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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Lu�t Ng�	i khuy�t t�t có hi�u l	c t� ngày 01 tháng 01 n�m 2011, theo �ó, 

m�i tr� khuy�t t�t có quy!n �"#c �i h�c. H&ng n�m, V( Giáo d(c M,m 

non �!u có h"-ng d.n th	c hi�n n�m h�c, trong �ó có n/i dung giáo d(c 

hòa nh�p. C( th4: huy �/ng tr� khuy�t t�t t-i tr"6ng, th	c hi�n xây d	ng 

k� ho9ch giáo d(c cá nhân, ti�n hành th	c hi�n giáo d(c hòa nh�p và 

chuy4n ti�p lên c<p Ti4u h�c. Th	c hi�n giáo d(c hòa nh�p không ch? 

�em l9i l#i ích và quy!n �"#c �i h�c cAa tr� khuy�t t�t mà còn �em l9i l#i 

ích cho t<t cB tr� em, bDi giáo viên phBi tìm hi4u tr� sâu sGc, phBi áp 

d(ng nhHng ph"Ing pháp cá bi�t �4 giúp tr� ti�p thu nhHng tri thKc m-i, 

rèn luy�n nhHng kM n�ng xã h/i. Oi!u này t9o cI h/i, �i!u ki�n cho giáo 

viên tr"Dng thành hIn v! nghi�p v( s" ph9m và vHng vàng hIn trong 

chuyên môn. Giáo d(c hòa nh�p cPng t9o ra môi tr"6ng �,m <m, rèn 

luy�n tình yêu th"Ing, s� chia �Qi v-i tr� em.  

Tài li�u này sR trang bS cho giáo viên nhHng ki�n thKc cI bBn v! giáo d(c 

hòa nh�p �Tng th6i g#i ý m/t sQ y�u tQ cI bBn khi ti�n hành giáo d(c 

hòa nh�p trong tr"6ng, l-p m,m non có tr� khuy�t t�t theo h�c.       

 B. MỤC TIÊU  

I. MỤC TIÊU CHUNG  

Sau khi h�c xong module này, ng"6i h�c có khB n�ng: 

—  Phân tích �"#c các khái ni�m cI bBn cAa giáo d(c hòa nh�p; 

— Phân tích �"#c các y�u tQ cAa giáo d(c hòa nh�p trong giáo d(c m,m non. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Về kiến thức 

— Nêu �"#c các �[c �i4m cAa tr� thu/c các d9ng thông d(ng: khuy�t t�t trí 

tu�, khi�m thính, khi�m thS, khuy�t t�t ngôn ngH. 

— Phân tích �"#c các khái ni�m cI bBn cAa giáo d(c hòa nh�p, các y�u tQ 

cAa giáo d(c hòa nh�p trong giáo d(c m,m non. 

— Nêu �"#c cách thKc t\ chKc ho9t �/ng giáo d(c hòa nh�p trong tr"6ng 

m,m non.   
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2. Về kĩ năng 

— Xác �Snh �"#c tr� khuy�t t�t và nhHng khó kh�n cAa tr�. 

— T\ chKc môi tr"6ng và các ho9t �/ng giáo d(c hòa nh�p phù h#p v-i  

n�ng l	c cAa tr� khuy�t t�t. 

3. Về thái độ 

Tích c	c tìm hi4u và v�n d(ng ki�n thKc kM n�ng vào t\ chKc các ho9t 

�/ng giáo d(c hòa nh�p cho tr� khuy�t t�t. 

 C. NỘI DUNG 

TT N�i dung 

1 

Tìm hi4u tr� khuy�t t�t, các d<u hi�u nh�n di�n khuy�t t�t D tr� em.  

2 

Giáo d(c hòa nh�p trong giáo d(c m,m non. 

3 

T\ chKc ho9t �/ng giáo d(c hòa nh�p trong tr"6ng m,m non. 

Nội dung 1  

TÌM HIỂU TRẺ KHUYẾT TẬT, CÁC DẤU HIỆU NHẬN BIẾT  

TRẺ KHUYẾT TẬT 

Hoạt động. Tìm hiểu khái niệm trẻ khuyết tật, các biểu hiện 

khuyết tật ở trẻ em 

1. Câu hỏi 

Câu 1. Th� nào là tr� khuy�t t�t? 

Câu 2. Trình bày các d9ng khuy�t t�t th"6ng g[p D tr� em. Trình bày các 

d<u hi�u bi4u hi�n khuy�t t�t D tr� em. 

2. Thông tin phản hồi 

*  Câu 1: Khái ni�m v! tr� khuy�t t�t: 

—  Tr� khuy�t t�t là tr� bS khi�m khuy�t m/t ho[c nhi!u b/ ph�n cI th4 

ho[c bS suy giBm chKc n�ng �"#c bi4u hi�n d"-i d9ng t�t, khi�n cho các 

ho9t �/ng và sinh ho9t h&ng ngày g[p khó kh�n. 
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— Tr� khuy�t t�t �"#c chia theo mKc �/ khuy�t t�t sau �ây: 

+ Khuy�t t�t �[c bi�t n[ng, là tr� do khuy�t t�t d.n ��n không th4 t	 th	c 

hi�n vi�c ph(c v( nhu c,u sinh ho9t cá nhân h&ng ngày; 

+ Khuy�t t�t n[ng, là tr� do khuy�t t�t d.n ��n không th4 t	 th	c hi�n m/t 

sQ vi�c ph(c v( nhu c,u sinh ho9t cá nhân h&ng ngày; 

+ Khuy�t t�t nhc, là tr� khuy�t t�t không thu/c hai tr"6ng h#p trên. 

—  Theo phân lo9i cAa T\ chKc Y t� Th� gi-i, có ba mKc �/ suy giBm là: 

khi�m khuy�t, khuy�t t�t và tàn t�t: 

+  Khi�m khuy�t ch? ��n s	 m<t mát ho[c không bình th"6ng cAa c<u trúc 

cI th4 liên quan ��n tâm lí ho[c/và sinh lí.  

+  Khuy�t t�t ch? ��n s	 giBm thi4u chKc n�ng ho9t �/ng, là h�u quB cAa s	 

khi�m khuy�t.  

+  Tàn t�t �! c�p ��n tình th� b<t l#i ho[c thi�t thòi cAa ng"6i mang khi�m 

khuy�t do tác �/ng cAa môi tr"6ng xung quanh lên tình tr9ng khuy�t t�t 

cAa h� (WHO, 1999).  

—  Theo quan �i4m cAa T\ chKc QuQc t� ng"6i khuy�t t�t, ng"6i khuy�t t�t 

trD thành tàn t�t là do thi�u c� h	i �4 tham gia các ho9t �/ng xã h/i và 

có m/t cu/c sQng giQng nh" thành viên khác (DPI, 1982). Do v�y, khuy�t 

t�t là m/t hi�n t"#ng phKc t9p, phBn ánh s	 t"Ing tác giHa các tính n�ng 

cI th4 và các tính n�ng xã h/i mà trong �ó ng"6i khuy�t t�t sQng. 

*  Câu 2: Các d9ng khuy�t t�t th"6ng g[p D tr� em và d<u hi�u �4 

nh�n di�n. 

Tr� khuy�t t�t th"6ng �"#c phân thành các nhóm sau: tr� khi�m thính, 

tr� khi�m thS, tr� ch�m phát tri4n trí tu� hay tr� khó kh�n v! h�c, tr� 

khuy�t t�t v�n �/ng hay tr� khó kh�n v! v�n �/ng, tr� khó kh�n v! ngôn 

ngH, tr� �a t�t (tr� có hai ho[c nhi!u khuy�t t�t) và tr� có các d9ng 

khuy�t t�t khác. Sau �ây ch? �! c�p 6 d9ng khuy�t t�t D tr� m,m non. 

—  Tr� khi�m thính:  

+  Khái ni�m: Tr� khi�m thính là tr� bS khó kh�n v! nghe, bS suy giBm hay 

m<t khB n�ng nghe d.n ��n ch�m phát tri4n ngôn ngH, h9n ch� chKc 

n�ng giao ti�p, tr"6ng h#p n[ng hIn tr� không nói �"#c.  

+  D<u hi�u nh�n di�n: 

•   Tr� không h"-ng v! nIi có phát ra ti�ng �/ng. 

•   Tr� không trB l6i khi ng"6i khác g�i. 
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•   Tr� th"6ng chú ý nhìn môi cAa ng"6i khác khi nghe ho[c khi h�c nói: tr� 

nói r<t to ho[c không nói �"#c (câm). 

+ Các bi4u hi�n theo mQc th6i gian �4 có th4 xác �Snh tr� bS khi�m thính 

nh" sau:  

 

Tháng tu�i c�a tr� D�u hi�u nh�n bi�t 

Sau khi sinh  

��n 3 tháng 

— Không bS gi�t mình hay t?nh gi<c khi có ti�ng �/ng to g,n tr�. 

— Không bi�t hóng chuy�n và âu I bGt ch"-c, không phBn 

Kng v-i ti�ng xúc xGc lGc di chuy4n. 

3 — 6 tháng 

— Không quay �,u tìm nguTn phát ra ti�ng nói cAa ng"6i 

xung quanh. 

— Không quay �,u khi �"#c g�i tên. 

9 — 12 tháng 

— Ch? “nghe” m/t ng"6i mà không bi�t nghe nhHng ng"6i 

khác. 

— Tách mình ra khsi cu/c sQng, không nghe và không bi�t 

làm theo b9n và ng"6i khác. 

18  — 24 tháng 

— Ít nói ho[c ch�m bi�t nói. 

— Không hi4u ngôn ngH l6i nói và không làm theo �"#c 2 

yêu c,u cAa cha mc và ng"6i thân, cô giáo... 

30 —  48 tháng 

— Không nghe và hi4u �"#c l6i nói, không nhGc l9i chuy�n  

k4 ngGn. 

— Nói th,m cách xa 0,5m không �4 tr� nhìn mi�ng, tr� 

không nhGc l9i �"#c các t� �ã nói th,m. 

60 tháng 

— Không hi4u các câu chuy�n trong gia �ình; nghe �"#c r<t 

ít, phBi nhGc �i nhGc l9i tr� m-i nghe th<y, th"6ng nhìn 

mi�ng m-i nh�n ra �"#c  l6i nói. 

— Khó kh�n trong giao ti�p, không th4 diwn �9t �"#c câu 

và m.u chuy�n phù h#p v-i ngH cBnh; ho[c có th4 nói to, 

l9c lõng... 

—  Tr� khi�m thS: 

+  Khái ni�m: 

•  Tr� khi�m thS là tr� có khuy�t t�t thS giác, sau khi �ã có các ph"Ing 

ti�n tr# giúp tQi �a v.n g[p nhi!u khó kh�n trong các ho9t �/ng c,n 

sy d(ng mGt.  
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• Tr� khi�m thS bS suy giBm khB n�ng nhìn (nhìn kém) ho[c m<t khB n�ng 

nhìn (mù).  

+  D<u hi�u nh�n di�n: 

• Tr� bé không quay �,u nhìn theo �T v�t, không v-i tay theo �T v�t, mGt 

không bình th"6ng (có th4 mù). 

• Tr� không có khB n�ng tìm các v�t nhs, m[c dù nhHng v�t này tr� �"#c 

nhìn th<y nhi!u l,n. 

• Tr� th"6ng va ch9m các �T v�t khi phBi �i vòng quanh chúng, ôm �,u 

khi cQ tìm ho[c nhìn v�t gì �ó. 

• Tr� �i l9i phBi l,n s6 và hay va ch9m vào �T v�t xung quanh, tìm ki�m �T 

chIi, �T v�t khó kh�n. 

• Tr� không có s	 ti�p xúc b&ng mGt, mGt nhìn l6 �6. 

• Tr� phBi �i!u ch?nh, nghiêng �,u, xoay c\ ho[c cQ �Snh m/t bên m[t �4 

nhìn b&ng mGt còn l9i. 

• Tr� v-i tay không chính xác khi v-i l<y các �T v�t. 

• Hai mGt chuy4n �/ng không �Tng �!u hay m/t mGt di chuy4n. 

• MGt chuy4n �/ng ngang hay th{ng �Kng quá nhanh (rung gi�t nhãn c,u). 

• Không có �Tng ty mGt trong veo, �en (giác m9c bS m6, con ng"Ii trGng, 

hai mGt có tròng �s nhi!u, hi�n t"#ng phBn sáng khi ch(p Bnh có �èn 

flash). 

• Th"6ng xuyên "-t n"-c mGt khi tr� không khóc do tGc l� �9o. 

• Có phBn Kng không thoBi mái v-i ánh sáng m9nh (chKng s# sáng). 

• K�t m9c cAa mGt th"6ng xuyên bS �s. 

• Hình dáng, c} và c<u t9o mGt b<t th"6ng rõ r�t. 

• Tr� bS khuy�t t�t thS giác ít nhi!u cPng sR có Bnh h"Dng ��n t" duy bS 

ch�m do thi�u các hình m.u giúp tr� t" duy tr	c quan trong quá trình 

hình thành các khái ni�m. 

N�u �"#c phát hi�n và khGc ph(c s-m các bi4u hi�n cAa t�t khi�m thS 

chúng ta sR giúp tr� tránh �"#c ch�m phát tri4n t" duy r<t nhi!u. 

—  Tr� khuy�t t�t trí tu�: 

+  Khái ni�m: Tr� khuy�t t�t trí tu� là tr� có nhHng h9n ch� l-n v! khB n�ng 

th	c hi�n các chKc n�ng. O[c �i4m cAa t�t là: 

• Ho9t �/ng trí tu� d"-i mKc trung bình. 
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• H9n ch� v! hai ho[c nhi!u hIn nhHng lMnh v	c hành vi thích Kng nh": 

giao ti�p, t	 ph(c v(, sQng t9i gia �ình, xã h/i, sy d(ng các ti�n ích 

công c/ng, t	 �Snh h"-ng, kM n�ng h�c t�p, giBi trí, lao �/ng, sKc kho� 

và an toàn. 

• Xu<t hi�n t�t tr"-c 18 tu\i. 

+  D<u hi�u nh�n bi�t: 

•   Tr� 1 tu\i không bi�t tên mình. 

•   Tr� 3 tu\i không nh�n ra ho[c ch? các b/ ph�n cAa m[t và cI th4. 

•   Tr� 4 tu\i không hi4u �"#c nhHng câu �In giBn. 

•   Tr� 5 tu\i không nghe hi4u nhHng câu chuy�n �In giBn. 

•  Tr� hi4u bi�t khó kh�n hIn so v-i tr� cùng �/ tu\i... 

• Có hình th4 không cân �Qi, ánh mGt và nét m[t kh6 d9i... 

• Ch�m bi�t ng~ng �,u và cy �/ng tay chân, m[t tròn mGt x�ch, vân tay 

chH nh<t n&m ngang, l"}i dày, l"}i �ùn (h/i chKng Down do rQi lo9n 

nhiwm sGc th4 cAa gen). 

• PhBn Kng ch�m v-i kích thích bên ngoài. 

• KhB n�ng phQi h#p tay — mGt kém. 

• Tránh giao ti�p b&ng mGt. 

• Ti�p thu ch�m l9i mau quên (nh- ch�m quên nhanh). 

• Giao ti�p b&ng ngôn ngH nói: ch�m ho[c hoàn toàn không có, tr� nào nói 

�"#c thì ch? sy d(ng D mKc �/ h�t sKc h9n ch�, nói không rõ, không 

thích h#p. 

• Bi4u hi�n cBm xúc/tình cBm phKc t9p.  

• T	 thu mình l9i, nói r<t ít, tách bi�t khsi b9n bè, không thích tham gia 

vào các ho9t �/ng t�p th4, luôn luôn s# th<t b9i, tâm tr9ng r<t phKc t9p... 

•  ChQng �Qi gây s	 chú ý cAa ng"6i khác, khó ki!m ch� phBn Kng, không 

th4 tuân theo quy tGc chIi/h�c t�p, qu<y rQi trong l-p h�c, dw bS sao 

nhãng bDi kích thích bên ngoài, t	 làm t\n th"Ing bBn thân, gây �au �-n 

cho ng"6i khác, hành vi r�p khuôn máy móc...  

Khi th<y tr� có các bi4u hi�n trên c,n �"a tr� �i khám �4 �"#c t" v<n và 

can thi�p s-m. 
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— Tr� khuy�t t�t v�n �/ng: 

+  Khái ni�m: Tr� khuy�t t�t v�n �/ng là tr� khó kh�n v! v�n �/ng. Oó là 

nhHng tr� bS t\n th"Ing các cI quan v�n �/ng tay, chân, ho[c c/t sQng... 

gây khó kh�n v! c,m nGm, n&m, ngTi, �i, �Kng và di chuy4n. 

+  D<u hi�u nh�n di�n: 

• Tr� 10 tháng tu\i không t	 ngTi m/t mình, tr� 2 tu\i không có khB n�ng 

t	 �i m/t mình, tr� 4 tu\i không có khB n�ng t	 cân b&ng trên 1 chân 

trong m/t th6i gian ngGn, tr� v�n �/ng khó kh�n hIn so v-i tr� cùng tu\i. 

• D	a vào các mQc phát tri4n v�n �/ng cAa tr�, có th4 phát hi�n s-m tr� 

khuy�t t�t v�n �/ng n�u tr� có nhHng bi4u hi�n nh" sau: 

 

Tháng tu�i  

c�a tr� 

D�u hi�u nh�n bi�t 

1 tháng 

O[t n&m ngya mà tr� không có cy �/ng chân, không co 

�9p, nâng chân, �"a chân lên trên. 

2 tháng Không th4 ng~ng, c<t �,u khi �[t n&m s<p. 

3 tháng Không giH �,u t	 ng~ng khi b� ngTi. 

4 tháng 

Không th4 ngTi th{ng khi �"#c �[t t	a l"ng và �,u ng~ng 

th{ng. 

