v)t trong 

tranh. 

− L2ng nghe khi 

ng37i l4n =;c sách.  

− Xem tranh và g;i 

tên các nhân v)t, sp 

v)t, hành =Cng gDn 

gEi trong tranh. 
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GIÁO D&C PHÁT TRI,N NGÔN NG/ 0 TR1 M3U GIÁO 

— Có kh& n(ng l+ng nghe, hi/u l1i nói trong giao ti6p h8ng ngày. 

— Có kh& n(ng bi/u =>t b8ng nhi?u cách khác nhau (l1i nói, nét mEt, cF 

chG, =iHu bI...). 

— DiLn =>t rõ ràng và giao ti6p có v(n hoá trong cuIc sPng hàng ngày.  

— Có kh& n(ng nghe và k/ l>i sQ viHc, k/ l>i truyHn. 

— Có kh& n(ng c&m nhRn vSn =iHu, nhTp =iHu cUa bài thV, ca dao, =Xng dao 

phù hZp v[i =I tu\i.  

— Có mIt sP k] n(ng ban =Su v? viHc =^c và vi6t. 

Giáo d&c phát tri,n ngôn ng0 

a.  Nghe 

— Nghe các t` chG nga1i, sQ vRt, hiHn taZng, =Ec =i/m, tính chct, ho>t =Ing 

và các t` bi/u c&m, t` khái quát. 

— Nghe l1i nói trong giao ti6p h8ng ngày.  

— Nghe  k/ chuyHn, =^c thV, ca dao, =Xng dao phù hZp v[i =I tu\i. 

b.  Nói 

— Phát âm rõ các ti6ng trong ti6ng ViHt. 

— Bày ti nhu cSu, tình c&m và hi/u bi6t cUa b&n thân b8ng các lo>i câu 

khác nhau. 

— SF dlng =úng t̀  ngn và câu trong giao ti6p h8ng ngày. Tr& l1i và =Et câu hii. 

— p^c thV, ca dao, =Xng dao và k/ chuyHn.  

— LL phép, chU =Ing và tQ tin trong giao ti6p. 

c.  Làm quen v[i viHc =^c, vi6t 

— Làm quen v[i cách sF dlng sách, bút. 

— Làm quen v[i mIt sP kí hiHu thông tha1ng trong cuIc sPng. 

— Làm quen v[i chn vi6t, v[i viHc =^c sách.  

N2i dung giáo d&c theo 52 tu6i 

N2i dung 3 — 4 tu6i 4 — 5 tu6i 5 — 6 tu6i 

 

1.  Nghe 

Hi/u các t` chG 

nga1i, tên g^i =X 

vRt, sQ vRt, hành 

=Ing, hiHn taZng 

gSn gui, quen thuIc. 

Hi/u các t` chG =Ec 

=i/m, tính chct, công 

dlng và các t` bi/u 

c&m. 

Hi/u các t  ̀ khái quát, 

t` trái ngh]a. 
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N!i dung 3 — 4 tu,i 4 — 5 tu,i 5 — 6 tu,i 

Hi"u và làm theo 

yêu c0u 12n gi5n. 

Hi"u và làm theo 

178c 2, 3 yêu c0u.  

Hi"u và làm theo 178c 

2, 3 yêu c0u liên ti<p.  

Nghe hi"u n?i dung 

các câu 12n, câu mC 

r?ng. 

Nghe hi"u n?i dung các câu 12n, câu mC 

r?ng, câu phEc. 

Nghe hi"u n?i dung truyFn k", truyFn 1Hc phù h8p vJi 1? tuKi. 

Nghe các bài hát, bài th2, ca dao, 1Nng dao, tOc ngP, câu 1Q, hò, vè 

phù h8p vJi 1? tuKi. 

Phát âm các ti<ng 

cUa ti<ng ViFt. 

Phát âm các ti<ng có 

chEa các âm khó.  

Phát âm các ti<ng có 

phO âm 10u, phO âm 

cuQi g0n giQng nhau và 

các thanh 1iFu. 

Bày tY tình c5m, 

nhu c0u và hi"u bi<t 

cUa b5n thân b[ng 

các câu 12n, câu 

12n mC r?ng. 

Bày tY tình c5m, nhu 

c0u và hi"u bi<t cUa 

b5n thân b[ng các 

câu 12n, câu ghép. 

Bày tY tình c5m, nhu 

c0u và hi"u bi<t cUa 

b5n thân rõ ràng, d  ̂

hi"u b[ng các câu 12n, 

câu ghép khác nhau. 