5 tháng Không bi�t ��p m9nh tay, chân trong bTn n"-c khi tGm. 

6 tháng Không �"a tay v-i ra tr"-c, �[t n&m tr� không t	 l�t ng"#c. 

7 tháng 

Không bi�t ngTi, �Kng m/t lúc khi không có ng"6i �}, �Kng 

trên hai chân không vHng khi �"#c �}. 

8 tháng Không th4 b"-c �i khi �"#c giH D t" th� �Kng. 

10 tháng 

Không th4 t	a vào bàn gh� �4 b"-c �i v-i s	 giúp �} cAa  

ng"6i l-n. 

12 tháng Không th4 t	 �Kng m/t mình và bò b&ng hai tay, hai chân. 

13 tháng Không t	 mình �Kng lên và �i vài b"-c xiêu vco. 

15 tháng Không th4 t	 mình �i xiêu vco vài b"-c và trèo c,u thang. 

18 tháng 

Không th4 t	 �i m/t cách vHng vàng, ném �"#c bóng, cúi 

nh[t bóng mà không ngã. 
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Tháng tu�i  

c�a tr� 

D�u hi�u nh�n bi�t 

21 tháng Không th4 t	 trèo lên gh�, không th4 b"-c lên c,u thang. 

24 tháng 

Không th4 t	 lên xuQng c,u thang t�ng b�c b&ng hai chân 

và ch9y vHng. 

33 tháng Không th4 t	 nhBy ch(m chân, �i nhón trên �,u bàn chân. 

48 tháng 

Không th4 ch9y theo và dùng chân �á bóng, ch9y trên �,u 

ngón chân và trèo lên xe ba bánh. 

54 tháng 

Không t	 lên xuQng c,u thang b&ng hai chân �\i nhau D  

m�i b�c. 

60 tháng 

Không th4 ��p n~y bóng, nhBy lò cò, lên xuQng c,u thang  

dw dàng. 

Khi th<y tr� có nhHng d<u hi�u nh" trên, giáo viên và gia �ình c,n cho 

tr� �i khám và can thi�p s-m cho tr�. 

—  Tr� khuy�t t�t ngôn ngH: 

+  Khái ni�m: 

Tr� khuy�t t�t ngôn ngH là tr� bS t\n th"Ing cI quan ti�p nh�n, ch? huy 

ngôn ngH và các b/ ph�n cAa cI quan phát âm làm cho tr� nói khó kh�n 

ho[c m<t khB n�ng nói (câm). 

+  D<u hi�u nh�n bi�t: 

• Không quay �,u theo âm thanh. 

• Không m?m c"6i v-i ng"6i khác lúc 3 tháng tu\i.  

• Không b�p bc lúc 9 tháng tu\i.  

• Không ch? ngón tay �T v�t mà tr� quan tâm lúc 12 tháng tu\i. 

• Không nói �"#c t� �In lúc 16 tháng. 

•   Tr� 18 tháng không nói �"#c ti�ng mc. 

•   Tr� 2 tu\i không g�i �"#c tên ng"6i thân cha mc anh em. 

•   Tr� 3 tu\i không nhGc l9i �"#c câu �In giBn. 

•   Tr� 4 tu\i không nói �"#c câu �A nghMa. 

•   Tr� 5 tu\i không ti�p xúc và nói chuy�n �"#c v-i ng"6i ngoài gia �ình. 
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 D	a vào các mQc phát tri4n ngôn ngH theo �/ tu\i ho[c khi tr� có các 

d<u hi�u sau �ây �4 phát hi�n s-m tr� khuy�t t�t ngôn ngH: 

 

Tháng tu�i c�a tr� Bi�u hi�n 

0 — 1 tháng 

Gi�t mình v-i ti�ng �/ng, bi�t lGng nghe gi�ng nói 

cAa ng"6i ch�m sóc. 

2 — 3 tháng 

Phát ra ti�ng g� g�, vài âm thanh ki4u nguyên âm, 

�áp trB gi�ng nói và b�p bc. 

4 — 6 tháng 

B�p bc thành tràng, bGt ch"-c vài âm thanh, nhi!u 

ki4u lên gi�ng và nói to. 

7 — 9 tháng 

Hi4u m/t vài t� và yêu c,u �In giBn, bGt ch"-c vài 

âm thanh có th4 nói “ma ma” “ba ba”. 

10 — 12 tháng 

Hi4u ý nghMa cAa “không”, �áp trB vài yêu c,u, quay 

l9i khi �"#c g�i tên, nói �"#c vài t� �In. 

13 — 15 tháng 

Nói �"#c 5 — 10 t�, chA y�u là danh t�, ch? �úng ng"6i 

và v�t khi �"#c yêu c,u. 

16 — 18 tháng 

Làm theo vài m�nh l�nh �In giBn, nói câu 2 t�, ví d(: 

“Oi chIi”. Bi�t trB l6i “Mc �âu?” (ch? vào Mc). “Áo �cp 

cAa ai?” (“CAa con”). 

24 — 30 tháng 

TrB l6i vài câu hsi “có”, "không” (ví d(: “Con có �n 

nHa không?” —  “Không”). G�i tên nhHng �T v�t quen 

thu/c h&ng ngày, nói nhHng câu ch"a hoàn ch?nh. 

36 — 48 tháng 

Nói câu 3 — 4 t�, �[t vài d9ng câu hsi, dùng th4 phA 

�Snh không th4 và không làm �"#c, hi4u t� t9i sao? 

Ai? Và bao nhiêu? Ví d(: TrB l6i câu hsi “Ba con �âu?” 

(Ba �i làm). Hsi: “Mc làm gì �ó?”. 

48 — 60 tháng 

Nói câu hoàn ch?nh, bGt �,u k4 chuy�n dài hIn. Ví 

d(: � tr"6ng, con chIi xích �u v-i b9n. Hôm nay, con 

�"#c �n bánh sinh nh�t b9n Lan! 

—  Tr� t	 k?:  

+  Khái ni�m: T	 k? là m/t h/i chKng rQi lo9n phát tri4n chung và các hành 

vi, bi4u hi�n tr"-c 30 tháng tu\i v-i nhHng nét chA y�u sau: 

• RQi lo9n tQc �/ và trình t	 phát tri4n. 
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• RQi lo9n �áp Kng v-i các kích thích giác quan. 

• RQi lo9n l6i nói, ngôn ngH và giao ti�p phi ngôn ngH. 

• RQi lo9n khB n�ng quan h� v-i con ng"6i, s	 v�t và s	 ki�n.  

Có th4 nói t	 k? là khuy�t t�t phKc t9p v! phát tri4n, Bnh h"Dng ��n 

nhi!u khB n�ng nh" nh�n thKc, sy d(ng ngôn ngH giao ti�p, bi4u l/ 

tình cBm... 

NhHng bi4u hi�n cAa t	 k? có th4 th<y trong ba n�m �,u �6i, th�m chí có 

nhHng d<u hi�u có th4 xu<t hi�n t� r<t s-m, ngay t� khi tr� �"#c vài 

tháng. Các tri�u chKng tinh t� cAa b�nh t	 k? xu<t hi�n khi tr� còn r<t 

nhs dw làm cha mc bs qua, ho[c không nh�n ra vì tr� t	 k? th"6ng có 

di�n m9o bình th"6ng. 

� nhHng cá nhân khác nhau, nhHng bi4u hi�n b�nh cPng khác nhau v! 

hình thái và mKc �/. 

+  D<u hi�u nh�n bi�t: 

•  Không có giao ti�p b&ng mGt, không bi�t chIi cùng b9n, ch? thích chIi    

m/t mình.  

•   Thích nhHng màu sGc �[c tr"ng ho[c tr� không nói, không bi4u l/ và �áp 

Kng tình cBm khi có s	 kích thích: vui buTn hay khi không �Tng ý.  

•  Có nhHng bi4u hi�n tình cBm b<t th"6ng, lúc c"6i lúc khóc không có 

nguyên nhân, �Kng ngTi không yên, thích �ánh �<m ng"6i khác và bBn 

thân, thích la hét, ch9y nhBy... 

•   Có khi�m khuy�t v! m[t quan h� xã h/i nh": tránh ti�p xúc và ít bi4u l/ 

s	 l"u tâm ��n gi�ng nói cAa ng"6i khác; không thay �\i t" th� ho[c không 

giI tay khi sGp �"#c bTng b� nh" tr� bình th"6ng; bi4u hi�n cBm xúc th"6ng 

th6 I, v� m[t không diwn cBm. 

 H,u h�t tr� t	 k? không s# ng"6i l9, không lo âu khi phBi xa bQ mc; không 

chIi chung v-i tr� cùng tu\i và chA �/ng tránh nhHng tr� này.  

 Lúc nhs, tr� có th4 tránh ti�p xúc b&ng mGt, nh"ng có th4 ch<p nh�n n�u 

�"#c vuQt ve và �[t ngTi trong lòng mc. Tuy nhiên, tr� th"6ng không 

phát tri4n hành vi gGn bó, không “theo �uôi” bQ mc trong nhà nh" 

nhHng tr� bình th"6ng khác. Khi l-n lên, tr� có th4 phát tri4n khB n�ng 

gGn bó v-i cha mc và nhHng ng"6i l-n khác. M/t sQ tr� có th4 chIi 

chung v-i b9n ho[c tham gia m/t sQ trò chIi v�n �/ng th4 l	c. Tuy 

nhiên, tr� v.n khi�m khuy�t v! m[t xã h/i. Tr� th"6ng ít quan tâm ��n 

trò chIi nhóm và không thi�t l�p �"#c quan h� v-i b9n cùng tu\i. � tr� 
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t	 k? có trí tu� khá, d<u hi�u khi�m khuy�t quan h� xã h/i có th4 không 

rõ r�t cho ��n n�m 2 tu\i. 

• G[p v<n �! trong giao ti�p ngôn ngH: 

Khi�m khuy�t giao ti�p phi ngôn ng�: 

 Lúc nhs, tr� t	 k? th"6ng bi4u l/ nhu c,u qua ti�ng khóc. L-n lên, tr� 

bi4u l/ ý muQn b&ng cách kéo tay ng"6i l-n ��n v�t mong muQn, tr� 

th"6ng không diwn cBm qua nét m[t. Tuy nhiên, tr� không bi�t ch? tay, 

không bi�t g�t �,u, lGc �,u; không tham gia các trò chIi bGt ch"-c, không 

có khB n�ng bGt ch"-c làm theo nhHng vi�c làm cAa bQ mc nh" nhHng tr� 

bình th"6ng v.n làm. O[c bi�t, tr� không hi4u �"#c ý nghMa cAa nhHng cy 

ch?, �i�u b/ cAa ng"6i l-n. Oôi khi tr� có th4 sy d(ng và có khi hi4u �"#c 

cy ch? �i�u b/ cAa ng"6i l-n ho[c có th4 chIi bGt ch"-c, nh"ng cách 

chIi th"6ng v.n có tính r�p khuôn và l[p �i l[p l9i. 

Nói chung, tr� t	 k? v.n có th4 bi4u l/ cBm xúc vui, s#, gi�n dH... nh"ng 

cách th4 hi�n có khuynh h"-ng c	c �oan, nét m[t th"6ng không diwn tB 

ý nghMa. M/t sQ tr� h,u nh" th4 hi�n nét m[t vô cBm. 

Không hi�u l	i nói: Bi4u hi�n này có th4 diwn bi�n t� nhc ��n mKc �/ 

ch{ng bao gi6 hi4u �"#c l6i nói. � mKc �/ nhc, tr� có th4 tuân theo 

nhHng ch? d.n �In giBn, n�u ch? d.n �"#c �"a ra �úng bQi cBnh tKc th6i, 

ho[c có kèm theo nhHng cy ch?, �i�u b/ minh h�a t"Ing Kng. 

 Tr� bS khi�m khuy�t khB n�ng hi4u nhHng ý nghMa tr�u t"#ng và tinh t�. 

Tính hài h"-c và diwn �9t thành ngH cPng bS nh,m l.n ngay cB D nhHng 

tr� t	 k? thông minh nh<t. 

Khi�m khuy�t v� phát tri�n l	i nói: 

 Nhi!u tr� t	 k? ít b�p bc trong n�m �,u tiên. Nhi!u tr� g,n nh" câm nín 

cho ��n 5 tu\i. KhoBng 1/2 tr� t	 k? sR bS câm nín suQt �6i. N�u tr� phát 

tri4n l6i nói, th"6ng l6i nói cPng sR có b<t th"6ng. Nhi!u tr� nói vô 

nghMa, nói vct. Tr� có th4 nh9i l9i l6i nói cAa ng"6i khác m/t cách chính 

xác, nh"ng th"6ng ít ho[c ch{ng hi4u �"#c ý nghMa cAa chúng. M/t sQ 

tr� có th4 nh9i l6i nh"ng câu cú bS méo mó và r6i r9c.  

 Trong giai �o9n �,u cAa s	 phát tri4n ngôn ngH, tr� có th4 có hi�n t"#ng 

hoán �\i �9i t� nhân x"ng. Gi�ng nói có th4 giQng robot, �[c tr"ng  

bDi s	 �In �i�u, ph{ng l[ng, không thay �\i, ít nh<n gi�ng và không  

diwn cBm. 
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 M/t sQ tr� nói v-i m(c �ích “t	 kích thích”, l6i nói có tính ch<t l[p �i, l[p 

l9i, không liên quan ��n nhHng vi�c th	c s	 �ang diwn ra xung quanh.  

 Tr� nhs có th4 g[p các v<n �! v! phát âm, khi l-n lên tình tr9ng này có 

th4 giBm. OQi l�p v-i khB n�ng nh9i l6i chính xác, nhHng l6i nói t	 nhiên 

cAa tr� l9i có n/i dung r<t nghèo nàn, vQn t� ít si; có th4 dùng ki4u nói 

nh" �ang hát, kéo dài m/t sQ âm ho[c t� nào �ó trong câu. Câu nói 

th"6ng �"#c k�t thúc ki4u câu hsi (lên gi�ng D cuQi câu); c<u trúc ngH 

pháp b<t th"6ng, không thành th(c, th"6ng g[p trong l6i nói t	 nhiên 

cAa tr�; có th4 �[t tên riêng cho �T v�t theo cách cAa mình, ho[c dùng 

nhHng t� riêng mà ng"6i khác không th4 hi4u �"#c; không bi�t sy d(ng 

ho[c sy d(ng không �úng các gi-i t�, liên t� và �9i t�; có khuynh h"-ng 

không sy d(ng l6i nói �4 giao ti�p; th"6ng nói r�p khuôn, l[p �i l[p l9i; 

không bi�t dùng l6i nói �4 diwn tB ý tr�u t"#ng; không bi�t nói v! chuy�n 

quá khK, chuy�n t"Ing lai ho[c chuy�n không xBy ra tr"-c mGt. 

 Ti�n b/ hIn, m/t sQ tr� t	 k? có th4 nói v! �i!u tr� quan tâm, nh"ng m/t 

khi ng"6i l-n �áp Kng và bGt �,u nói chuy�n v-i tr� thì tr� l9i bs dD và 

rút khsi cu/c nói chuy�n <y. Nói chung, tr� v.n thi�u khB n�ng t"Ing tác 

qua l9i. 

•  Hành vi b<t th"6ng: 

Ch"ng l#i s% thay &'i: Tr� t	 k? th"6ng khó chSu tr"-c nhHng thay �\i 

trong môi tr"6ng sQng quen thu/c cAa chúng. M/t s	 thay �\i nhs trong 

thông l� th"6ng ngày có th4 làm tr� n\i gi�n. Nhi!u tr� hay x�p �T chIi 

và v�t d(ng thành hàng dài và r<t khó chSu n�u nh" tr�t t	 này bS thay 

�\i. Hi�n t"#ng này g[p D tr� t	 k? có ch�m phát tri4n trí tu� nhi!u hIn 

g<p hai l,n so v-i tr� t	 k? có trí thông minh bình th"6ng. H,u h�t tr� t	 k? 

�!u chQng l9i vi�c h�c và th	c hành m/t ho9t �/ng m-i. 

Hành vi mang tính nghi th*c, thúc ép: Các hành vi mang tính nghi thKc, 

thúc ép D tr� t	 k? th"6ng liên quan ��n nhHng thông l� cKng nhGc nh": 

t� chQi �n m/t lo9i thKc �n nào �ó; ho[c nhHng hành vi có tính r�p 

khuôn, l[p �i l[p l9i (Ví d(: vung v~y hai cánh tay, ho[c �"a bàn tay lên 

g,n m[t rTi xoGn v[n ho[c b�t b�t các ngón tay...). Khi l-n lên, tr� có th4 

có các hành vi mang tính ám Bnh, ch{ng h9n hsi �i hsi l9i cùng m/t câu 

hsi, hay s6 �(ng vào m/t sQ �T v�t nào �ó... 

 Các hành vi mang tính nghi thKc, thúc ép th"6ng xBy ra D b�nh nhân t	 

k? không bS ch�m phát tri4n trí tu� hIn là b�nh nhân có trí tu� kém. 
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• NhHng s	 gGn bó b<t th"6ng: 

 Nhi!u tr� t	 k? có s	 gGn bó m9nh mR v-i nhHng �T v�t khác th"6ng, ví 

d( m/t �T chIi nào �ó nh" quB bóng (trái banh) ch{ng h9n. 

 Tr� có th4 luôn mang theo m/t �T v�t nào �ó bên mình và n�u có ai �ó 

l<y v�t này �i thì tr� sR gi�n dH, phBn kháng l9i ngay. N�u v�t này v.n 

không �"#c trB l9i, tr� th"6ng sR quay sang tìm ki�m m/t món �T khác 

�4 thay th�. 