Tr5 l`i và 1at các 

câu hYi: Ai? Cái gì? f 

1âu? Khi nào?  

Tr5 l`i và 1at các câu 

hYi: Ai? Cái gì? f 1âu? 

Khi nào? h" làm gì? 

— Tr5 l`i các câu hYi vj 

nguyên nhân, so sánh: 

Tli sao? Có gì giQng 

nhau? Có gì khác 

nhau? Do 1âu mà có?. 

— hat các câu hYi: Tli 

sao? Nh7 th< nào? Làm 

b[ng gì? 

Sp dOng các tq bi"u 

thr ss l^ phép. 

Sp dOng các tq bi"u 

thr ss l^ phép. 

Sp dOng các tq bi"u 

c5m, hình t78ng.  

Nói và th" hiFn cp cht, 1iFu b?, nét mat phù h8p vJi yêu c0u, hoàn 

c5nh giao ti<p. 

hHc th2, ca dao, 1Nng dao, tOc ngP, hò vè. 

 

2.  Nói 

K" lli truyFn 1ã 

178c nghe có ss 

giúp 1w. 

K" lli truyFn 1ã 178c 

nghe. 

K" lli truyFn 1ã 178c 

nghe theo trình ts. 
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N!i dung 3 — 4 tu,i 4 — 5 tu,i 5 — 6 tu,i 

Mô t$ s& v(t, tranh 

$nh có s& giúp 45. 

Mô t$ s& v(t, hi7n 

t89ng, tranh $nh.  

K; chuy7n theo 4@ v(t, 

theo tranh. 

K; lBi s& vi7c. 
K; lBi s& vi7c có 

nhiCu tình tiEt.  

K; lBi s& vi7c theo 

trình t&.  

Fóng vai theo lGi 

dIn chuy7n cJa giáo 

viên. 

Fóng kNch. 

Làm quen vSi mTt sU kí hi7u thông th8Gng trong cuTc sUng (nhà v7 

sinh, lUi ra, nXi nguy hi;m, bi n báo giao thông: 48Gng cho ng8Gi 4i 

bT,... ). 

Nh(n dBng mTt sU 

ch] cái. 

Nh(n dBng các ch] 

cái. 

TiEp xúc vSi ch],  

sách truy7n. 

T(p tô, t(p 4@ các nét ch]. 

  
Sao chép mTt sU kí hi7u, 

ch] cái, tên cJa mình. 

— Xem và nghe 4dc các loBi sách khác nhau. 

— Làm quen vSi cách 4dc và viEt tiEng Vi7t:  

+ H8Sng 4dc, viEt: th trái sang ph$i, th dòng trên xuUng dòng d8Si.  

+ H8Sng viEt cJa các nét ch]; 4dc ngkt nghl sau các dmu. 

Com sách 4úng 

chiCu, mp sách, xem 

tranh và “4dc” truy7n. 

Phân bi7t phon mp 4ou, kEt thúc cJa sách. 

“Fdc” truy7n qua các tranh vu. 

 

 

3. Làm 

quen v6i  

78c, vi;t 

Gi] gìn sách. Gi] gìn, b$o v7 sách. 

Nh8 v(y, ta có th; thmy mwc tiêu phát tri;n ngôn ng] p trx mom non  

t(p trung vào phát tri;n các kh$ nyng: nghe, nói và làm quen vSi ch] viEt 

p trx. 

   M= r!ng v?n t@ 

* D&a vào 4|c 4i;m phát tri;n vUn th v&ng trong thng giai 4oBn, chúng ta 

phát tri;n vUn th phù h9p vSi vùng phát tri;n gon cJa trx, theo nguyên 

tkc th d~ 4En khó, th cw th; 4En khái quát. 

— Giai 4oBn th 1 — 2 tu�i: phát tri;n vUn th chJ yEu là các danh th, 4Tng th, 

mTt sU ít các tính th. SU th và trBng th thì th(t hBn chE.  
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Chú ý nh&ng t) ban ,-u ph0i là nh&ng t) ng& g-n g4i v6i tr8, có th< nhìn 

th>y, sA th>y, c0m nhCn ,DEc hàng ngày. 

— Giai ,oJn 3 — 4 tuMi: cung c>p các t) mang ý nghPa chQ nhóm, mang tính 

khái quát; các t) cùng trDAng (mXc ,Y ,Zn gi0n). Chú ý phát tri<n các t) 

tDEng thanh, tDEng hình, t) láy, t) ghép. Các t) loJi này s] làm phong 

phú v^n ngôn ng& cho tr8, giúp tr8 hi<u ,DEc tính bi<u c0m, hình tDEng, 

hàm súc c`a ngôn ng&. 

+  Ví dd: T) ng& thuYc trDAng nghPa nhà trDAng: cô giáo, bàn, ghf, b0ng, 

sân trDAng, cMng trDAng, các bJn...  

+  T) ng& thuYc trDAng nghPa thhc phim: cZm, cháo, thjt, rau, cá...  

+  T) ghép: 

Ghép ,kng lCp: ,>t nD6c, núi sông, anh em... 

Ghép chính phd: cá chép, tôm hùm, cây na, gà mái... 

+  T) láy: 

Láy hoàn toàn: xanh xanh, xa xa, tim tím...  

Láy v-n: um tùm, bon chon, ung dung 

Láy phd âm ,-u: ghCp ghpnh, khúc khuqu, mênh mông 

Láy  hoàn toàn bifn âm: long lYng, ,u ,`, ,o ,s...  

— Giai ,oJn 5 — 6 tuMi: cung c>p các nghPa khác nhau c`a t), t) ,ong nghPa, 

trái nghPa, t) cùng trDAng, ý nghPa tu t), bi<u c0m c`a t) (t) Hán Viwt) 

xipu quan tryng khi mz rYng v^n t) cho tr8 c-n ph0i luywn tCp cho tr8 

phát âm mJch lJc, nh>t là nh&ng t) khó, nh&ng t) tr8 hay v>p, ngyng, 

bên cJnh ,ó, c-n giúp tr8 hi<u t) trong ng& c0nh, v{n c0nh cd th<. 

   Phát tri'n k* n+ng nghe 

— Ngay t) khi m6i sinh tr8 ,ã có ph0n Xng âm thanh. Tr8 có th< phân biwt 

,DEc âm thanh quen thuYc trong lAi nói c`a ngDAi m~ v6i nh&ng tifng 

nói c`a ngDAi khác. Tr8 có ph0n Xng rõ rwt v6i các hiwn tDEng âm thanh. 

Khi nghe nh&ng âm ,iwu du dDZng c`a các bài hài hát ru, tifng chim hót 

ho�c nh&ng b0n nhJc tr8 thDAng có bi<u hiwn thích thú và l�ng nghe. 

Còn khi th>y nh&ng âm thanh mJnh, g�t gao tr8 giCt mình, sE hãi, nhipu 

trDAng hEp các em khóc thét lên. Kho0ng t) 3 ,fn 6 tháng tr8 ,ã b�t 

chD6c và ,ã c^ g�ng phát âm bi bô, t) 9 ,fn 12 tháng tr8 ,ã nói theo 

,DEc các t) nhD: bà, b^, m~...  
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— Rèn luy(n kh+ n,ng nghe cho tr3 là rèn luy(n kh+ n,ng phân bi(t các âm 

v< trong quá trình phát âm, cao AB, trCDng AB, tính biFu c+m cGa ngôn 

ngI, AJc bi(t là tính vKn Ai(u.  

— TN 1 n,m 6 tháng AQn 3 tuSi kh+ n,ng ngôn ngI cGa tr3 phát triFn 

nhanh,  lúc này tr3 có thF nói ACVc nhIng câu ngWn, kh+ n,ng kQt hVp 

các âm thanh và tN ngI phong phú. 

Giai AoYn này cho tr3 nghe nhIng âm thanh cGa các tN trong b+ng chI 

cái tiQng Vi(t. TrC[c hQt là nhIng nguyên âm A]n: a, o, ô, ], sau Aó AQn 

các ph` âm: b, m, ph, v. Sau Aó, cho tr3 làm quen v[i các âm xát: tr, s, r...  

KQt hVp cho tr3 nghe các bài hát, bài th], b+n nhYc AF rèn luy(n  

thính giác.  

Chú ý theo dõi nhIng tr3 có biFu hi(n chhm, yQu vi kh+ n,ng ngôn ngI 

AF có bi(n pháp giúp Aj tr3 k<p thDi. 

   Phát tri'n l*i nói m-ch l-c 

Ngôn ngI là phC]ng ti(n giao tiQp, là hi(n thlc trlc tiQp cGa tC duy. Sm 

d`ng ngôn ngI tnt không thF không tính AQn yQu tn mYch lYc. Ngôn ngI 

mYch lYc là ngôn ngI có nBi dung rõ ràng, c` thF, có trình tl, logic, có 

thF ACVc sm d`ng ho trV bpng các quan h( tN, câu chuyFn ý... ACVc ngCDi 

nghe lqnh hBi và hiFu Aúng. Ngôn ngI mYch lYc crng thF hi(n n,ng llc 

tC duy và hiFu vsn Ai cGa tr3. 