•  Các �áp Kng không bình th"6ng v-i nhHng trBi nghi�m giác quan: 

 Tr� có th4 bS mê ho[c bDi các bóng �èn, các hoa v�n, nhHng v�t có 

chuy4n �/ng xoay tròn, ho[c m/t thK âm thanh nào �ó. 

 Tr� thao tác trên �T v�t, �T chIi không theo các cI n�ng thông th"6ng 

cAa món �T �ó, mà nh" �4 thsa mãn s	 kích thích cAa các giác quan. 

 Tr� có th4 kiên trì làm �i làm l9i các thao tác x�p �T v�t thành hình dài, 

x�p chTng �T v�t lên nhau ho[c xoay m/t món �T �4 nó xoay tròn.  

 Tr� cPng có th4 làm �i làm l9i nhHng vi�c nh" d/i n"-c bTn c,u ho[c 

liên t(c tGt mD các bóng �èn. 

 Tuy tránh né các ti�p xúc cI th4, nh"ng m/t sQ tr� t	 k? r<t thích các trò 

chIi m9nh b9o, ví d(: tung hKng, cù lét, �ánh �u, “bay tàu bay”... 

•  RQi lo9n v! v�n �/ng: 

 Các mQc chuy4n ti�p trong quá trình phát tri4n v�n �/ng cAa tr� t	 k? có 

th4 bS ch�m trw hIn các tr� bình th"6ng. Các tr� em này th"6ng g[p khó 

kh�n trong vi�c bGt ch"-c các �/ng tác. Nhi!u tr� r<t hi�u �/ng, nh"ng 

sR giBm b-t khi ��n tu\i thi�u niên. 

 Tr� hay nh�n nhó, v� ��p cánh tay, xoGn v[n bàn tay, �i nhón gót, ch9y 

chúi �,u v! phía tr"-c, nhBy, �i �!u b"-c, lGc l" ho[c �u �"a thân mình, 

xoay �,u ho[c ��p �,u xuQng �<t, vào t"6ng. 

 M/t sQ tr� có tr9ng thái c�ng cI khi ph<n khích ho[c khi quá ch�m chú. 

•  Các khi�m khuy�t v! trí tu� và nh�n thKc: 

 H,u h�t tr� t	 k? �!u có ch�m phát tri4n trí tu�. KhoBng 40 — 60% có  

IQ = 70. Do �a sQ tr� t	 k? khó làm các test trí tu� (nh<t là các test dùng l6i 

nói) nên các k�t quB IQ v.n còn bàn cãi. 

 Tr� t	 k? có IQ th<p th"6ng kèm theo các khi�m khuy�t n[ng v! kM n�ng 

quan h� xã h/i và có nhi!u �áp Kng xã h/i l�ch l9c. Ch{ng h9n tr� hay s6 



GIÁO DỤC HOÀ NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT TRONG GIÁO DỤC MẦM NON  |  129  

mó ho[c ngyi �T v�t và ng"6i khác, có nhHng hành vi �Snh hình và t	 gây 

th"Ing tích bBn thân. 

 KhoBng 1/3 tr� t	 k? có ch�m phát tri4n trí tu� sR bS �/ng kinh, còn tr� t	 

k? có trí tu� khá thì t? l� này th<p hIn. Vì v�y, nhHng bài trGc nghi�m IQ 

cPng ph,n nào có ý nghMa tiên l"#ng mà thôi. 

 Khác v-i nhHng tr� ch�m phát tri4n tâm th,n, tình tr9ng ch�m phát tri4n 

cAa tr� t	 k? v.n còn ch�a l9i nhHng “khoBng” trí tu� bình th"6ng ho[c 

g,n nh" bình th"6ng (th4 hi�n trong ph,n thao tác cAa các test trí tu�). 

 V! nh�n thKc, tr� t	 k? không th4 bGt ch"-c, không hi4u ý nghMa cAa l6i 

nói, cy ch? và �i�u b/, thi�u h{n tính uy4n chuy4n, sáng t9o, không th4 

hi4u bi�t v! lu�t l�, không th4 xy lí ho[c sy d(ng các thông tin. 

•  Các rQi lo9n khác: 

 � tr� t	 k?, nhHng bi4u hi�n cBm xúc nhi!u khi diwn ra r<t trái ng"#c: có 

khi khí sGc ph{ng l[ng, có lúc cBm xúc l9i quá mKc ho[c không phù h#p. 

Tr� có th4 mau thay �\i, khóc c"6i vô c- ho[c la hét khó ki4m soát. 

 Tr� cPng có th4 leo trèo, ch9y nhBy không s# nguy hi4m, nh"ng l9i có th4 

s# nhHng s	 v�t ho[c tình huQng mà bình th"6ng là vô h9i, ví d( s# các 

thú nuôi (chó, mèo...) ho[c s# ��n m/t nIi chQn nào �ó. 

 Tr� có nhHng thói quen kì dS: nh\ tóc, cGn móng tay, c"6m tay, c\ tay ho[c 

các ph,n khác cAa cI th4. Các thói quen này th"6ng g[p D tr� t	 k? ch�m 

phát tri4n, t	 xoay ng"6i vòng vòng mà không bS chóng m[t. 

 Tình tr9ng �/ng kinh xBy ra D 1/4 ��n 1/3 tr"6ng h#p. Th"6ng cIn �,u 

tiên xBy ra D tu\i thi�u niên. 

•  M/t sQ hành vi có th4 quan sát �"#c trong thói quen cAa tr� bS t	 k? là:  

 Tr� suQt ngày ch? xem ti vi. 

 Tr� ch? thích chIi m/t mình, m/t lo9i �T chIi.  

 Tr� suQt ngày ch? xem ch"Ing trình quBng cáo trên ti vi mà không quan 

tâm �i!u gì khác.  

 Tr� hay soi mói m/t �T v�t nào �ó nh" m/t nhà nghiên cKu khoa h�c, dù 

tr� �ó m-i �"#c 3 tu\i.  

 Tr� ts ra không có tình cBm v-i mc và nhHng ng"6i thân khác. Ví d( nh" 

mc g�i mà tr� không quay l9i.  

• Tr� không bao gi6 chia s� buTn vui v-i bQ mc và ng"6i thân, tay lúc nào 

cPng"vân vê" m/t cách vô thKc...  
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B�nh t	 k? cPng có th4 xu<t hi�n ngay t� khi tr� m-i chào �6i. V-i nhHng 

tr"6ng h#p này, tr� không khóc, mGt mD nhìn vô thKc, mGt không bi4u 

hi�n tình cBm khi mc b�... T<t cB nhHng hi�n t"#ng trên là d<u hi�u cAa 

tr� mGc "h/i chKng t	 k?".  

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 1 

1. Phân bi�t các d9ng khuy�t t�t D tr� em. 

2. Phân tích nhHng �i4m m9nh, khó kh�n cAa tr� khuy�t t�t trong các lMnh 

v	c phát tri4n. 

Nội dung 2 

GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT TRONG GIÁO DỤC  

MẦM NON 

Hoạt động 1. Tìm hiểu khái niệm giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật 

1. Câu hỏi 

Th� nào là giáo d(c hòa nh�p tr� khuy�t t�t? Phân bi�t giáo d(c hoà 

nh�p tr� khuy�t t�t v-i giáo d(c chuyên bi�t và giáo d(c bán hoà nh�p. 

2. Thông tin phản hồi  

* Giáo d2c hòa nh�p tr4 khuy�t t�t là ph"Ing thKc giáo d(c chung tr� 

khuy�t t�t v-i tr� không khuy�t t�t trong cI sD giáo d(c. � �ó, tr� khuy�t 

t�t �"#c giáo d(c trong cùng m/t môi tr"6ng v-i tr� em không khuy�t 

t�t, hòa nh�p tr� khuy�t t�t và bình th"6ng trong cùng m/t l-p h�c.  

Hòa nh�p không ch? �In giBn là �"a tr� khuy�t t�t vào trong m/t ch"Ing 

trình giáo d(c chung v-i tr� bình th"6ng. Trong ho9t �/ng giáo d(c hòa 

nh�p, giáo viên cùng m/t lúc phBi giBi quy�t hai nhi�m v(: giáo d(c tr� 

khuy�t t�t và giáo d(c tr� không khuy�t t�t.  

N�u tr� bS khuy�t t�t nhc sR �"#c giáo d(c theo ch"Ing trình giáo d(c 

chung nh" m�i tr� em bình th"6ng khác và �"#c h"-ng d.n, h� tr# thêm 

theo nhu c,u cá nhân tr�. 

Trong nhi!u tr"6ng h#p, tr� khuy�t t�t c,n �"#c giáo d(c theo ch"Ing 

trình riêng trong k� ho9ch giáo d(c cá nhân tr�. Các m(c tiêu, n/i dung 

và ph"Ing pháp giáo d(c trong giáo d(c hòa nh�p �"#c �i!u ch?nh cho 

phù h#p v-i khB n�ng và nhu c,u cAa tr� khuy�t t�t.   
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Giáo viên, nhóm b9n bè và gia �ình là nhHng ng"6i h� tr# giúp tr� hoàn 

thành k� ho9ch giáo d(c cá nhân. 

L�u ý: Vi�c �ánh giá tr� khuy�t t�t d	a vào k� ho9ch giáo d(c cá nhân và 

s	 ti�n b/ cAa tr�, giáo viên không nên ng,n ng9i khi l-p có tr� khuy�t t�t 

h�c Bnh h"Dng ��n ch<t l"#ng giáo d(c. 

* Chúng ta c,n phân bi�t khái ni�m giáo d(c hòa nh�p v-i các khái ni�m 

giáo d(c chuyên bi�t và giáo d(c bán hòa nh�p:  

— Giáo d2c chuyên bi8t là ph"Ing thKc giáo d(c dành riêng cho tr� khuy�t 

t�t trong cI sD giáo d(c. 

— Giáo d2c bán hòa nh�p là ph"Ing thKc giáo d(c k�t h#p giHa giáo d(c 

hòa nh�p và giáo d(c chuyên bi�t cho tr� khuy�t t�t trong cI sD giáo d(c. 

Hoạt động 2. Tìm hiểu phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục 

hòa nhập trẻ khuyết tật 

1. Câu hỏi 

Hãy nêu c�n cK l	a ch�n và nhHng ph"Ing pháp, hình thKc t\ chKc ho9t 

�/ng giáo d(c hòa nh�p. 

2. Thông tin phản hồi 

a. Cn c� �� l�a ch�n ph��ng pháp, hình th�c t� ch�c 

* D	a vào nhu c,u và khB n�ng cAa tr� khuy�t t�t: 

Oây là m/t vi�c làm bGt bu/c trong giáo d(c hòa nh�p, t� tìm hi4u nhu 

c,u và khB n�ng cAa tr� chúng ta m-i có th4 xây d	ng �"#c k� ho9ch 

giáo d(c cá nhân cho tr� và các ho9t �/ng h� tr#. 

—  Nhu c,u cAa tr� khuy�t t�t: Tr� khuy�t t�t cPng có nhHng nhu c,u cI bBn 

nh" m�i tr� em bình th"6ng, ngoài ra tr� khuy�t t�t còn có nhHng nhu 

c,u riêng theo t�ng lo9i t�t và r<t c,n s	 giúp �}, h� tr# t� l-p hòa nh�p 

cPng nh" c/ng �Tng.  

Nhu c�u c�a tr�  

bình th !ng 

Nhu c�u c�a tr� khuy�t t�t c�n $ %c $áp 'ng 

1. Nhu c,u v! th4 ch<t: 

thKc �n, nIi D, n"-c, qu,n 

áo �A <m 

Tr� bS hD hàm �ch ho[c b9i não th"6ng g[p khó 

kh�n khi nuQt thKc �n: c,n �"#c giúp �} �[c bi�t 

trong nuôi d"}ng �n uQng. 
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Nhu c�u c�a tr�  

bình th !ng 

Nhu c�u c�a tr� khuy�t t�t c�n $ %c $áp 'ng 

2. S	 an toàn v! thân th4 

cPng nh" v! tinh th,n, 

tình cBm 

Tr� bS b9i não, li�t cKng có th4 lên cIn co cKng cI, 

c,n có nhu c,u ch�m sóc �[c bi�t; tr� khi�m thính 

c,n phát hi�n s-m �4 �"#c h� tr# máy nghe... 

3. S	 th"Ing yêu gGn bó gia 

�ình, b9n bè... c/ng �Tng 

Tr� khuy�t t�t có nhu c,u c,n �"#c gia �ình, h� hàng 

và nhHng ng"6i xung quanh th"Ing yêu, b9n bè giúp 

�}, cBm thông, chia s�... 

4. Lòng t	 tr�ng: nhHng 

�i!u �9t �"#c trong h�c 

t�p, s	 nh�n thKc, tôn 

tr�ng 

Tr� khuy�t t�t cPng có nhu c,u �"#c tôn tr�ng, 

�"#c tham gia vào cu/c sQng chung cAa gia �ình và 

xã h/i, �"#c h�c t�p hòa nh�p, �"#c phát huy h�t 

nhHng khB n�ng vQn có cAa mình và mong muQn 

�"#c m�i ng"6i công nh�n 

5. Quá trình phát tri4n cá 

nhân, s	 hoàn thi�n, tính 

sáng t9o 

Tr� khuy�t t�t c,n �"#c �i h�c  vì nhà tr"6ng là môi 

tr"6ng giáo d(c hòa nh�p tQt nh<t �4 tr� có th4 

phát tri4n. M/t sQ tr� khuy�t t�t có th4 c,n nhHng 

thi�t bS hay ph"Ing ti�n di chuy4n �[c bi�t �4 có 

th4 ��n tr"6ng. 

—  KhB n�ng cAa tr� khuy�t t�t: 

+  KhB n�ng cAa tr� khuy�t t�t là nhHng �[c �i4m cá nhân �áp Kng �"#c 

các �òi hsi cAa m/t ho9t �/ng nh<t �Snh nào �ó và là �i!u ki�n �4 th	c 

hi�n có k�t quB ho9t �/ng nào �ó. B<t cK ho9t �/ng nào cPng �òi hsi D 

con ng"6i m/t lo9i khB n�ng và các khB n�ng �ó liên quan v-i nhau. 

+ Các �[c �i4m v! khB n�ng bù tr� cAa tr� khuy�t t�t: 

• S	 nh9y cBm thính giác cAa tr� mù. 

• S	 nh9y cBm thS giác cAa tr� �i�c. 

• S	 khéo léo �ôi chân cAa tr� li�t chi trên ho[c ng"#c l9i. 

Do v�y, giáo viên c,n t9o �i!u ki�n thu�n l#i cho tr� khuy�t t�t �"#c 

tham gia các h�at �/ng chung. Qua �ó, tr� sR thsa mãn các nhu c,u khác 

nhau và phát tri4n các khB n�ng. 

*  D	a vào �i!u ki�n th	c t� v! cI sD v�t ch<t, trang thi�t bS và �T dùng, �T 

chIi và không gian chIi cAa l-p, tr"6ng. 



GIÁO DỤC HOÀ NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT TRONG GIÁO DỤC MẦM NON  |  133  

b. Ph��ng pháp và hình th�c t� ch�c  

— Xây d	ng k� ho9ch giáo d(c (ch"Ing trình giáo d(c) chung cho cB l-p, 

�Tng th6i xây d	ng ch"Ing trình giáo d(c riêng (k� ho9ch giáo d(c cá 

nhân) cho t�ng tr� khuy�t t�t. M(c tiêu, yêu c,u cAa ch"Ing trình giáo 

d(c tr� khuy�t t�t tùy thu/c vào mKc �/ khuy�t t�t.  

— Chu~n bS �,y �A �T dùng, trang thi�t bS chung cho cB l-p và riêng cho tr� 

khuy�t t�t. 

— Khi t\ chKc ho9t �/ng chung cho cB l-p, gíáo viên nên x�p tr� khuy�t t�t 

ngTi phía trên g,n giáo viên ho[c D vS trí giáo viên dw quan sát nh"ng 

không nên là tâm �i4m chú ý cAa cB l-p. 

— Ngoài ho9t �/ng chung v-i cB l-p, gíáo viên sGp x�p th6i gian th	c hi�n 

ti�t cá nhân cho tr� và c,n có s	 phQi h#p giHa giáo viên chính và giáo 

viên h� tr#. Ti�t cá nhân th	c hi�n v-i t�ng tr� theo �[c �i4m cAa t�ng 

d9ng t�t. Tùy theo mKc �/ t�t mà giáo viên ch�n ph"Ing pháp thích h#p, 

khoBng 15 — 20 phút/ngày, 2 — 3 bu\i/tu,n. 

— Giáo viên c,n �/ng viên, khích l� tr� khuy�t t�t khi th<y tr� ti�n b/ �4 

t9o s	 t	 tin, l9c quan cho tr� và phQi h#p ch[t chR v-i gia �ình trong 

ch�m sóc, giáo d(c tr�. 

— O4 xây d	ng k� ho9ch giáo d(c cá nhân, c,n khBo sát �ánh giá các m[t 

phát tri4n cAa tr� d	a vào 5 lMnh v	c phát tri4n sau: 

+  Phát tri4n th4 ch<t: 

• V�n �/ng thô; 

• V�n �/ng tinh; 

• Tình tr9ng dinh d"}ng và sKc khse; 

• KhB n�ng t	 ph(c v( trong sinh ho9t (�n uQng, v� sinh, �i l9i...). 

+  Phát tri4n nh�n thKc: 

• HKng thú nh�n thKc, khB n�ng t�p trung chú ý; 

• KhB n�ng quan sát, so sánh, phân lo9i... 

• KhB n�ng ghi nh-; 

• KhB n�ng giBi quy�t v<n �!; 
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+  Phát tri4n ngôn ngH:  

• Nghe hi4u l6i nói; 

• Ngôn ngH nói (bi4u �9t bình th"6ng hay có khó kh�n v! vQn t�, ngH 

pháp, phát âm...); 

• Làm quen v-i vi�c ��c, vi�t; 

• KM n�ng giao ti�p, thái �/ trong giao ti�p... 