—  Nhi(m v` cGa vi(c phát triFn ngôn ngI mYch lYc cho tr3 t trCDng  

mKm non: 

+  Phát triFn Awng thDi c+ hai kq n,ng nghe và nói. Tr3 nghe, hiFu ngôn ngI 

mYch lYc cGa ngCDi l[n, cGa bYn bè, các tác phxm v,n hyc...; rwi sau Aó 

s{ hình thành và phát triFn kq n,ng sm d`ng ngôn ngI mYch lYc cGa 

chính mình. 

+  DYy tr3 mYch lYc trong giao tiQp (ngôn ngI Ani thoYi) 

DYy tr3 mYch lYc trong ngôn ngI và c+ trong v,n hóa giao tiQp; biQt lWng 

nghe ngCDi khác nói, không cWt ngang, chD AQn lCVt mình hoJc nói có 

xin phép; duy trì cuBc Aàm thoYi bpng cách tr+ lDi Aúng và biQt AJt câu 

h�i phù hVp, có thái AB tình c+m thích hVp và tôn tryng ngCDi Ani thoYi 

v[i mình. 

+  DYy tr3 mYch lYc trong khi kF chuy(n (ngôn ngI ABc thoYi) 

Ngôn ngI ABc thoYi có AJc AiFm không ch� là phC]ng ti(n giao tiQp, mà 

còn là công c` cGa tC duy. Kh+ n,ng sm d`ng ngôn ngI mYch lYc t Aây 



 ! C  I% M PH )T  TRI%N NG.N NG/, N H/NG M1 C TI2U V 5  K 7T QU 9 MO NG  ;I < TR=  M > M NO N V ? NG .N NG/ |   
127 

r!t quan tr(ng, +,t n-n t.ng +/ sau này tr3 phát tri/n trí t9:ng t9;ng, t9 

duy logic, suy lu@n, liên t9:ng phán +oán trong các c!p h(c cao hBn. Khi 

k/ chuyFn, kG nHng ngôn ngJ, thao tác t9 duy và trí t9:ng t9;ng cLa tr3 

+9;c sM dNng triFt +/. Tr3 không chP phát âm, suy nghG, sM dNng câu, lSa 

ch(n tT, sUp xWp câu chuyFn theo mYt trình tS...; +\ng th]i, bày t_ thái 

+Y, cM chP, ngJ +iFu, th/ hiFn phong cách cá nhân.  

Theo Nguyan Thb Ph9Bng Nga, nhiFm vN ddy k/ chuyFn cho tr3 nên bUt 

+eu : lfa tugi mhu giáo, +9;c liFt kê trong b.ng sau: 

STT LlA TUoI NHIrM Vu 

1 3 — 4 

— K/ ldi sS viFc theo trình tS th]i gian. 

— K/ miêu t. +\ dùng, +\ chBi +Bn gi.n. 

— K/ ldi truyFn +ã +9;c nghe. 

2 4 — 5 

— K/ ldi dian c.m sS viFc theo trình tS th]i gian. 

— K/ miêu t. +\ dùng, +\ chBi, con v@t, +\ v@t th@t. 

— K/ ldi truyFn +ã +9;c nghe. 

— K/ chuyFn theo kinh nghiFm. 

— K/ chuyFn sáng tdo theo tranh. 

3 5 — 6 

— K/ ldi sS viFc mYt cách rõ ràng, dian c.m, lôgic. 

— K/ sáng tdo theo tranh, theo chL +-, k/ tiWp truyFn. 

— K/ ldi truyFn +ã +9;c nghe mYt cách dian c.m, mdch ldc. 

— K/ theo kinh nghiFm mYt cách mdch ldc. 

   S" d$ng câu 

MYt trong nhJng +i-u kiFn giúp tr3 trình bày +9;c ý nghG cLa mình mYt 

cách l9u loát, mdch ldc là kh. nHng sM dNng câu cLa tr3. Khi tr3 sM dNng 

+úng các ki/u câu trong l]i nói cLa mình tfc là kh. nHng phát tri/n ngôn 

ngJ +ã phát tri/n t�t. 

— Ddy tr3 1 — 3 tugi +,t câu: 

Kho.ng 16, 17 tháng, tr3 hay nói nhJng câu có mYt ho,c hai tT. 

Ví dN: �i chBi; Bà bW; Áo +�p; Khóc nhè; HWt r\i; M� v-... 

Nhi-u câu cLa tr3 nhi-u khi chP là nhJng cNm danh tT hay +Yng tT, giai 

+odn này cen m: rYng câu cho tr3 +/ câu nói có +L hai thành phen chính 

là chL ngJ và vb ngJ; không cen thiWt m: rYng quá s� khó v�i tr3, chúng 

ta chP cen thêm vào 1 ho,c 2 tT là câu +ã +L C — V: 
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Con $i ch(i; Lan khóc nhè; /n h0t r3i...  

— D7y tr9 3 — 4 tu=i $>t câu. 

   Cho tr& làm quen v/i ch2 vi3t 

— Cho tr' làm quen v0i sách; tích c6c 78c cho tr' nghe: Các kí hiCu, biFn 

báo, chG vi0t có trong môi trLMng, sách, truyCn tranh, th( ca... 

— Cho tr' t:m mình trong môi tr=>ng ch? vi@t: các góc hOc tPp, ca cRc, $3 

dùng, $3 ch(i cUa tr9, các lo7i cây... ngoài sân trLMng cXn $LYc dán tên. 

Xây d\ng góc “thL viCn” trong l_p và thLMng xuyên cho tr9 ho7t $ang v_i 

góc thL viCn. Cho tr9 ch(i các trò ch(i dân gian k0t hYp các bài hát, $3ng 

dao... khi tr9 hiFu rcng chG vi0t có ý nghea và sfc m7nh, chúng sh rit 

hfng thú. 

 — Cho tr9 vh. 

— T7o $iku kiCn cho tr9 vh trên giiy bcng bút chì, sáp màu, bút lông... Vh 

theo chU $k ho>c t\ do tùy ý thích. 

— Vh, vi0t bcng nhiku chit liCu lên các lo7i chit liCu: v7ch vào $it; vh bcng 

tay vào không trung...  

— Cô hL_ng don tL th0 ng3i, cách cXm sáp, bút, cách di màu; 

— Cô có thF vh mou cho tr9 tPp vh theo; 

— Sau các giM vh cô giáo thu các bfc tranh l7i, nhPn xét, $ang viên khích lC 

tr9, treo các srn phsm cUa tr9 vào góc hOc tPp. 

* Tr9 tPp tô, $3 chG cái rung 

— Tr9 rit thích tô màu các bfc tranh, nRi các chG sR $F $LYc hình rnh. 

Bên c7nh $ó k0t hYp cho tr9 $3 chG cái rung, "chép" l7i các bfc tranh, 

chG cái...  

* Cho tr9 vi0t 

—  Cho tr9 "vi0t thL"; "vi0t" tên cUa mình, "vi0t" và trang trí thi0p mMi, thiCp 

sinh nhPt, chúc t0t...  

— Ngoài ra, GV cXn t= chfc các ho7t $ang b= trY nhcm rèn luyCn s\ khéo 

léo cUa $ôi tay: X0p hình, xâu hat, h7t, n>n $3 dùng, $3 ch(i, con vPt...  

— zOc cho tr9 nghe hàng ngày, khuy0n khích cha m{ tr9 $Oc cho tr9 nghe | 

gia $ình. 

— zF cho tr9 xem ngLMi khác $Oc và vi0t; có thF cho tr9 xem tr9 l_n h(n 

làm bài tPp. 
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— Cho tr' (i th*m quan, (1c nh3ng ch3 vi6t, kí hi9u trong c:ng (;ng: b>ng 

bi?u, bi?n báo... 

— Làm các cuDn sách vFi tr' bGng cách cHt các tranh >nh hoIc hình vK. Vi6t 

các câu (Nn gi>n vào tOng trang sách. 

— N6u có truy9n tr' em bGng ngôn ng3 khác, hãy dWch sang ngôn ng3 mX 

(' theo tOng trang sách. 

— Y1c b>ng ch3 cái cho tr'. T[ làm b>ng ch3 cái có hình >nh các v]t tr' 

dùng hoIc nhìn th_y pha bi6n.  

— Giúp tr' vi6t tên tr'. 

— Khuy6n khích vi6t chNi, nhf dùng que (? vi6t lên cát hoIc bgi, dùng 

ph_n, bút chì hoIc chì màu, dùng chai sNn và nfFc. 

— Khuy6n khích tr' vK hoIc sNn tranh, sau (ó yêu chu tr' k? vi hình vK 

hoIc tranh cja tr'. Vi6t chính xác theo ngôn tO cja tr'. Y1c cho tr' nghe 

và khuy6n khích tr' (1c lli ngôn tO cja mình cho bln. 

— Treo m:t sD hình vK xung quanh phòng hoIc làm thành m:t cuDn sách. 