+  Phát tri4n tình cBm và kM n�ng xã h/i: 

• Ý thKc v! bBn thân; 

• Nh�n bi�t và th4 hi�n cBm xúc, tình cBm; 

• �ng xy thích h#p trong sinh ho9t D gia �ình, tr"6ng l-p m,m non, c/ng 

�Tng g,n gPi. 

+  Phát tri4n th~m mM: 

• Tham gia các ho9t �/ng ngh� thu�t (âm nh9c, t9o hình); 

• KM n�ng trong ho9t �/ng âm nh9c và ho9t �/ng t9o hình. 

Ngoài ra, c,n chú ý môi tr"6ng sQng cAa tr� D gia �ình, nhà tr"6ng, c/ng 

�Tng...là nhHng y�u tQ có th4 Bnh h"Dng tr	c ti�p ��n tr�. 

—  Oánh giá tr�: 

+  Oánh giá tr� khuy�t t�t trong quá trình giáo d(c hòa nh�p là �ánh giá s	 

ti�n b/ cAa tr� sau m�i giai �o9n v! các m[t phát tri4n �ã nêu D trên. 

+  OTng th6i giáo viên cPng c,n tham khBo ý ki�n cAa các chuyên gia giáo 

d(c chuyên bi�t và chuyên gia y t� �4 �ánh giá �úng mKc s	 ti�n b/ cAa 

tr� và h"-ng can thi�p ti�p theo. 

+  Ghi nh�n k�t quB cAa tr� vào s\ theo dõi và thông báo cho gia �ình k4 cB 

nhHng thành công và ch"a thành công cAa tr�.  

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 2 

1. Phân tích s	 khác nhau giHa môi tr"6ng giáo d(c hòa nh�p v-i các môi 

tr"6ng giáo d(c khác. 

2.  Phân tích cách thKc t\ chKc giáo d(c hòa nh�p. 
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Nội dung 3 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT 

TRONG GIÁO DỤC MẦM NON 

Hoạt động 1. Tìm hiểu việc tổ chức môi trường thuận lợi cho trẻ 

khuyết tật và không khuyết tật trong giáo dục hòa nhập 

1. Câu hỏi 

Câu hsi 1. Cách t\ chKc các ho9t �/ng giáo d(c hoà nh�p trong l-p h�c 

nh" th� nào �4 thu�n l#i cho giáo d(c hòa nh�p? 

Câu hsi 2. Cách t\ chKc các ho9t �/ng giáo d(c D ngoài tr6i �"#c ti�n 

hành nh" th� nào trong giáo d(c hoà nh�p? 

2. Thông tin phản hồi 

Câu  hsi 1: T\ chKc trong l-p h�c hòa nh�p. 

*  BQ trí và t\ chKc các khu v	c ho9t �/ng cAa tr� trong tr"6ng l-p m.u giáo: 

—  T\ chKc môi tr"6ng ho9t �/ng cAa tr� trong tr"6ng, l-p m.u giáo có vai 

trò quan tr�ng �Qi v-i s	 phát tri4n v! th4 ch<t, ngôn ngH, trí tu�, tình 

cBm — xã h/i, khB n�ng th~m mM, sáng t9o cAa tr� nói chung và tr� khuy�t 

t�t nói riêng. Vì v�y, bQ trí và t\ chKc môi tr"6ng cho tr� chIi và ho9t 

�/ng c,n �Bm bBo trên nguyên tGc cho tr� “chIi mà h�c” và phBi tính 

��n các y�u tQ sau: 

+  Không gian th	c t� cAa tr"6ng. 

+  M(c �ích t\ chKc các ho9t �/ng. 

+  Các y�u tQ an toàn cho tr�. 

+  Các nhu c,u cAa tr� �[c bi�t (n�u có). 

+  S	 linh ho9t và dw thay �\i theo m(c �ích giáo d(c theo các chA �!.  

— Các khu v	c ho9t �/ng (góc chIi) bao gTm: góc chIi �óng vai, góc t9o 

hình, góc th" vi�n (sách, truy�n), góc chIi xây d	ng v-i các hình khQi l-n, 

ghép hình và lGp ráp, góc khám phá khoa h�c, góc âm nh9c (ngh� thu�t). 

— Tu� theo �i!u ki�n cAa nhóm l-p giáo viên có th4 bQ trí 3 ��n 4 khu v	c 

cQ �Snh, các khu v	c ho9t �/ng khác có th4 bQ trí các giá sát t"6ng, linh 

ho9t và tri4n khai thành góc khi c,n thi�t. 
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*  M/t sQ yêu c,u chung v! bQ trí các khu v	c ho9t �/ng cAa tr�: 

— C,n bQ trí các khu v	c chIi, ho9t �/ng trong l-p và ngoài tr6i phù h#p, 

thu�n l#i cho vi�c sy d(ng cAa cô và tr�, �Bm bBo theo các nguyên tGc �ã 

�! ra trong ch"Ing trình. 

— Phòng h�c �Bm bBo sáng sAa, s9ch sR, nhi!u không gian mD. Cya, lQi �i 

ra vào, hiên, sân �"#c bQ trí h#p lí. Trong l-p nên có khu v	c thu�n ti�n 

cho giáo viên �ón tr� ti�p xúc, g[p g} trò chuy�n v-i ph( huynh.  

— Trong phòng nên bQ trí bàn, gh�, tA, k�, giá thu�n ti�n, dw thu d�n khi 

c,n thi�t, dành nhi!u không gian cho tr� ho9t �/ng cá nhân, nhóm nhs, 

cB l-p và ngh? tr"a, �n tr"a. Các trang thi�t bS, các giá, tA nên bQ trí sao 

cho dw dàng di chuy4n �4 làm vách ng�n cho các khu ho9t �/ng riêng 

bi�t phù h#p v-i tính ch<t cAa ho9t �/ng �/ng và tMnh.  

— N�u phòng, l-p quá nhs, có th4 �4 b-t �T �9c, bàn gh� ra ngoài hiên, t9o 

nhi!u không gian, di�n tích cho tr� ho9t �/ng. Ngoài ra có th4 linh ho9t 

bQ trí thêm các không gian ph( trong l-p ho[c bên ngoài hiên l-p h�c 

(n�u có) phù h#p v-i các góc chIi khi c,n thi�t t\ chKc cho tr� chIi. 

— Các khu v	c ho9t �/ng (góc chIi) c,n bQ trí thu�n l#i cho tr� �"#c ho9t 

�/ng theo khB n�ng, hKng thú, sD thích riêng. Khuy�n khích tr� t	 ch�n 

nIi chIi, các góc chIi, các khu v	c ho9t �/ng và t	 quy �Snh chIi cái gì, 

chIi v-i ai tham gia vào trò chIi, ho9t �/ng theo khB n�ng và theo ý 

thích nh": vR, n[n, lGp ráp, làm truy�n tranh... phù h#p v-i tri4n khai 

cAa chA �! và dw dàng giao ti�p v-i các b9n trong nhóm và v-i các 

nhóm chIi khác.  

— Trang trí môi tr"6ng, bQ trí tranh Bnh trong l-p D các góc ho9t �/ng c,n 

�Bm bBo tính th~m mM, mang tính mD phù h#p v-i quá trình tri4n khai 

các nhánh cAa chA �!, luôn t9o s	 m-i m�, h<p d.n, kích thích tr� ho9t 

�/ng. Các bKc tranh c,n mang tính mD, gGn v-i chA �! �"#c bQ trí thích 

h#p trong phòng l-p. Các bKc tranh này c,n �"#c �"a vào nhHng sBn 

ph~m cAa tr� và cAa cô cùng làm ra trong quá trình chIi, ho9t �/ng D các 

góc và cung c<p cI h/i cho tr�, cAng cQ nhHng hi4u bi�t, v�n d(ng giBi 

quy�t các v<n �! �[t ra. 

— Các góc c,n �"#c trang trí h<p d.n, th~m mM cùng v-i tên g�i và hình Bnh 

phù h#p, giúp tr� nh�n bi�t góc chIi m/t cách dw dàng. Tên các góc c,n 

�"#c vi�t to theo �úng quy �Snh m.u chH, giúp tr� làm quen v-i chH vi�t, 

g,n gPi, dw hi4u �Qi v-i tr� nh": “Gia �ình cAa tôi”, “Bé khám phá khoa 

h�c”, “Phòng khám �a khoa”, “Công trình xây d	ng cAa chúng tôi...”. 
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— Khu v	c v� sinh c,n �"#c bQ trí g,n vòi n"-c s9ch, v� sinh s9ch sR, an 

toàn thu�n ti�n cho tr� t	 th	c hi�n v� sinh cá nhân. 

— Các khu v	c chIi còn �"#c bQ trí phBn ánh v�n hoá nIi tr� sQng nh" các 

�T chIi �"#c sy d(ng phBn ánh nhHng �T dùng, trang ph(c cAa �Sa 

ph"Ing... Ngoài ra �4 giúp cho tr� có nhHng hi4u bi�t v! các n!n v�n hoá 

khác, c,n bQ trí có ch� thích h#p �4 tr"ng bày m/t sQ Bnh v! tr� em các 

dân t/c khác nhau; Bnh c6, tranh Bnh cAa các n"-c...   

*  QuBn lí, h"-ng d.n và giám sát tr� chIi D các khu v	c ho9t �/ng (góc chIi): 

— OQi v-i l-p m.u giáo l-n, cô giáo có th4 cùng tr� chu~n bS, t\ chKc môi 

tr"6ng, cô h"-ng d.n, theo dõi �i!u ch?nh ho9t �/ng cAa tr� trong các 

khu v	c (góc chIi) ho9t �/ng.     

— Trong th6i gian t\ chKc cho tr� chIi, ho9t �/ng D các góc, ph( thu/c vào 

kinh nghi�m cAa tr� và yêu c,u tri4n khai cAa chA �!, cô có th4 t\ chKc, 

tri4n khai d,n d,n t� 4 ��n 5 khu v	c (góc chIi) phù h#p. Không nh<t 

thi�t tri4n khai cùng m/t lúc v-i t<t cB các góc. 

— Phù h#p v-i n/i dung chIi, ho9t �/ng D các góc, cô quan sát, g#i ý, 

khuy�n khích tr� h#p tác cùng nhau trong nhóm chIi, t9o cI h/i th4 hi�n 

mQi quan h� giao ti�p v-i các khu v	c, nhóm chIi khác, mD r/ng n/i 

dung chIi phù h#p v-i chA �! (Ví d(: Mc cho con �n b/t, bQ sGp x�p 

trang trí c�n h/ gia �ình, sya chHa... (D góc gia �ình); các mc �"a con �i 

h�c D tr"6ng m,m non (góc chIi �óng vai tr"6ng m,m non); ho[c cùng 

nhau chIi, làm m/t vi�c gì �ó D góc chIi v-i cát, n"-c, cùng tham gia 

ch�m sóc cây cQi, các con v�t D góc thiên nhiên...). Cô bQ trí h#p lí v! th6i 

gian, không gian cho các nhóm chIi, h"-ng d.n, t9o �i!u ki�n cho m�i 

tr� cùng suy nghM, làm  m/t vi�c gì �ó, không thúc ép, áp �[t tr� �4 tránh 

tr� bGt ch"-c l.n nhau m/t cách th( �/ng và khuy�n khích tr� quan sát 

và h�c hsi (Ví d(: Cô g#i ý hsi tr� nên bQ trí, trang trí nhHng gì trong “c�n 

phòng cAa gia �ình” cho �cp và thu�n ti�n (góc chIi “gia �ình” v-i chA 

�! gia �ình); x"Dng “May m[c th6i trang” (góc t9o hình) sR thi�t k� và 

may nhHng m.u, ki4u trang ph(c qu,n áo nh" th� nào ph(c v( cho 

khách hàng...). Cô nên t9o tình huQng thích h#p g#i ý tr� cùng làm vi�c 

theo nhóm �4 phQi h#p làm nhHng sBn ph~m, �T chIi nào �ó (góc t9o 

hình, góc gia �ình) trong quá trình chIi giúp cho n/i dung trò chIi trD nên 

phong phú, h<p d.n (Ví d(: “Xí nghi�p sBn xu<t ô tô” có nhHng b/ ph�n 

làm thân và sIn ôtô, có b/ ph�n làm bánh xe, b/ ph�n lGp ráp các b/ ph�n 

cAa ô tô theo chAng lo9i ô tô khác nhau... sau �ó cung c<p cho “Siêu thS ô 

tô Hà N/i” �4 bán ho[c  cho b�n xe “xe khách 1 — 5”...).  
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— Trong quá trình tr� chIi, ho9t �/ng D các góc, cô bao quát và chú ý ��n 

nhu c,u, hKng thú cAa t�ng cá nhân, cAa nhóm chIi, g#i ý luân phiên, 

�i!u ch?nh sQ tr� trong các nhóm chIi trong các khu v	c ho9t �/ng (góc) 

chIi phù h#p.     

— Khi t\ chKc cho tr� chIi, ho9t �/ng D các góc, cô quan tâm, bao quát 

toàn b/ các khu v	c ho9t �/ng cAa tr�. Trong �ó khu v	c chIi �óng vai, 

chIi xây d	ng, lGp ghép, chIi D góc t9o hình, góc khám phá khoa h�c 

�"#c coi nh" khu v	c ho9t �/ng tr�ng tâm.  

— Trong quá trình tr� tham gia vào ho9t �/ng D các góc, cô theo dõi, quan 

sát các nhóm chIi, các ho9t �/ng cAa tr� �4 g#i mD, h"-ng d.n kSp th6i, 

khuy�n khích tr� th4 hi�n ý t"Dng cAa mình, mD r/ng mQi quan h� qua 

l9i cAa tr� giHa các nhóm chIi D các khu v	c ho9t �/ng khác phù h#p v-i 

chA �! chung. Không nên áp �[t, bGt tr� chIi theo ý cAa ng"6i l-n hay ý 

cAa cô giáo. Cô ghi nh�t kí v! các ho9t �/ng cAa tr�, sQ l,n tr� chIi trong 

các khu v	c ho9t �/ng �4 có th4 �i!u ch?nh, luân phiên kSp th6i, tránh 

tình tr9ng tr� chIi trong m/t khu v	c ho9t �/ng nào �ó quá lâu.  

— V-i l-p m.u giáo l-n, vi�c t\ chKc cho tr� chIi, ho9t �/ng D các góc �"#c 

quy �Snh trong ch� �/ sinh ho9t h&ng ngày vào th6i �i4m bu\i sáng và 

th6i �i4m bu\i chi!u sau khi �n bHa ph(. Th6i gian ti�n hành ho9t �/ng 

không nên quá 50 phút. Cô nên chú ý lên k� ho9ch và th	c hi�n �Bm bBo 

th6i gian cho tr� chIi thích h#p. 

*  Các nguTn cung c<p v�t li�u: 

— V�n �/ng cha mc �óng góp �T dùng h�c t�p và �T dùng �ã qua sy d(ng...  

— V�n �/ng các cya hàng, nhóm c/ng �Tng ph( huynh t[ng tr"6ng, l-p 

(h/p bìa các tông, vs chai l� nh	a, gi<y báo, t9p chí cP, qu,n áo, giày 

dép, �i�n tho9i không dùng nHa, mP nón, túi, kh�n, cà v9t, trang sKc giB, 

ho[c d(ng c( ngh! m/c...).   

— Mua D các trung tâm thi�t bS và D các cya hàng bách hoá. 

— Cô và tr� t	 t9o và làm. 

— NhHng �T dùng �ã qua sy d(ng c,n �"#c làm v� sinh s9ch sR tr"-c khi 

cho tr� dùng �4 chIi. 

*  G#i ý h"-ng d.n t\ chKc các khu v	c ho9t �/ng:  

—  Khu v	c chIi �óng vai: 

+ Khu v	c chIi �óng vai là khu v	c ho9t �/ng tr�ng tâm, vì v�y c,n bQ trí vS 

trí, không gian thích h#p, �A �4 tri4n khai các góc nhs phù h#p v-i các 
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vai chIi nh" góc “C�n h/ gia �ình”, “Cya hàng”, “B�nh vi�n, “Tr"6ng 

m.u giáo”... Các khu v	c (góc) chIi c,n �"#c bQ trí sao cho t9o �i!u ki�n 

tQt nh<t cho tr� t	 do tham gia vào các vai chIi, khuy�n khích tr� suy 

nghM, t"Dng t"#ng và th4 hi�n vai chIi m/t cách tích c	c phù h#p nh": 

�óng vai làm cha mc — con cái, em bé, cô giáo, bác sM, ng"6i bán hàng, 

ng"6i mua hàng, chú công nhân, chú công an, b/ �/i... 

+ Không gian D khu v	c này c,n bQ trí �A �4 có th4 chia thành m/t sQ góc 

nhs: góc “C�n h/ gia �ình”, “Tr"6ng m.u giáo”, “Công viên”, “Doanh tr9i 

b/ �/i”... và v-i “Cya hàng siêu thS”, “Cya hàng rau quB”, “B�nh vi�n”. 

+ OQi v-i l-p m.u giáo l-n, cô c,n bQ trí không gian thích h#p, thu�n ti�n cho 

vi�c t\ chKc các trò chIi mang tính ch<t t�p th4 và ho9t �/ng theo nhóm.  

+ Khi t\ chKc, ti�n hành cho tr� chIi trong khu v	c này, �T chIi, �T dùng 

cho tr� ho9t �/ng c,n �"#c �"a ra, b\ sung d,n, sGp x�p phù h#p v-i chA 

�! chIi, n/i dung chIi, t9o cho tr� s	 m-i m�, h<p d.n và kích thích 

khám phá, tìm tòi.  