Tr' r_t thích (1c các câu chuy9n cja mình và sK cD gHng tham gia (1c. 

— Holt (:ng này mang tính sáng tlo và thu hút s[ t]p trung cao cja tr'. Cô 

chú ý tlo góc h1c t]p vFi (hy (j phfNng ti9n (? tr' th[c hi9n. Hp trq, 

hfFng drn và (:ng viên, khuy6n khích tr' kWp thsi. Chú ý (6n tf th6 ng;i 

và cách chm bút chì, sáp màu cho tr'. 

Bln có th? (iin thêm các mgc tiêu phát tri?n ngôn ng3 cho tr' mhm non. 

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

1.  Theo bln, nh3ng mgc tiêu phát tri?n ngôn ng3 v tr' mhm non là gì? 

  

  

  

  

  

2. Y? cho tr' làm quen vFi ch3 vi6t ta chn ti6n hành nh3ng holt (:ng gì? 

  

  

  

  

  áp án: Bln d[a vào phhn thông tin ph>n h;i (? tr> lsi. 
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Hoạt động 3. Kết quả mong đợi về phát triển ngôn ngữ ở 

trẻ mầm non 

Th"o lu'n, phân tích v0 k2t qu" mong 67i v0 ngôn ng: ; tr= MN 

— Ch$%ng trình GDMN ban hành ngày 25/7/2009 9$a ra k;t qu> mong 9Ai 

C trD vF ngôn ngH nh$ sau: 

GIÁO DNC PHÁT TRISN NGÔN NGU V TRW 3 — 36 THÁNG TU[I 

3 — 12 tháng tu+i 12 — 24 tháng tu+i 

K/t qu1 

mong 45i 

3 — 6 

tháng tu*i 

6 — 12 

tháng tu*i 

12 — 18 

tháng tu*i 

18 — 24 

tháng tu*i 

24 — 36 

tháng tu+i 

1.1. Có ph'n 

)ng v,i âm 

thanh: quay 

67u v8 phía 

phát ra âm 

thanh; nhìn 

ch?m chú 

vào mCt 

ngDEi nói 

chuyFn...  

 1.1. HiHu 

6DIc mJt 

sL tM 6Nn 

gi'n g7n 

gOi. 

1.1. HiHu 

6DIc mJt sL 

tM chP ngDEi, 

6R chNi, 6R 

dùng g7n gOi. 

1.1. ThVc hiFn 

6DIc các yêu 

c7u 6Nn gi'n: 

6i 6Xn 6ây; 6i 

rYa tay...  

1.1. ThVc 

hiFn 6DIc 

nhiFm vZ 

gRm 2 — 3 

hành 6Jng. 

Ví dZ: Cháu 

c_t 6R chNi 

lên giá rRi 6i 

rYa tay.  

1.2. MPm 

cDEi, khua 

tay, chân và 

phát ra các 

âm bdp be 

khi 6DIc hfi 

chuyFn. 

1.2. Làm 

theo mJt 

sL hành 

6Jng 6Nn 

gi'n: vi 

tay, giN tay 

chào.. 

1.2. Làm 

theo 6DIc 

mJt vài yêu 

c7u 6Nn 

gi'n: chào — 

khoanh tay; 

hoan hô — vi 

tay; tkm biFt 

— vly tay,...  

1.2. HiHu 6DIc 

tM “không”: 

dMng hành 

6Jng khi nghe 

“Không 6DIc 

l_y!”; “Không 

6DIc sE”,...  

1.2. Tr' lEi 

các câu hfi: 

“Ai 6ây?”, 

“Cái gì 6ây?”, 

“... Làm gì ?”, 

“... ThX nào?” 

(ví dZ: “Con 

gà gáy thX 

nào?”, ...) 

 

1. Nghe 

hi:u l<i 

nói 

 

1.3. HiHu 

câu hfi: “... 

uâu?” (tay 

6âu?, chân 

6âu?... ) 

1.3. HiHu câu 

hfi: “... 6âu?” 

(Me 6âu?, Bà 

6âu? Vwt 

6âu?... ) 

1.3. Tr' lEi 

6DIc câu hfi 

6Nn gi'n: “Ai 

6ây?”, “Con gì 

6ây?”, “Cái gì 

6ây?”, ...  