—  Khu v	c ho9t �/ng t9o hình: 

+ T9o hình là ho9t �/ng ngh� thu�t luôn �"#c tr� "a thích. Trong khu v	c 

ho9t �/ng này, tr� mong muQn �"#c th4 hi�n s	 sáng t9o, ti�p nh�n 

nhHng cBm xúc tích c	c sáng t9o thông qua vi�c bQ trí, t\ chKc môi 

tr"6ng, không gian ho9t �/ng thích h#p. 

+ VS trí không gian trong l-p dành cho khu v	c này nên �"#c bQ trí các 

giá kê có bánh xe kê cQ �Snh sát t"6ng, ho[c khi c,n thi�t có th4 t�n 

d(ng khoBng không gian khác phù h#p �4 bQ trí thêm bàn và ch� ngTi 

khi c,n thi�t.  

+  Nên bQ trí �,y �A các ph"Ing ti�n, v�t li�u cho tr� th	c hi�n ho9t �/ng nh": 

vR b&ng ngón tay, bút màu, bút d9, tô màu, n[n, xây d	ng, cGt, dán, in... 

+ Bàn vR hay giá vR bQ trí D khu v	c thoáng, r/ng và g,n nguTn n"-c, nên 

phA kh�n nilon trên các bàn cho tr� chIi v-i �<t n[n ho[c các v�t li�u dw 

bôi b~n.  

+ � góc này, �T dùng, ph"Ing ti�n ho9t �/ng �"#c bày bi�n sao cho 

khuy�n khích tr� t	 l	a ch�n ho9t �/ng theo ý thích, ho9t �/ng theo 

nhóm gGn v-i chA �! và n/i dung chIi.  

+ OQi v-i l-p m.u giáo l-n, cô nên khuy�n khích tr� th	c hành, luy�n t�p 

m/t sQ kM n�ng xã h/i D góc này nh": chia s�, trò chuy�n trao �\i v-i b9n, 

v-i cô v! ý t"Dng m-i khi vR, n[n... (k4 mình làm v! cái gì) ho[c nh�n xét 
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sBn ph~m cAa mình, cAa b9n; thu d�n �T dùng khi th	c hi�n xong; chia 

s� �T dùng v-i b9n, t	 rya tay khi k�t thúc... 

—  Khu v	c sách, truy�n (th" vi�n): 

+ Sách, truy�n có vai trò quan tr�ng trong �6i sQng cAa tr� thI và là m/t 

ho9t �/ng thú vS �Qi v-i tr�. Khu v	c sách, truy�n c,n có s	 yên tMnh nên 

th"6ng �"#c �[t xa nhHng khu v	c ho9t �/ng Tn ào, có không gian v�a 

�A �4 bQ trí giá sách, cái bàn và m/t vài gh� �4 tr� ngTi xem sách, tranh 

và th	c hi�n các ho9t �/ng phù h#p. N�u phòng nhs có th4 thay bàn gh� 

b&ng ��m, gQi hay các mi�ng thBm, chi�u nhs.  

+ Các lo9i sách, nhHng b/ s"u t�p (các con v�t, các lo9i cây, các lo9i h9t, 

các lo9i hoa, các lo9i ô tô hay �T chIi...), các t9p chí, sách, truy�n tranh, 

tranh Bnh phù h#p v-i chA �! �"#c bày trên bàn, trên giá sách, dw nhìn 

và sy d(ng. Tr� có th4 xem các tranh Bnh �4 �oán, �[t tên hay mô tB v! 

các �T v�t, con v�t, �T chIi trong tranh, ho[c cho tr� cGt dán �4 làm 

truy�n tranh; t�p k4 chuy�n sáng t9o qua tranh gGn v-i chA �!. 

—  NhHng sách và v�t li�u c,n thi�t cho góc này: 

+ Các sách truy�n tranh cAa m.u giáo phù h#p v-i lKa tu\i, có n/i dung 

gGn v-i chA �! (n/i dung truy�n tranh thích h#p, không quá nhi!u l6i).  

+  Các sách tr� t	 làm d	a theo câu chuy�n tr� t	 k4 và t"Dng t"#ng v-i s	 

h"-ng d.n cAa cô. 

+  Các con rQi, tranh Bnh sy d(ng �4 k4 chuy�n. 

+  Tranh, Bnh các lo9i t9p chí (Ho9 mi, Nhi �Tng...), lSch treo t"6ng, tranh Bnh 

�ã sy d(ng dùng �4 cho tr� xem tranh Bnh và cGt dán, làm truy�n tranh... 

—  Khu v	c chIi ghép hình, lGp ráp và xây d	ng: 

+ Ho9t �/ng D góc này cung c<p cho tr� nhi!u cI h/i, óc t"Dng t"#ng sáng 

t9o, phát tri4n D tr� kM n�ng phQi h#p tay, mGt; phát tri4n v�n �/ng tinh 

và các cI nhs, t9o �i!u ki�n có cI h/i luy�n t�p kM n�ng giao ti�p xã h/i. 

+ Ho9t �/ng ghép hình, lGp ráp và x�p hình, xây d	ng... có th4 �[t D ch� cQ 

�Snh ho[c di �/ng, tu� theo �i!u ki�n phòng, l-p. 

+ BQ trí có ch� thoBi mái �4 tr� có th4 chIi x�p hình v-i các hình khQi có kích 

th"-c to, nhs, các khQi sIn màu khác nhau, có không gian cho tr� làm 

vi�c, chIi xây d	ng các công trình... v-i các hình khQi b&ng g�, vs h/p 

gi<y, h/p TV, h/p �	ng �ài, các khQi xQp... 

+ BQ trí khoBng không gian thích h#p, trong khu v	c này c,n có các �T chIi 

ghép hình b&ng g�, các bBng có l�, các b/ xây d	ng v-i các khQi g� khác 
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nhau, các khQi b&ng nh	a nhs, b/ �T sya chHa, m/t sQ b/ ghép hình v! 

các con v�t, tranh Bnh hoa, quB... �4 chIi x�p các hình, lGp rGp �T chIi.  

—  Khu v	c ho9t �/ng khám phá khoa h�c: 

+ Tr� lKa tu\i m.u giáo r<t thích thú khám phá, tìm hi4u môi tr"6ng xung 

quanh, �[c bi�t thích ch�m sóc cây cQi, v�t nuôi; thích thú theo dõi, 

quan sát s	 l-n lên cAa chúng; h�c cách bBo v�, ch�m sóc môi tr"6ng 

xung quanh. Tr� em tham gia ho9t �/ng D khu v	c này các kM n�ng v! 

nh�n thKc, v�n �/ng tinh, kM n�ng giao ti�p xã h/i... �"#c luy�n t�p, cAng 

cQ và trD nên b!n vHng hIn.  

+ BQ trí D m/t góc trong l-p ho[c tQt nh<t D m/t góc ngoài hiên l-p h�c 

nhHng cây cBnh, các lo9i h9t giQng, quB, rau, hoa, có ch�u �4 gieo h9t, 

quan sát s	 nBy m,m và l-n lên cAa cây; l� n"-c cho tr� quan sát rw cây; 

b4 cá cBnh, thKc �n cAa cá, các d(ng c( ch�m sóc cây cQi nh" bình t"-i 

n"-c... �4 trTng và theo dõi s	 nBy m,m, m/t sQ cây cBnh, cây rau quen 

thu/c �4 tr� �"#c ch�m sóc và quan sát s	 l-n lên, thay �\i cAa chúng và 

th	c hành ch�m sóc cây cQi. 

+ Tu� theo n/i dung cAa chA �! và �i!u ki�n cAa l-p, cô giúp tr� h"-ng l	a 

ch�n n/i dung chIi D khu v	c này cho thích h#p. Cô nên chú ý, lên k� 

ho9ch và có nhHng g#i ý �4 có th4 luân phiên cho tr� chIi trong khu v	c 

này D các ngày trong tu,n. 

—  Khu v	c ho9t �/ng âm nh9c 

+ Âm nh9c là m/t ho9t �/ng vui v�, giBi trí, và là m/t hình thKc ho9t �/ng 

có tính ngh� thu�t, sáng t9o �"#c tr� yêu thích, thích h#p v-i tr� D lKa 

tu\i  m,m non. Vì v�y, góc âm nh9c �"#c bQ trí và t\ chKc môi tr"6ng 

h#p lí, thu�n ti�n sR khuy�n khích và t9o nhi!u cI h/i cho tr� �"#c ho9t 

�/ng tích c	c, trBi nghi�m nhHng cBm xúc tích c	c, vui t"Ii qua các giai 

�i�u, l6i ca, trò chIi âm nh9c, �óng kSch. 

Câu hsi 2. T\ chKc môi tr"6ng ho9t �/ng ngoài tr6i. 

— Môi tr"6ng bên ngoài l-p h�c r<t tQt �Qi v-i sKc kho� và vi�c h�c t�p, vui 

chIi cAa tr�. ChIi ngoài tr6i t9o cho tr� nhi!u cI h/i v�n �/ng toàn thân, 

phát tri4n kM n�ng v�n �/ng thô nh" �i, ch9y, nhBy, leo trèo, th�ng b&ng, 

sKc m9nh, phQi h#p các giác quan và ti�p nh�n cBm giác.  

—  Ho9t �/ng ngoài tr6i r<t �a d9ng và có th4 th	c hi�n D các khu v	c khác nhau: 

+ Khu v	c cây bóng mát, góc thiên nhiên, bãi cs: Khu v	c này c,n có gh� 

cho tr� ngTi ngh?, nghe k4 chuy�n...  
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+ Khu v	c các thi�t bS �T chIi ngoài tr6i: D(ng c( leo trèo: c,u tr"#t, �u 

quay, th�ng b&ng, �"6ng Qng �4 chui qua, thang b&ng dây th�ng, lQp ô tô 

d	ng �Kng �4 chui qua, bóng, ô tô, xe �9p ba bánh... có �Sa hình m<p mô 

cho tr� �i, leo trèo.  

+ Khu v	c chIi v-i cát, n"-c và các v�t li�u thiên nhiên: hQ cát, b4 n"-c và 

các v�t li�u nh" x�ng, chai l�, h/p, ô tô tBi, r\, thìa bát, cân, xà phòng, 

gi<y g<p thuy!n, ph~m màu, khuôn, xQp...  

+ Khi chIi ngoài tr6i, giáo viên ch? nên gi-i thi�u các khu chIi và ý t"Dng 

chung, sau �ó �4 tr� tu� ý l	a ch�n trò chIi, �Sa �i4m chIi và cách chIi. 

Cô g#i ý l	a ch�n các trò chIi, t\ chKc các ho9t �/ng ngoài tr6i gGn v-i 

n/i dung tri4n khai trong ngày và chA �!. Cô c,n bao quát, quan sát tr� 

chIi, �Bm bBo an toàn cho tr�. 

Hoạt động 2. Tìm hiểu việc tổ chức môi trường thuận lợi cho trẻ 

khuyết tật 

1. Câu hỏi 

Th� nào là môi tr"6ng thu�n l#i cho giáo d(c hòa nh�p tr� khuy�t t�t? 

2. Thông tin phản hồi  

Trong l-p h�c hòa nh�p, tr� khuy�t t�t hay không khuy�t t�t �!u ho9t 

�/ng và sinh ho9t chung trong m/t môi tr"6ng là tr"6ng l-p m,m non. 

Nh"ng do tr� khuy�t t�t có nhHng khi�m khuy�t riêng nên nhi!u khi môi 

tr"6ng trong l-p h�c ch"a th	c s	 thu�n l#i cho tr� khuy�t t�t ho9t �/ng 

và h�c t�p. Chính vì v�y, giáo viên c,n chú ý ��n �[c �i4m riêng cAa tr� 

khuy�t t�t h�c hòa nh�p trong l-p cAa mình �4 t\ chKc môi tr"6ng sao 

cho thu�n l#i �4 tr� khuy�t t�t tham gia m/t cách có hi�u quB trong các 

ho9t �/ng.  

Môi tr"6ng thu�n l#i cho giáo d(c hoà nh�p tr� khuy�t t�t là nhHng �i!u 

ki�n v�t ch<t và tâm lí tinh th,n phù h#p v-i �[c �i4m cAa tr� khuy�t t�t 

giúp tr� khuy�t t�t tham gia m/t cách có hi�u quB trong các ho9t �/ng 

giáo d(c. Môi tr"6ng thu�n l#i cho giáo d(c hoà nh�p tr� khuy�t t�t gTm 

môi tr"6ng v�t ch<t và môi tr"6ng tâm lí. 

*  Môi tr"6ng v�t ch<t:  

9� &:m b:o cho tr4 khuy�t t�t tham gia vào các ho#t &;ng thu�n l<i, c=n: 

— BQ trí không gian �4 sinh ho9t và h�c t�p g�n gàng, ng�n nGp, tránh v�t 

cBn trên �"6ng �i. 
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— Các �"6ng hành lang có các ch? báo b&ng: �"6ng g9ch n!n D giHa ho[c 

hai bên có rãnh khác v-i nhHng ch� còn l9i; m�i b�c c,u thang c,n có ch? 

báo h�t b�c; phòng h�c, phòng sinh ho9t, phòng �n c,n có kí hi�u n\i 

v�a t,m tay v-i tr�. 

— Các c9nh bàn, gh�, tA, k� �"#c làm tù (vê tròn) ho[c bSt các góc �4 tránh 

vi�c tr� xô �~y, ngã, v<p gây nguy hi4m, th"Ing tích cho tr�. 

— T"6ng phòng �"#c làm giBm âm.  

— B\ sung thêm m/t sQ �T dùng, �T chIi phù h#p v-i tr� khuy�t t�t có 

trong l-p h�c hòa nh�p. 

*  Môi tr"6ng tâm lí: 

Tr� khuy�t t�t th"6ng có nhHng bi4u hi�n khác v-i tr� bình th"6ng cùng 

tu\i do khuy�t t�t t9o ra, dw làm cho các tr� khác chú ý ho[c ch� nh9o, 

ho[c xa lánh. Ch{ng h9n nh": Tr� khi�m thính do không nghe �"#c, 

không nghe rõ nên m�i thông tin tr� ti�p nh�n chA y�u qua mGt. M[t 

khác, tr� bi4u �9t cBm xúc, Kc ch� cAa bBn thân không b&ng l6i nói nh" 

các b9n khác mà b&ng hành vi khác l9 v-i các b9n. Oi!u này dw gây phBn 

cBm �Qi v-i tr� trong l-p nên tr� khi�m thính dw bS xa lánh. Tr� khuy�t 

t�t trí tu�, nh�n thKc ch�m ch9p, v�n �/ng th"6ng v(ng v! nên dw bS các 

b9n khác chê c"6i, ch� nh9o. Tr� khi�m thS có nhHng khó kh�n trong di 

chuy4n, t	 ph(c v( và hi4u các khái ni�m thông th"6ng... Tuy nhiên, tr� 

khuy�t t�t có nhHng �i4m m9nh riêng nh": tr� khi�m thính có khB n�ng 

quan sát tQt, nhanh nhcn và khóe léo trong v�n �/ng, bGt ch"-c; tr� 

khi�m thS có trí nh- âm thanh và th"6ng có khB n�ng v! hát, nh9c...  

Giáo viên c,n xây d	ng b,u không khí vui t"Ii, <m áp và chia s� trong 

l-p, trong tr"6ng cAa mình. T9o ra b,u không khí �,m <m chia s� là y�u 

tQ quan tr�ng giúp tr� phát tri4n nhân cách và h�c tQt. O4 làm �"#c �i!u 

này, c,n l"u ý m/t sQ �i4m sau �ây: 

— Phát hi�n và sy d(ng nhHng �i4m m9nh cAa tr� �Tng th6i t9o cI h/i cho 

tr� khuy�t t�t th4 hi�n �i4m m9nh, có �"#c nhHng thành công cAa mình. 

Ví nh": cho tr� khi�m thính th4 hi�n “n�ng khi�u” múa, kSch, vR; tr� 

khi�m thS th4 hi�n ti�ng hát, ��c thI, kSch... 

— O/ng viên, khuy�n khích kSp th6i nhHng thành công cAa tr� khuy�t t�t. 

— Cho tr� không khuy�t t�t cBm nh�n nhHng khó kh�n cAa b9n khuy�t t�t 

�4 t� �ó có nhHng cBm thông, chia s� nh<t �Snh. 
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Hoạt động 3. Cách thức tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục 

hòa nhập trẻ khuyết tật trong trường, lớp mầm non 

1. Câu hỏi 

Phân tích m/t sQ ví d( v! t\ chKc ho9t �/ng giáo d(c hòa nh�p tr� 

khuy�t t�t. 

2. Thông tin phản hồi 

* T\ chKc th	c hi�n các ho9t �/ng giáo d(c hòa nh�p tr� khuy�t t�t trong 

tr"6ng, l-p m,m non c,n th	c hi�n theo nguyên tGc chung:  

 Tr� c,n �"#c tham gia t<t cB nhHng ho9t �/ng nh" tr� bình th"6ng (n�u 

có th4). 

 Xây d	ng ho9t �/ng m-i ho[c �i!u ch?nh các ho9t �/ng chung cho phù 

h#p v-i khB n�ng cAa tr�; 

 Trang bS nhHng d(ng c(, �T dùng sinh ho9t, �T chIi phù h#p v-i �[c 

�i4m t�t và khB n�ng cAa tr�. 

* G#i ý m/t sQ ho9t �/ng ch�m sóc và giáo d(c hòa nh�p tr� khuy�t t�t 

trong tr"6ng m,m non: 

1. LMnh v	c phát tri4n th4 ch<t 

1.1. D2ng c2 thích h<p 

*  T<t cB nhHng lo9i d(ng c( thích h#p hi�n có t� nhHng cái phKc t9p, �Gt 

ti!n ��n nhHng cái �In giBn, �"#c làm b&ng nhHng v�t li�u dw ki�m �!u 

là nhHng ph"Ing ti�n tr# giúp quan tr�ng �4 giúp tr� phát tri4n tQi �a 

khB n�ng v�n �/ng cAa chúng. Vì v�y, c,n phBi bi�t nguyên tGc cI bBn v! 

t" th� cAa tr� khi sy d(ng nhHng d(ng c( này. Cha mc và giáo viên nên 

�"#c h"-ng d.n cách sy d(ng �úng. 

*  Các lo9i d(ng c(: 

— D(ng c( �4 d"-i sàn nhà: 

+ B6 xiên: D(ng c( tr# giúp trong th� n&m s<p; giúp tr� phát tri4n và ki4m 

soát �,u, vai, tay và hai bàn tay; kéo dãn cI hông, gQi và vai; giúp ngóc �,u 

lên và giH hai tay ra tr"-c khi �[t tr� s<p. 
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+  Tr(c l�n: 

•  Giúp ngóc �,u lên khi cho n&m s<p. 

•  NgTi giH 2 chân dang �4 kéo dãn cI áp �ùi. 

•  Kích thích th�ng b&ng t" th� ngTi. 

•  Nên làm �úng kích th"-c �4 tr� �[t bàn chân sát n!n nhà. 

 

 

 

 

+  Gh� n&m m/t bên: 

Tr� giH t" th� nghiêng: 

2 tay ra tr"-c h"-ng 

vào �"6ng giHa, l"ng 

hông hIi g�p, chân bên 

trên co t-i tr"-c. Giúp 

giBm "}n l"ng. 

 

 

 

+  Võng: 

GiBm gTng, "}n c\, l"ng. 

 

 

 

+  Gh� ngTi: 
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•  Gh� cho em bé: Nên dùng ki4u nya n&m nya ngTi, có �ai giH an toàn. 

M/t sQ tr� li�t cKng và tr� nhs có th4 dw làm l�t gh�, không nên �[t gh� 

trên cao. 

 

 

 

 

•  GQi ngTi “bao ��u”: Dùng cho nhHng tr� 

không có khB n�ng giH c\ và l"ng th{ng; 

Giúp tr� ngTi lên và hai tay �"a ra tr"-c 

�4 dw dàng cho tr� �n uQng và chIi. 

 

 

 

 

•  Gh� ki4u tam giác:  

Có l"ng t	a t9o thành m/t góc giúp nâng �} l"ng tr� và giH 2 tay ra tr"-c. 
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•  Gh� �[c bi�t có m[t bàn: GiH thân 

th{ng, hông, gQi th{ng góc 90

o

. Trong t" 

th� này tr� nhìn m�i v�t xung quanh và 

sy d(ng 2 tay; dw dàng cho �n uQng và 

làm v� sinh. 

+  D(ng c( �Kng: Cách giúp tr� t�ng ti�n 

khB n�ng �Kng; dùng cho tr� bS t\n 

th"Ing c/t sQng, ho[c dw chóng m[t khi 

�[t tr� �Kng. 

Bàn �Kng s<p, khung �Kng... nh&m �4 

tr� duy trì t" th� �Kng (hIi d	a ra phía 

tr"-c); gia t�ng s	 tu,n hoàn D 2 chân; 

giúp x"Ing t�ng tr"Dng th{ng và m9nh. 

 

 

 

 

 

+  Khung �i: Có nhi!u lo9i khung �i khác 

nhau; nh&m giúp tr� di chuy4n t� ch� này 

��n ch� khác. V�t li�u phBi nhc nhàng 

nh"ng chGc chGn. 
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1.2. G<i ý m;t s" ho#t &;ng &i�u chBnh hoCc thay th� cho tr4 khuy�t t�t  

*  Tr� khi�m thS: 

—  Ho9t �/ng: Ch9y thay �\i tQc �/ theo hi�u l�nh. 

+  Cô cho t�ng tr� ho[c t�ng nhóm nhs (3 — 4 tr�) �Kng D v9ch xu<t phát. 

Khi xu<t phát, cho tr� ch9y ch�m, �"#c khoBng 5m thì cô hô cho tr� ch9y 

nhanh lên; tr� ch9y nhanh �"#c 4 — 5m, cô l9i hô cho tr� ch9y ch�m l9i, 

rTi d�ng h{n. Yêu c,u tr� khi ch9y phBi chú ý nghe kh~u l�nh nhanh — 

ch�m cAa cô �4 thay �\i tQc �/ ch9y cho phù h#p.  

+  Oi!u ch?nh cho tr� khi�m thS theo 2 cách: 

•  Cách 1: T9i �ích ch9y c,n có tín hi�u âm thanh nh" ti�ng trQng, còi, xGc 

xô. Giáo viên phát âm thanh D �ích; tr� khi�m thS nghe âm thanh và hi�u 

l�nh cAa giáo viên ch9y t-i h"-ng phát âm thanh. 

•  Cách 2: Tr� khi�m thS cùng ch9y v-i các b9n, song c,n có 1 b9n c,m dây 

ch9y tr"-c. KhoBng cách giHa tr� c,m dây và tr� khi�m thS khoBng 1m. 

Chú ý trong khi ch9y, không �4 cho tr� d.n �"6ng kéo b9n khi�m thS 

ho[c dây trùng quá khi�n b9n khi�m thS m<t �Snh h"-ng ch9y. 

—  Luy�n t�p phát tri4n th4 ch<t còn có th4 thông qua các trò chIi. D"-i �ây 

gi-i thi�u m/t sQ trò chIi tr� khi�m thS cùng tham gia v-i tr� sáng mGt. 

+  Trò chIi: giH th�ng b&ng. 

•  M(c �ích: giúp tr� giH �"#c th�ng b&ng nhanh. 

•  SQ tr� tham gia chIi khoBng 4 — 6 em m/t nhóm. Tr� sáng mGt cùng tham 

gia v-i tr� khi�m thS (tr� sáng mGt c,n bSt mGt). 

•  Cách chIi: T<t cB x�p thành vòng tròn c,m tay nhau và cách nhau 

khoBng m/t t,m tay. Tr�ng tài �Kng giHa ra hi�u l�nh. Khi có hi�u l�nh 

nh" b"-c/ch9y sang phBi ho[c sang trái, tr� sR b"-c/ch9y sang h"-ng 

�ó. B<t ng6, trong tài ra hi�u l�nh “D�ng l9i”, l�p tKc t<t cB phBi d�ng l9i. 

N�u ai không d�ng l9i (không giH �"#c th�ng b&ng) coi nh" thua cu/c và 

phBi chSu ph9t b&ng cách nhBy lò cò 1 — 2 vòng.  

2.  LMnh v	c phát tri4n nh�n thKc  

2.1. Khám phá khoa hDc &"i vEi tr4 khuy�t t�t hòa nh�p  

*  Khi t\ chKc ho9t �/ng khám phá khoa h�c cho tr�, giáo viên c,n: 

— Cho tr� khám phá và nh�n ra nhHng nét �[c tr"ng cAa v�t sQng, �T v�t và 

nhHng s	 v�t, hi�n t"#ng quan sát �"#c b&ng cách sy d(ng t<t cB các 

giác quan m/t cách thích h#p. 
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— Cho tr� xem xét nhHng nét giQng nhau và khác nhau cAa các s	 v�t,  

hi�n t"#ng. 

— Cho tr� quan sát, xem xét, phsng �oán các s	 v�t và hi�n t"#ng xung quanh. 

— Dành th6i gian cho tr� t	 khám phá, trBi nghi�m và chia s�, bày ts ý ki�n  

cAa mình. 

— Khích l� tr� suy nghM v! nhHng gì chúng �ang nhìn th<y, �ang làm và 

phát tri4n nhHng suy nghM, ý t"Dng cAa mình và quan tâm ��n môi 

tr"6ng xung quanh. 

— Sy d(ng câu hsi g#i mD �4 giúp tr� phát tri4n suy nghM cAa mình. 

— Cho phép tr� �"#c ho9t �/ng và làm nhHng công vi�c ph(c v( cho bBn 

thân tr� vì nhHng công vi�c �ó có th4 sR là nhHng bài h�c và trBi nghi�m 

tQt cho tr� v! khoa h�c. 

— T9o cho tr� môi tr"6ng ho9t �/ng khám phá khoa h�c phong phú, h<p 

d.n v-i các �T dùng, �T chIi, các nguyên v�t li�u khác nhau. 

 Tr� nhs h�c chA y�u qua chIi, qua t	 mày mò, khám phá. Giáo viên nên 

bày phòng nhóm và môi tr"6ng ho9t �/ng sao cho kích thích tr� ho9t 

�/ng và dành ph,n l-n th6i gian t	 h�c qua chIi. Ví d(: D góc chIi n"-c 

có các �T �	ng n"-c, phwu, rây, các v�t n\i/ chìm trong n"-c, m/t vài 

ch<t tan/không tan trong n"-c, b/t màu... sR khuy�n khích tr� khám phá 

�[c �i4m và tính ch<t cAa n"-c. 

 Trong m�i ho9t �/ng khám phá khoa h�c, c�n cK vào khB n�ng cAa tr� 

khuy�t t�t, giáo viên c,n có nhHng �i!u ch?nh c( th4 cho phù h#p v-i 

mKc �/ phát tri4n và �[c �i4m cAa tr�. 

*  G#i ý m/t sQ ho9t �/ng c( th4 và �i!u ch?nh cho tr� khuy�t t�t: 

Ho*t $�ng: Bé thông minh 

—  M(c tiêu chung: 

   Phát tri4n khB n�ng quan sát, nh�n xét và giBi quy�t tình huQng có v<n �!. 

   CAng cQ hi4u bi�t cAa tr� v! m/t sQ �T dùng trong sinh ho9t. 

—  M(c tiêu riêng cho tr� khuy�t t�t. 

+  Tr� khi�m thính: 

•  Phát tri4n khB n�ng quan sát, nh�n xét và giBi quy�t tình huQng có v<n �!. 

•  CAng cQ hi4u bi�t cAa tr� v! m/t sQ �T dùng trong sinh ho9t. 

+  Tr� khi�m thS: 

•  Phát tri4n khB n�ng quan sát b&ng xúc giác, nh�n xét và giBi quy�t tình 

huQng có v<n �!. 
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•  CAng cQ hi4u bi�t cAa tr� v! m/t sQ �T dùng trong sinh ho9t. 

+  Tr� khuy�t t�t trí tu�: 

•  Phát tri4n khB n�ng chú ý quan sát, nh�n xét và giBi quy�t tình huQng có 

v<n �!. 

•  CAng cQ hi4u bi�t cAa tr� v! m/t sQ �T dùng trong sinh ho9t. 

—  Chu~n bS: Tr"ng bày các �T v�t sau lên 3 — 4 bàn:  

+  1 túi vBi, 2 — 3 �T chIi. 

+  1 mP bBo hi4m xe máy, 1 �ôi dép tr� em, 1 áo khoác ng"6i l-n. 

+  1 ba lô, 2 �ôi t<t, 2 cái kính, 1 �ôi g�ng tay, 1 cái g"Ing, 1 cái l"#c. 

—  Ti�n hành chung: 

+  Cô cho tr� quan sát kM các �T v�t �4 trên m�i bàn và yêu c,u m/t sQ tr� k4 

tên các v�t có trên bàn. 

+  Cô nêu tình huQng: M�i b9n hãy quan sát và nghM xem cách làm th� nào 

�4 mang h�t các �T v�t trên bàn �"a xuQng cuQi l-p m/t cách g�n gàng 

và nhanh chóng mà ch? v-i m/t l,n �i. 

+  N�u tr� ch"a bi�t cách mang �T v�t m/t cách g�n nhc nh<t (ôm h�t các 

thK vào ng"6i và 2 tay) thì cô g#i ý: “MP bBo hi4m dùng �4 làm gì? (�4 

�/i)”,  “Túi dùng �4 làm gì? (�4 �	ng các thK)”, “Dép �4 làm gì? (�4 �i)”, 

“Ba lô dùng �4 làm gì? (�4 �	ng)”. 

+  G#i ý mKc �/ c( th4 hIn n�u tr� ch"a bi�t th	c hi�n: “Có th4 mang �"#c mP 

và dép xuQng cuQi l-p b&ng cách �/i mP lên �,u, chân �i dép �"#c không ?”... 

+  Sau �ó, cho tr� thBo lu�n muQn mang các v�t �i m/t cách nhanh chóng, 

g�n gàng c,n phBi làm gì? (c,n phBi quan sát kM và suy nghM, cho cái nhs 

vào cái to hIn ho[c cho các thK vào túi �4 mang �i...). 

—  Ti�n hành cho tr� khuy�t t�t:  

+  Tr� khi�m thính: 

•  Cô cho tr� quan sát kM các �T v�t �4 trên m�i bàn và yêu c,u tr� k4 tên 

(b&ng kí hi�u) các v�t có trên bàn. 

•  Cô nêu tình huQng (b&ng kí hi�u): M�i b9n hãy quan sát và nghM xem 

cách làm th� nào �4 mang h�t các �T v�t trên bàn �"a xuQng cuQi l-p 

m/t cách g�n gàng và nhanh chóng mà ch? v-i m/t l,n �i. 

•  N�u tr� ch"a bi�t cách mang �T v�t m/t cách g�n nhc nh<t (ôm h�t các 

thK vào ng"6i b&ng 2 tay) thì cô g#i ý (b&ng kí hi�u): “MP bBo hi4m dùng 
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�4 làm gì? (�4 �/i)”,  “Túi dùng �4 làm gì ? (�4 �	ng các thK)”, “Dép �4 

làm gì? (�4 �i)”, “Ba lô dùng �4 làm gì? (�4 �	ng)”. 

•  G#i ý mKc �/ c( th4 hIn n�u tr� ch"a bi�t th	c hi�n: “có th4 mang �"#c mP 

và dép xuQng cuQi l-p b&ng cách �/i mP lên �,u, chân �i dép �"#c không?”... 

•  Sau �ó, cho tr� thBo lu�n (b&ng kí hi�u) muQn mang các v�t �i m/t cách 

nhanh chóng, g�n gàng c,n phBi làm gì? (c,n phBi quan sát kM và suy 

nghM, cho cái nhs vào cái to hIn ho[c cho các thK vào túi �4 mang �i...). 

+  Tr� khi�m thS:  

•  Cô cho tr� quan sát kM (b&ng s6, b&ng nghe) các �T v�t �4 trên bàn và yêu 

c,u tr� k4 tên các v�t có trên bàn (sQ l"#ng ít hIn so v-i tr� bình th"6ng). 

•  Cô nêu tình huQng: “Các con hãy quan sát và nghM xem cách làm th� nào 

�4 mang h�t các �T v�t trên bàn �"a xuQng cuQi l-p m/t cách g�n gàng 

và nhanh chóng mà ch? v-i m/t l,n �i?”. 

•  N�u tr� ch"a bi�t cách mang �T v�t m/t cách g�n nhc nh<t (ôm h�t các 

thK vào ng"6i và 2 tay) thì cô g#i ý (b&ng kí hi�u): “MP bBo hi4m dùng �4 

làm gì? (�4 �/i)”,  “Túi dùng �4 làm gì? (�4 �	ng các thK)”, “Dép �4 làm 

gì? (�4 �i)”, “Ba lô dùng �4 làm gì? (�4 �	ng)”. 

•  G#i ý mKc �/ c( th4 hIn (n�u tr� ch"a bi�t th	c hi�n): “có th4 mang 

�"#c mP và dép xuQng cuQi l-p b&ng cách �/i mP lên �,u, chân �i dép 

�"#c không?”... 

•  Sau �ó, cho tr� thBo lu�n muQn mang các v�t �i m/t cách nhanh chóng, 

g�n gàng c,n phBi làm gì? (C,n phBi quan sát kM và suy nghM, cho cái nhs 

vào cái to hIn ho[c cho các thK vào túi �4 mang �i...). 

+  Tr� khuy�t t�t trí tu�: 

•  Cô cho tr� t�p trung quan sát kM m/t sQ (sQ l"#ng ít hIn so v-i tr� bình 

th"6ng) �T v�t �4 trên bàn và yêu c,u tr� k4 tên các v�t có trên bàn. 

•  Cô nêu tình huQng: “Các con hãy quan sát và nghM xem cách làm th� nào 

�4 mang h�t các �T v�t trên bàn �"a xuQng cuQi l-p m/t cách g�n gàng 

và nhanh chóng mà ch? v-i m/t l,n �i?”. 

•  N�u cháu ch"a bi�t cách mang �T v�t m/t cách g�n nhc nh<t (ôm h�t 

các thK vào ng"6i b&ng 2 tay) thì cô g#i ý (b&ng kí hi�u): “MP bBo hi4m 

dùng �4 làm gì? (�4 �/i)”, “Túi dùng �4 làm gì? (�4 �	ng các thK)”, “Dép 

�4 làm gì? (�4 �i)”, “Ba lô dùng �4 làm gì? (�4 �	ng)”. 

•  G#i ý mKc �/ c( th4 hIn n�u tr� ch"a bi�t th	c hi�n: “có th4 mang �"#c mP 

và dép xuQng cuQi l-p b&ng cách �/i mP lên �,u, chân �i dép �"#c không ?”... 
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•  Sau �ó, cho tr� thBo lu�n muQn mang các v�t �i m/t cách nhanh chóng, 

g�n gàng c,n phBi làm gì ? (c,n phBi quan sát kM và suy nghM, cho cái nhs 

vào cái to hIn ho[c cho các thK vào túi �4 mang �i...). 

Trong tr"6ng h#p tr� không làm �"#c, cô cùng tr� ho[c nh6 b9n khác 

giúp tr� làm giQng các b9n.  

Ho*t $�ng: /o cây 

—   M!c tiêu chung: Trau dTi óc quan sát, làm quen v-i �o l"6ng. 

—  M(c tiêu riêng �Qi v-i tr� khuy�t t�t:  

+  Tr� khi�m thính: Trau dTi óc quan sát, làm quen v-i �o l"6ng. 