1.3. HiHu nJi 

dung truyFn 

ngxn 6Nn 

gi'n: tr' lEi 

6DIc các câu 

hfi v8 tên 

truyFn, tên 

và hành 

6Jng cya các 

nhân vdt. 
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3 — 12 tháng tu+i 12 — 24 tháng tu+i 

K/t qu1 

mong 45i 

3 — 6 

tháng tu*i 

6 — 12 

tháng tu*i 

12 — 18 

tháng tu*i 

18 — 24 

tháng tu*i 

24 — 36 

tháng tu+i 

2.1. B%t 

ch)*c +),c  

âm thanh 

ngôn ng3 

khác nhau: 

ta ta, meo 

meo, bim 

bim...  

2.1. Nh%c l?i 

+),c t@ ng3 và 

câu ng%n: con 

vCt, vCt bDi, bé 

+i chDi, ...  

2.1. Phát âm 

rõ tiIng.   

 

2. Nghe, 

nh;c l>i 

các âm, 

các ti/ng 

và các câu 

    
B%t ch)*c, 

nh%c l?i âm 

thanh ngôn 

ng3 +Dn 

giJn theo 

ng)Ki l*n: 

mLm mLm, 

ba ba, ma 

ma,...  

2.2. Nh%c l?i 

+),c mMt sO 

t@ +Dn: mP, 

bà, ba, gà, 

tô...  

2.2. QRc tiIp 

tiIng cuOi cTa 

câu thD khi 

nghe các bài 

thD quen thuMc. 

2.2. QRc  

+),c bài thD, 

ca dao, +Wng 

dao v*i sX 

giúp +Z cTa 

cô giáo.  

3.1.  S] d^ng 

các t@ +Dn 

khi giao tiIp 

nh) gRi mP, 

bà,...  

3.1.  Nói +),c 

câu +Dn 2 — 3 

tiIng: con +i 

chDi; bóng +á; 

mP +i làm; ...  

3.1. Nói +),c 

câu +Dn, câu 

có 5 — 7 

tiIng, có các 

t@ thông d^ng 

chd sX vet, 

ho?t +Mng, 

+fc +igm 

quen thuMc. 

   Phát ra các 

âm ), a,... khi 

ng)Ki l*n trò 

chuyjn 

   S] d^ng 

các âm 

thanh bep 

bP (mLm 

mLm, ba 

ba, ...) kIt 

h,p ven 

+Mng cD 

thg (chd 

tay, d)*n 

ng)Ki; thay 

+mi nét 

mft...) +g 

thg hijn 

nhu cnu 

cTa bJn 

thân. 

3.2. Nói câu 

gWm 1 hofc 2 

t@: “bI” (khi 

muOn +),c 

bI); “uOng” 

hofc “n)*c” 

(khi muOn 

uOng n)*c); 

“mLm mLm” 

(khi muOn 

Ln); “+i, +i” 

(khi muOn +i 

chDi)...  

3.2. ChT +Mng 

nói nhu cnu, 

mong muOn 

cTa bJn thân 

(cháu uOng 

n)*c, cháu 

muOn... ).  

3.2.  S] d^ng 

lKi nói v*i 

các m^c +ích 

khác nhau:  

− Chào hsi, 

trò chuyjn.  

− Bày ts nhu 

cnu cTa bJn 

thân. 

− Hsi vu các 

vvn +u quan 

tâm nh): 

Con gì +ây? 

Cái gì +ây?, ...  

 

3. SC dEng 

ngôn ngG 

4H giao 

ti/p 

  

 

 

3.3. Nói to, 

+T nghe, ly 

phép. 
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GIÁO D&C PHÁT TRI,N NGÔN NG/ 0 TR1 3 — 6 TU6I 

K"t qu& 

mong +,i 

3 — 4 tu1i 4 — 5 tu1i 5 — 6 tu1i 

1.1. Th:c hi=n ?@Ac 

yêu cEu ?Fn giHn, ví 

dM: “Cháu hãy lSy 

quH bóng, ném vào 

r\”. 

1.1. Th:c hi=n ?@Ac 

2, 3 yêu cEu liên tì p, 

ví dM: “Cháu hãy lSy 

hình tròn màu ?d 

gen vào bông hoa 

màu vàng”. 

1.1. Th:c hi=n ?@Ac 

các yêu cEu trong 

hoht ?ing tjp thk, ví 

dM: “Các bhn có tên 

bet ?Eu blng chm cái 

T ?nng sang bên 

phHi, các bhn có tên 

bet ?Eu blng chm H 

?nng sang bên trái”. 

1.2. Hiku nghpa tq 

khái quát gEn gsi: 

quEn áo, ?t chFi, 

hoa, quH...  

 

1.2. Hiku nghpa tq 

khái quát: rau quH, 

con vjt, ?t gu...  