+  Tr� khi�m thS: Trau dTi óc quan sát, phát tri4n tri giác xúc giác, làm quen 

v-i �o l"6ng. 

+  Tr� khuy�t t�t trí tu�: Hình thành chú ý và óc quan sát, làm quen v-i 

�o l"6ng. 

—  Chu~n bS: TrTng các cây l-n nhanh nh" cây ��u. CGt nhHng mBnh bìa 

cKng màu �4 làm th"-c �o. 

—  Ti�n hành chung: Sau khi cây m�c, �o cây m/t tu,n m/t l,n. Làm sI �T 

ho[c bi4u �T s	 l-n lên cAa cây. Có th4 so sánh nhHng cây l-n lên không 

bình th"6ng v-i nhHng cây khác. Tr� có th4 thy �o b&ng nhHng �In vS �o 

khác nhau �4 xác �Snh chi!u cao cAa cây. 

—  Ti�n hành riêng cho tr� khuy�t t�t: 

+  Tr� khi�m thính: Sau khi cây m�c, �o cây m/t tu,n m/t l,n. Làm sI �T 

ho[c bi4u �T s	 l-n lên cAa cây. Có th4 so sánh nhHng cây l-n lên không 

bình th"6ng v-i nhHng cây khác. Tr� có th4 thy �o b&ng nhHng �In vS �o 

khác nhau �4 xác �Snh chi!u cao cAa cây. 

+  Tr� khi�m thS: Sau khi cây m�c, �o cây m/t tu,n m/t l,n. Làm sI �T ho[c 

bi4u �T s	 l-n lên cAa cây b&ng cách l"u l9i �/ dài cAa th"-c �o sau m�i 

l,n �o. CuQi cùng cho tr� so sánh �/ dài cAa các th"-c �o sau m�i l,n �o 

(tr� có th4 nh�n xét chi!u dài cAa th"-c �o các l,n �o t� �ó rút ra k�t 

lu�n cây l-n lên vì th"-c dài ra). Có th4 so sánh nhHng cây l-n lên không 

bình th"6ng v-i nhHng cây khác. Tr� có th4 thy �o b&ng nhHng �In vS �o 

khác nhau �4 xác �Snh chi!u cao cAa cây. 

+  Tr� khuy�t t�t trí tu�: Sau khi cây m�c, �o cây m/t tu,n m/t l,n. Làm sI 

�T ho[c bi4u �T s	 l-n lên cAa cây. Tr� có th4 thy �o b&ng nhHng �In vS 

�o khác nhau �4 xác �Snh chi!u cao cAa cây. 
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2.2. Các ho#t &;ng làm quen vEi toán trong giáo d2c hòa nh�p  

a) M/t sQ l"u ý trong làm quen v-i toán �Qi v-i tr� khuy�t t�t h�c hòa nh�p  

*  OQi v-i tr� khi�m thính: 

Quá trình làm quen v-i toán D tr� khi�m thính cPng diwn ra giQng nh" tr� 

nghe �"#c. Do v�y, các n/i dung và các ho9t �/ng cho tr� làm quen v-i 

toán cAa tr� bình th"6ng có th4 sy d(ng �"#c cho �Qi t"#ng này. Trong 

quá trình t\ chKc các ho9t �/ng d9y toán, giáo viên c,n l"u ý m/t sQ 

�i4m sau: 

—  Tr� khi�m thính còn có khB n�ng nói, do �ó giáo viên c,n nói rõ ràng, 

ch�m hIn so v-i bình th"6ng �4 tr� ti�p thu �"#c. 

—  OQi v-i tr� ch"a nói (phát âm) �"#c, giáo viên c,n sy d(ng kí hi�u  

ngôn ngH. 

 —  Trong m�i tr"6ng h#p, c,n phBi �4 tr� nhìn rõ hình mi�ng cAa giáo viên. 

 —  K�t h#p giHa nói và các mình h�a v-i �T dùng tr	c quan. 

*  OQi v-i tr� khi�m thS: 

M[c dù quá trình làm quen v-i toán D tr� khi�m thS cPng diwn ra giQng 

nh" tr� sáng mGt, song do không nhìn �"#c ho[c nhìn không rõ nên 

trong quá trình t\ chKc các ho9t �/ng d9y toán, giáo viên c,n cho tr� 

th	c hành v-i �T dùng d9y h�c. Các l6i gi-i thi�u, giBi thích, h"-ng d.n 

c,n rõ ràng v-i v�n tQc ch�m hIn so v-i tr� sáng mGt. 

*  OQi v-i tr� khuy�t t�t trí tu�:  

Quá trình nh�n thKc cAa tr� khuy�t t�t trí tu� diwn ra ch�m hIn tr� “bình 

th"6ng” r<t nhi!u. Do v�y, trong quá trình t\ chKc các ho9t �/ng làm 

quen v-i toán, giáo viên c,n chia nhs các b"-c và nh<t thi�t phBi cho tr� 

th	c hành v-i �T dùng d9y h�c. O4 tr� hi4u rõ các bi4u t"#ng, khái ni�m 

v! toán, bi�t �"#c các sQ ��m, sQ thK t	 và các n/i dung nh": không gian, 

th6i gian và hình d9ng, màu sGc... tr� khuy�t t�t trí tu� c,n �"#c h"-ng 

d.n c( th4, �"#c luy�n t�p, th	c hành nhi!u l,n.  

N/i dung, yêu c,u �Qi v-i tr� khuy�t t�t trí tu� �Qi v-i ho9t �/ng làm 

quen v-i toán c,n �"#c l	a ch�n, xây d	ng trên cI sD n�ng l	c nh�n thKc 

cAa tr�. Do v�y, m(c tiêu, n/i dung và ph"Ing pháp ti�n hành các ho9t 

�/ng c,n �"#c �i!u ch?nh cho phù h#p v-i tr�. 

b)  G#i ý ho9t �/ng c( th4 (5 — 6 tu\i) 

*  Ho9t �/ng: Làm ti�p t(c: 

(N/i dung: so sánh, phân lo9i và x�p theo quy tGc, m.u giáo l-n) 
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*  M(c tiêu chung: Tr� phát hi�n �"#c quy tGc sGp x�p cAa các �Qi t"#ng và 

hoàn ch?nh các sGp x�p �ó. 

*  M(c tiêu riêng cho tr� khuy�t t�t trí tu�: Tr� phát hi�n �"#c quy tGc sGp 

x�p cAa hai �Qi t"#ng và hoàn ch?nh các sGp x�p �ó. 

*  Chu~n bS: 

— Bìa các tông v-i các hình r6i nh" bBng g#i ý d"-i �ây (xem hình vR — tr� 

làm v-i 3 hình khác nhau).  

— Các hình r6i này dw dàng bóc ra hay dính vào bìa �4 có th4 thay �\i �"#c 

nhi!u cách sGp x�p khác nhau. 

 

Ti�n hành chung   

 

 

 

 

 

 

—  Cho tr� ch? và ��c l,n l"#t tên các hình trên bBng bìa (theo hàng). Ví d(: 

hình vuông, hình tròn, hình vuông, hình tròn... Hsi tr� có nh�n xét gì v! 

cách sGp x�p này. Sau �ó cho tr� ch�n các hình r6i D ngoài �4 gGn vào vS 

trí còn bs trQng cho �úng v-i cách sGp x�p �ã có. T"Ing t	 v-i các hình 

khác. Khi tr� �ã thành th9o, cho tr� chIi cá nhân ho[c chia thành t�ng 

nhóm �4 thi �ua xem nhóm nào hoàn thành tr"-c.  

—  Ho9t �/ng này nên �"#c ti�n hành trong góc ho9t �/ng: có th4 sy d(ng 

các mBng t"6ng �4 treo (dán) mBnh bìa ho[c �4 trong h/p sao cho tr� dw 

dàng l<y ra chIi ho[c c<t g�n khi không chIi nHa. 

*  Chu~n bS riêng cho tr� khuy�t t�t trí tu�: 

— Bìa các tông v-i các hình r6i nh" bBng g#i ý d"-i �ây (xem hình vR — ch? 

làm v-i 2 hình khác nhau).  

— Các hình r6i này dw dàng bóc ra hay dính vào bìa �4 có th4 thay �\i �"#c 

nhi!u cách sGp x�p khác nhau. 
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*  Ti�n hành riêng cho tr� khuy�t t�t trí tu�: 

—  Cho tr� c,m ho[c ch? và ��c l,n l"#t tên các hình trên bBng bìa (theo 

hàng). Ví d(: hình tròn, hình vuông, hình tròn, hình vuông... Hsi tr�: thK 

t	 các hình �ã x�p trên bBng. Sau �ó cho tr� ch�n các hình r6i D ngoài �4 

gGn vào vS trí còn bs trQng cho �úng v-i thK t	 �ã có. T"Ing t	 v-i các 

hình khác. Khi tr� �ã thành th9o, cho tr� chIi cá nhân ho[c chIi chung 

v-i các b9n trong nhóm.  

—  Ho9t �/ng này nên �"#c ti�n hành trong góc ho9t �/ng: có th4 sy d(ng 

các mBng t"6ng �4 treo (dán) mBnh bìa ho[c �4 trong h/p sao cho tr� dw 

dàng l<y ra chIi ho[c c<t g�n khi không chIi nHa. 

3. LMnh v	c phát tri4n ngôn ngH  

3.1. M;t s" l�u ý &"i vEi tr4 ch�m phát tri�n ngôn ng� 

N�u th<y tr� có nhHng bi4u hi�n khó kh�n v! ngôn ngH (nghe ho[c phát 

âm), cha mc và cô giáo c,n tìm ��n s	 giúp �} cAa các nhà chuyên môn. 

Ngoài ra, cha mc và cô giáo c,n l"u ý m/t sQ �i!u sau �ây: 

a)  OQi v-i tr� d"-i 12 tháng tu\i 

— Luôn dành th6i gian trò chuy�n, chú ý ��n các nhu c,u cAa tr�. Âu y�m, 

khích l� tr� b&ng các câu nói tình cBm.  

— Kích thích tr� phát âm các âm b�p bc, bGt ch"-c âm thanh cAa ng"6i l-n. 

b) OQi v-i tr� 13 — 24 tháng tu\i 

— Luôn dành th6i gian trò chuy�n, chú ý ��n nhu c,u cAa tr�. Âu y�m, 

khích l� tr� b&ng các câu nói tình cBm. Nói ch�m và rõ, nh<n m9nh tr�ng 

âm �4 tr� có th4 nghe rõ t�ng âm.  

— Kích thích tr� phát âm các âm, các t�, chIi các trò chIi v�n �/ng môi 

l"}i, trò chIi lGng nghe. Ch? nhHng v�t d(ng h&ng ngày quen thu/c và 

yêu c,u bé cùng g�i tên. 
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— Khi tr� cho tay vào mi�ng hãy �"a cho tr� �T chIi tr� thích. O�ng �4 tr� cho 

tay vào mi�ng vì mút tay có th4 góp ph,n t9o nên t�t nói ng�ng dù không dw 

dàng gì giúp tr� bs t�t mút tay. 

c)  OQi v-i tr� 24 — 36 tháng tu\i 

—  Trong quá trình h�c nói, tr� c,n ghi nh�n �"#c chính xác các âm thanh 

cAa l6i nói, phân bi�t và ghi nh- �"#c mQi liên h� giHa khái ni�m và tên 

g�i cAa nó. M[t khác, khB n�ng phát âm cAa tr� còn ph( thu/c vào s	 

thu,n th(c d,n cAa h� th,n kinh.  

—   V-i tr� ch�m nói, c,n phân bi�t 2 khB n�ng:  

+ N�u tr� v.n hi4u �"#c l6i nói (ch? �úng nhHng gì �"#c hsi nh": Tai �âu? 

MGt �âu? và th	c hi�n �úng nhHng m�nh l�nh �In giBn nh" l<y mP, 

dép...) thì �ó ch? là ch�m nói �In thu,n. N�u �"#c giúp �} tQt, nhHng tr� 

này có th4 phát tri4n l6i nói r<t nhanh và không bS ch�m trw v! m[t ngôn 

ngH khi ��n tu\i �i h�c. 

+ N�u tr� bS ch�m cB diwn �9t l.n cBm th( ngôn ngH thì th"6ng có nguyên 

nhân nghe kém ho[c ch�m khôn, c,n phBi �"a tr� �i khám chuyên khoa 

tai, �o sKc nghe và �o ch? sQ IQ �4 bi�t nguyên nhân và có bi�n pháp can 

thi�p kSp th6i. 

—   V-i tr� �/t ng/t không nói �"#c ho[c nói n�ng l/n x/n, "nói mà không 

hi4u" thì c,n s-m �"a tr� ��n các chuyên khoa khám v! th,n kinh, tâm lí. 

—  V-i tr� nhút nhát ho[c ít nói, nhi�m v( cAa giáo viên là giúp cho tr� cBm 

th<y thoBi mái trong l-p, không nên ép tr� nói khi chúng ch"a cBm th<y 

thoBi mái t	 tin. N�u cQ ép tr� nói, sR gây k�t quB ng"#c l9i. Giáo viên 

nên c"6i, g�t �,u, nói nhHng t� bi4u l/ khi thích h#p và �4 tr� m/t mình 

khi c,n thi�t. 

—  V-i nhHng tr� nói lGp, nhGc nhD tr� nói t� t�. N�u tr� nói sai không nên 

bGt tr� l[p �i l[p l9i các câu theo m.u cAa ng"6i l-n, vi�c này gây cho tr� 

cBm giác luôn có l�i khi nói. Nên l[p �i l[p l9i nhHng t� mà tr� nói �úng, 

nhHng t� ngH thu hút chú ý cAa tr� nhs, các âm n\i b�t �"#c l[p �i l[p l9i 

nh": tùng — dinh — tùng.... Tr� thích nói nhHng t� vô nghMa, l[p l9i các t� 

�Tng âm. Vi�c h�c ngôn ngH cAa tr� �òi hsi các t� và các câu chuy�n 

phBi �"#c l[p �i l[p l9i nhi!u l,n, khi tr� yêu c,u giáo viên ��c l9i, giáo 

viên nên �áp Kng ngay yêu c,u cAa tr�. 

d)  OQi v-i tr� m.u giáo 

*  OQi v-i tr� ch�m phát tri4n ngôn ngH, giáo viên c,n phBi nh9y cBm v-i 

các nhu c,u cAa tr�, có s	 linh ho9t, kiên trì và bình tMnh. ThA thu�t giao 



GIÁO DỤC HOÀ NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT TRONG GIÁO DỤC MẦM NON  |  157  

ti�p �Qi v-i tr� khác nhau thì cPng khác nhau. M/t sQ tr� có th4 nh6 cô 

l<y h/ nhHng v�t mà chúng thích b&ng cách �/ng vào ng"6i cô giáo, m/t 

sQ tr� khác l9i b&ng cách ch? ho[c nhìn vào v�t �ó.  

Giáo viên c,n dành th6i gian �4 chIi và ho9t �/ng v-i cá nhân tr� ho[c 

tham gia vào các ho9t �/ng theo nhóm. Tr� th"6ng cBm th<y th<t v�ng 

khi chúng không hi4u và c,n s	 thông cBm, giúp �}. 

— Khi giao ti�p v-i tr� c,n chú ý:  

+ T9o giao ti�p b&ng mGt v-i tr�. 

+ M?m c"6i và nhìn th{ng vào tr�. 

+ Không ngGt l6i tr�. 

+ Không thúc gi(c tr� nói nhanh. 

+ LGng nghe nhHng gì tr� nói. 

+ Sya l�i ngH pháp cho tr� b&ng cách nhGc l9i nhHng câu cAa tr� nh"ng sya 

l9i cho �úng ngH pháp. Ví d(: "B9n l<y bóng cAa con phBi không?". 

+ Hsi nhHng câu hsi mD, ví d( nh" "Con �ang làm gì th�?" thay cho nhHng 

câu hsi �óng v-i câu trB l6i ch? là m/t t�, ch{ng h9n nh" "Con có thích 

nó không?". 

+ Nói rõ ràng và �úng. N�u giáo viên th	c s	 không có �A th6i gian �4 

nghe tr� nói thì c,n phBi giBi thích rõ cho tr� bi�t, hcn nghe tr� nói vào 

m/t lúc khác và phBi làm �úng nh" v�y.  

— Tr� em ch�m ngôn ngH th"6ng �"#c �"a ��n các bác sM chuyên khoa 

chHa trS v! t�t nói. Trong m/t vài tr"6ng h#p, giáo viên m,m non c,n 

th	c hi�n m/t ch"Ing trình riêng cho tr� nh&m h� tr# và giúp �} tr�.  

*  OQi v-i tr� nói lGp: 

—  Oi!u này th"6ng xBy ra khi tr� suy nghM nhanh hIn nói ho[c tr� s# r&ng 

tr� khác sR ngGt l6i chúng. H,u h�t tr� em l-n lên sR khsi nói lGp, nh"ng 

v-i m/t sQ tr� thì nói lGp l9i trD thành t�t cAa tr�. 

—  Giáo viên có th4 giúp tr� b&ng cách cho tr� th<y r&ng h� �ang chú ý nghe 

tr� nói. Có th4 làm �i!u này thông qua vi�c giao ti�p b&ng mGt, ngTi 

xuQng và m?m c"6i v-i tr�, không nên ngGt l6i cAa tr�. M(c �ích là �4 tr� 

bình tMnh và nói ch�m l9i. 

—  Tr� em g[p khó kh�n v! ngôn ngH kéo dài c,n �"#c �"a ��n các bác sM 

chuyên khoa chHa trS v! t�t nói. 
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* OQi v-i tr� ch�m nói: 

S	 phát tri4n ngôn ngH có m/t mQi quan h� �[c bi�t v-i s	 phát tri4n 

chung cAa tr�. Tr� c,n ngôn ngH �4 giao ti�p v-i nhau, �4 th4 hi�n nhu 

c,u và phát tri4n t" duy. N�u ch�m phát tri4n ngôn ngH, tr� sR g[p khó 

kh�n trong Kng xy. M/t sQ khó kh�n trong Kng xy thông th"6ng có liên 

quan ��n s	 ch�m ngôn ngH cAa tr� là hi�n t"#ng hay khóc và khó giao 

ti�p v-i các b9n b&ng tu\i. 

  O4 phát tri4n khB n�ng nói cAa tr�, b9n c,n: 

— Dành nhi!u th6i gian trò chuy�n v-i tr�, th�m chí ngay cB khi tr� còn D 

tu\i �m ngya. B9n có th4 nói, hát ho[c khuy�n khích tr� bGt ch"-c theo 

nhHng âm thanh ho[c cy ch? cAa mình. 

— O�c cho tr� nghe ngay khi tr� �"#c 6 tháng tu\i. B9n không c,n phBi ��c 

toàn b/ quy4n sách. Hãy ch�n nhHng quy4n truy�n tranh. Oi!u �ó  

sR cuQn hút tr� nhìn vào sách khi b9n ��c. Khi tr� l-n hIn, hãy khuy�n 

khích tr� ch? ra nhHng bKc tranh mà tr� có th4 nh- và cQ gGng g�i  

tên chúng. 

— Sy d(ng các tình huQng h&ng ngày �4 khuy�n khích tr� phát tri4n khB 

n�ng nói và ngôn ngH. Ví d(, b9n có th4 g�i tên các lo9i thKc �n trong  

bHa �n; giBi thích cho tr� b9n �ang làm gì; g�i tên các �T v�t xung quanh. 

Hãy �[t cho tr� nhHng câu hsi �In giBn và khuy�n khích tr� trB l6i (ngay 

cB khi tr� cPng ch"a hi4u �"#c m<y). 

— Tr� ch? nói tQt khi tr� �"#c “tGm” trong môi tr"6ng ngôn ngH cAa nhHng 

ng"6i thân. Vì v�y, hãy trò chuy�n v-i tr�, nh<t là trong nhHng th6i �i4m 

cùng sinh ho9t. Tr� có cI h/i h�c nói nhanh, hi4u bi�t và m9nh d9n. Hãy 

nói v-i tr� t<t cB nhHng gì liên quan �ang xBy ra xung quanh. (Ví d(: Mc 

cho con bú, �n cIm, mc tGm cho con, mc ru con ngA...)  

— Tr� ch? mau nói khi tr� vui thích và yên tâm. Hãy vui �ùa v-i tr� m�i khi 

chIi cùng. Không nên �em n�i lo lGng, c�ng th{ng và buTn r,u trong 

công vi�c cAa ng"6i l-n vào th6i �i4m ch�m sóc tr�. Vì nh" th� lúc �ó, 

chúng ta khó nh�n th<y yêu c,u cPng nh" khB n�ng cAa tr� �4 có th4 �áp 

Kng và kích thích tr� ti�p t(c duy trì giao ti�p giHa tr� và chúng ta. 

— Ngôn ngH �"#c hình thành qua m/t quá trình giQng nh" xây nhà c,n có 

n!n móng. O,u tiên là khB n�ng chú ý. Ti�p theo là nhHng khB n�ng ti!n 

ngôn ngH quan tr�ng khác (bGt ch"-c, chIi luân phiên và bi�t ch�n l	a). 

K� ��n là tr� phBi bi�t ch? ngón trs �i!u tr� muQn ho[c thích, bi�t chIi 

theo tu\i, hi4u và bi�t làm theo l�nh �In giBn. Quá trình ngôn ngH cAa 

tr� sR hoàn thành n�u tr� luôn �"#c khen ng#i khích l�. 
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— C,n kiên nh.n, bi�t k�t h#p vi�c sy d(ng nhHng kM n�ng trên khi chIi 

�ùa, ��c sách, k4 chuy�n, múa hát cùng tr�. Hình Bnh và âm thanh r<t 

quan tr�ng �4 h<p d.n tr� mau nói (múa hát cùng tr�, cùng chIi v-i tr�, 

nh<t là nhHng trò chIi b&ng cI th4: xích �u tiên, chi chi chành chành, 

làm “ng	a” cho tr� c"}i...). 

— Giao ti�p b&ng “ngôn ngH cI th4” càng nhi!u càng tQt: Ví d( tr� muQn �n 

hay bú, b9n hãy khích l� tr� b&ng 2 cách: nhìn vào mGt và hsi tr� 

“Con/Cháu muQn �n phBi không?”. Hãy ch6 �#i �4 t9o cI h/i khi tr� có 

th4 nói, phát ra b<t cK m/t âm thanh nào ho[c có m/t cy �i�u nào �4 

�áp l9i câu hsi, rTi khích l� tr� b&ng l6i, b&ng cy ch? yêu th"Ing nào �ó. 

— C,n thúc �~y cho quá trình h�c nói cAa tr� phù h#p v-i lKa tu\i và không 

nên ch6 �#i quá trình ngôn ngH cAa tr� sR phát tri4n t	 nhiên. BDi lR  

não cAa tr� phát tri4n nhanh nh<t là D giai �o9n tr"-c 3 tu\i, sau �ó ch�m 

hIn t� 3 — 6 tu\i. Sau 6 tu\i, các can thi�p t�p nói sR có k�t quB h9n ch� 

nh<t �Snh. 

Dù tr� D �/ tu\i nào thì vi�c nh�n bi�t và �i!u trS kSp th6i là cách tQt nh<t 

cho khB n�ng ch�m nói cAa tr�. Cùng v-i nhHng ph"Ing pháp h#p lí, b9n 

sR giúp tr� giao ti�p v-i mình và th� gi-i bên ngoài tQt hIn. 

4.  LMnh v	c phát tri4n tình cBm, kM n�ng xã h/i 

—  Trong quá trình ch�m sóc giáo d(c tr�, giáo viên c,n chú ý quan sát �4 

có th4 phát hi�n nhHng tr� có d<u hi�u bi4u hi�n không bình th"6ng v! 

phát tri4n tình cBm và kM n�ng xã h/i. Ví d(: tr� th4 hi�n s	 s# hãi, r(t rè 

quá mKc, th4 hi�n hành vi chQng �Qi, gây g\ quá mKc, né tránh ho[c h6 

hHng v-i nhHng tr� khác và ng"6i l-n, không th4 hi�n tình cBm khi c,n, 

hi�m khi chIi trò chIi bGt ch"-c (�óng vai). N�u th<y tr� có nhHng bi4u 

hi�n trên, giáo viên c,n trao �\i v-i bQ mc tr�, ho[c tìm s	 tr# giúp cAa 

các nhà chuyên môn (n�u c,n). 

—  M/t sQ l"u ý: 

NhHng tr� khuy�t t�t th"6ng t	 ti, khó giao ti�p v-i nhHng tr� khác. O4 

giúp nhHng tr� này t9o l�p �"#c mQi quan h� v-i các b9n trong l-p, giáo 

viên c,n: 

+ T9o cho tr� cBm giác thoBi mái v! bBn thân b&ng cách chIi v-i tr� và 

khen ng#i tr� khi chúng th4 hi�n nhHng kM n�ng xã h/i mà h<p d.n �"#c 

nhHng tr� khác, ví d(: �#i ��n l"#t khi chIi trò chIi ho[c chuy4n �T chIi 

cho b9n. 
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+ Giáo viên phBi là ng"6i trung gian lôi cuQn tr� vào các ho9t �/ng v-i 

nhHng tr� khác. Lúc �,u, có th4 cho tr� chIi trong m/t trò chIi có 3 hay 4 

tr� chIi, d,n d,n �"a tr� vào trò chIi có �ông tr� hIn. 

+ D9y tr� cách làm theo s	 ch? d.n cAa nhHng tr� khác �4 tham gia trò chIi 

cAa chúng.  

+ Khuy�n khích các tr� trong l-p chIi, chia s� v-i tr� khuy�t t�t và giúp �} 

b9n trong các ho9t �/ng.  

+ Giáo d(c tr� không �"#c bGt ch"-c, nh9i các khuy�t t�t cAa tr� khuy�t 

t�t. Không g�i tên tr� kèm theo khuy�t t�t cAa chúng.  

+ T9o các tình huQng �4 các tr� trong l-p trBi nghi�m nhHng khó kh�n cAa 

tr� khuy�t t�t �4 các cháu có th4 �Tng cBm v-i b9n khuy�t t�t. 

+ Th4 hi�n s	 bình �{ng trong mQi quan h� v-i các tr� bình th"6ng và 

nhHng tr� khuy�t t�t. Giáo viên không nên �4 g#i ra m/t ý nghM nào v! s	 

th"Ing cBm bDi tr� khuy�t t�t th"6ng mong muQn �"#c �Qi xy công 

b&ng chK không phBi lòng th"Ing h9i. 

+ Quan sát nh&m phát hi�n nhHng tr� g[p khó kh�n trong phát tri4n tình 

cBm và kM n�ng xã h/i �4 có k� ho9ch giúp �} kSp th6i.  

+  OQi v-i tr� t	 k?: OT chIi thích h#p cho tr� t	 k? có hai chKc n�ng, v�a 

mang l9i ni!m vui, v�a h� tr# quá trình phát tri4n nhHng kM n�ng quan 

tr�ng. Tr� t	 k? th"6ng c,n h� tr# nhi!u �4 h�c nhHng kM n�ng mà các 

b9n cùng tu\i khác có th4 h�c �"#c mà không g[p khó kh�n nào. Th6i 

gian vui chIi có th4 là cI h/i �4 luy�n thêm các kM n�ng <y trong tình th� 

th" giãn, tách r6i m�i áp l	c cAa môi tr"6ng h�c hsi chính thKc. Tuy 

nhiên, không phBi �T chIi nào cPng �"#c ch�n là có m(c �ích giáo d(c. 

M�i tr� c,n nhHng �T chIi khác nhau �4 vui, �4 th<y �"#c v� v!. 

+  OQi v-i tr� có bi4u hi�n rQi lo9n v! cBm xúc ho[c hành vi, giáo viên  

có th4:  

• Hãy th�t s	 th"Ing yêu tr�. 

• Quan tâm t-i tr� nh"ng ��ng �4 cho tr� bi�t là cô quan tâm. 

• Hãy tìm hi4u xem tr� thích và có khB n�ng, nhu c,u gì. N�u tr� thích vR, 

cô nên t9o �i!u ki�n cho tr� vR.  

• D�n dcp và bQ trí phòng, l-p g�n gàng, tránh cho tr� nhHng kích thích 

không c,n thi�t.  

• Th	c hi�n các bài t�p v-i tr� theo t�ng b"-c nhs, nhGc �i nhGc l9i ��n 

khi nào tr� t	 làm �"#c thì m-i chuy4n sang bài t�p khác.  
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• Cho tr� nh�n bi�t mình (tên, b/ ph�n cI th4, bi�t làm gì, thích gì). Nh�n 

bi�t các b9n xung quanh qua trò chIi Ai hát �<y ? Ai bi�n m<t... 

• N�u tr� không nói �"#c, cô nên cQ gGng dùng cy ch? �i�u b/ �4 giao ti�p 

v-i tr�. 

5.  LMnh v	c phát tri4n th~m mM 

Trong l-p có tr� khuy�t t�t h�c hoà nh�p, giáo viên c,n tìm hi4u mKc �/ 

khuy�t t�t và khB n�ng cAa tr� v! múa hát, vR, n[n, xé dán, chGp ghép... 

�4 t\ chKc th	c hi�n các ho9t �/ng cho phù h#p v-i các mKc khuy�t t�t 

cAa tr�. Ví d(: 

*  OQi v-i tr� khi�m thính: 

— Ki4m tra, �i!u ch?nh máy tr# thính cAa tr� (n�u có) �4 sao cho tr� có th4 

nghe rõ. GiBm b-t ti�ng Tn khi tr� h�c.  

— Cho tr� ngTi h�c D vS trí mà có th4 nghe và nhìn th<y cô giáo rõ nh<t. 

— Tr"-c khi bGt �,u m/t ho9t �/ng nào �ó, giáo viên lôi cuQn s	 chú ý cAa 

tr� b&ng cách rung chuông, gõ vào bàn... sau �ó m-i nêu các yêu c,u, n/i 

dung c,n th	c hi�n... 

— Nói rõ ràng, k�t h#p các cy ch?, �i�u b/ cAa nét m[t, chân tay... và nhGc 

nhHng tr� bình th"6ng nói to, ch�m và rõ khi trB l6i câu hsi cAa cô giáo.  

— Yêu c,u tr� khi�m thính giI tay làm hi�u khi tr� không hi4u cách làm, 

không hi4u câu hsi cAa cô...  

— Sy d(ng các d(ng c( tr	c quan, nh" tranh Bnh, �T v�t cho tr� quan sát.  

— H"-ng d.n tr� h�c trong gi6 âm nh9c b&ng cách: O�c (hát) cùng tr�,  

v�a ��c (hát) v�a sy d(ng các d(ng c( âm nh9c ho[c v� nhc vào tay, lên 

�ùi tr�.  

*  OQi v-i tr� khi�m thS: 

— Cho tr� tham gia cùng cB l-p các ho9t �/ng nh": hát, v�n �/ng theo 

nh9c... Giáo viên �"a ra các yêu c,u, ch? d.n rõ, ngGn g�n. Ví d(: yêu c,u 

tr� mô tB, nêu tên các s	 vi�c, các ho9t �/ng cAa các b9n trong l-p.  

— BQ trí l-p h�c, ánh sáng và ch� ngTi �4 tr� khi�m thS nhìn rõ nh<t. Cho 

tr� s6 mó, ngyi... �4 nh�n bi�t vS trí cAa các b9n, các �T v�t cI bBn trong 

l-p, các �T v�t làm m.u.  

— Giáo viên nên bGt �,u các ho9t �/ng v-i tr� v-i m/t sQ l"#ng r<t ít các �T 

v�t, d(ng c(, sau �ó m-i t� t� �"a thêm các �T v�t, d(ng c( khác vào.  

— Giáo viên gi-i thi�u và cho tr� làm quen, nh�n bi�t các �T v�t. Ví d(: c,m 

tay �4 tr� �Snh vS bKc tranh, ch� �4 các �T v�t. 
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— Khuy�n khích tr� sy d(ng tQi �a các giác quan cAa mình trong các ho9t 

�/ng nh�n bi�t. D9y tr� tô màu: tr"-c h�t cho tr� s6 �4 nh�n bi�t kích 

th"-c, �"6ng vi!n cAa t6 gi<y c,n tô màu, sau �ó �"a bút cho tr� c,m, 

c,m tay h"-ng d.n tr� tô t� �âu ��n �âu — t� mép vi!n này ��n mép vi!n 

kia, tô liên t(c t� trên cho ��n d"-i... Có th4 khuy�n khích tr� s6 (ngyi) 

�4 phân bi�t ch� �ã tô có gì khác so v-i ch� ch"a tô... 

— Tr� khi�m thS sR g[p nhi!u khó kh�n v-i ho9t �/ng chGp ghép, vì v�y, 

giáo viên c,n quan tâm: Mô tB th�t c( th4 các �T v�t, cho tr� c,m, s6 mó 

và c,m tay giúp tr� làm 1, 2 l,n �/ng tác c,n th	c hi�n.  

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 3 

1.  B9n hãy phân tích môi tr"6ng và t\ chKc môi tr"6ng thu�n l#i cho giáo 

d(c hòa nh�p. 

2.  D	a vào các g#i ý t\ chKc ho9t �/ng giáo d(c hòa nh�p, b9n hãy thi�t k� 

m/t sQ ho9t �/ng giáo d(c hòa nh�p cho t�ng �Qi t"#ng tr� khuy�t t�t. 

 D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TOÀN BỘ MODULE 

1.  Th	c t� d9y tr� D tr"6ng m,m non, b9n �ã t�ng t\ chKc các ho9t �/ng 

giáo d(c cho tr� trong l-p có tr� khuy�t t�t h�c hòa nh�p ch"a? N�u có 

thì vi�c t\ chKc các ho9t �/ng giáo d(c hòa nh�p tr� khuy�t t�t mà b9n 

�ã t\ chKc có gì khác so v-i các n/i dung �ã trình bày trong module? 

2.  Sau khi nghiên cKu module này, b9n �ã t	 tin �4 ti�n hành giáo d(c hòa 

nh�p tr� khuy�t t�t trong tr"6ng m,m non ch"a? 

 E. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

1. Báo cáo &ánh giá gi�a kì d% án "MM r;ng hN tr< c;ng &Ong cho tr4 khuy�t 

t�t (2000), D	 án do t\ chKc CKu tr# và Phát tri4n (CRS) Hoa Kì tài tr#.  

2. B/ Giáo d(c và Oào t9o, Can thi8p sEm và giáo d2c hòa nh�p tr4 khuy�t 

t�t m=m non, T�p 1 và t�p 2, Hà N/i, 2005. 

3. Tr,n ThS Thi�p — Bùi ThS Lâm — Hoàng ThS Nho — Tr,n Minh Thành,  

Can thi8p sEm và giáo d2c hoà nh�p tr4 khuy�t t�t,  NXB Giáo d(c, 2006. 

4. B/ Giáo d(c và Oào t9o, Ch�Png trình Giáo d2c m=m non, NXB Giáo d(c, 

2009. 
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5. Lê V�n T9c, 9ánh giá k�t qu: giáo d2c tr4 khuy�t t�t hDc hoà nh�p, T9p 

chí Giáo d(c sQ 60, trg 36 — 38, 2003. 

6. Vi�n Khoa h�c Giáo d(c, Giáo d2c hoà nh�p cho tr4 khuy�t t�t, NXB 

Chính trS QuQc gia Hà N/i, 2000. 
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