1.2. Hiku nghpa tq 

khái quát: ph@Fng 

ti=n giao thông, ?ing 

vjt, th:c vjt, ?t dùng 

(?t dùng gia ?ình, ?t 

dùng hxc tjp,..). 

1. Nghe hi9u 

l;i nói  

1.3. Leng nghe và 

trH l|i ?@Ac câu hdi 

c~a ng@|i ?�i thohi. 

1.3. Leng nghe và 

trao ?\i v�i ng@|i 

?�i thohi. 

1.3. Leng nghe và 

nhjn xét ý ki`n c~a 

ng@|i ?�i thohi. 

2.1. Nói rõ các 

ti`ng.  

2.1. Nói rõ ?k ng@|i 

nghe có thk hiku 

?@Ac. 

2.1. Kk rõ ràng, có 

trình t: v� s: vi=c, 

hi=n t@Ang nào ?ó ?k 

ng@|i nghe có thk 

hiku ?@Ac. 

2.2. S� dMng ?@Ac 

các tq thông dMng 

ch� s: vjt, hoht 

?ing, ?�c ?ikm...  

2.2. S� dMng ?@Ac 

các tq ch� s: vjt, 

hoht ?ing, ?�c 

?ikm,...  

2.2. S� dMng các tq 

ch� s: vjt, hoht ?ing, 

?�c ?ikm,... phù hAp 

v�i ngm cHnh.    

2. S? dAng l;i 

nói trong 

cuDc sFng 

hàng ngày 

2.3. S� dMng ?@Ac 

câu ?Fn, câu ghép. 

2.3. S� dMng ?@Ac 

các lohi câu ?Fn, 

câu ghép, câu 

kh�ng ?�nh, câu 

ph~ ?�nh. 

2.3. Dùng ?@Ac câu 

?Fn, câu ghép, câu 

kh�ng ?�nh, câu ph~ 

?�nh, câu m=nh 

l=nh,..   
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K!t qu& 

mong +,i 

3 — 4 tu1i 4 — 5 tu1i 5 — 6 tu1i 

2.4.  K% l'i )*+c 

nh/ng s2 vi4c )5n 

gi6n )ã di9n ra c<a 

b6n thân nh*: thAm 

ông bà, )i ch5i, xem 

phim,.. 

2.4. K% l'i s2 vi4c 

theo trình t2.  

 

2.4. Miêu t6 s2 vi4c 

vNi nhiOu thông tin 

vO hành )Png, tính 

cách, tr'ng thái,... 

c<a nhân vSt. 

2.5. UVc thuPc bài 

th5, ca dao, )Wng 

dao...  

2.5. UVc thuPc bài 

th5, ca dao, )Wng 

dao...  

2.5. UVc bi%u c6m bài 

th5, )Wng dao, ca 

dao...  

2.6. K% l'i truy4n 

)5n gi6n )ã )*+c 

nghe vNi s2 giúp )[ 

c<a ng*\i lNn.  

2.6. K% chuy4n có 

m^ )_u, kat thúc.  

 

2.6. K% có thay )bi 

mPt vài tình tiat nh* 

thay tên nhân vSt, 

thay )bi kat thúc, 

thêm bNt s2 ki4n... 

trong nPi dung 

truy4n.  

2.7. Bet ch*Nc giVng 

nói c<a nhân vSt 

trong truy4n. 

2.7. Bet ch*Nc giVng 

nói, )i4u bP c<a  

nhân v&t trong 

truy-n. 

2.7. 1óng 345c vai 

c8a nhân v&t trong 

truy-n.   

2.8. S; d=ng các t? 

vâng @, d@, th4a,... 

trong giao tiBp. 

2.8. S; d=ng các t? 

nh4 mEi cô, mEi 

b@n, cám Hn, xin lKi 

trong giao tiBp.  

2.8. S; d=ng các t?: 

cMm Hn, xin lKi, xin 

phép, th4a, d@, 

vâng... phù h5p vPi 

tình huRng.  

 
2.9. Nói 38 nghe, 

không nói lí nhí. 

2.9. 1iXu chYnh giZng 

nói phù h5p vPi hoàn 

cMnh khi 345c nh\c 

nh]. 

2.9. 1iXu chYnh giZng 

nói phù h5p vPi ng  ̂

cMnh. 

3. Làm quen 

v+i vi-c /0c — 

vi2t 

3.1. 1X ngha ng4Ei 

khác 3Zc sách cho 

nghe, tc gi] sách 

xem tranh. 

3.1. ChZn sách 3e 

xem.  

3.1. ChZn sách 3e 

“3Zc” và xem. 


