Chương 1
RL.A:LắNG NGHE Và CHú ý
Các kỹ năng trong chuỗi này là nền tảng cho sự học hỏi về sau này. Khi một đứa trẻ có thể
nhìn và lắng nghe người khác thì bé có thể hiểu được họ, những đứa trẻ điếc hoặc mù thì phải học
cách phản ứng kiểu khác, nhưng chúng cũng phải biết tập trung trước khi làm việc khác.
Khi trẻ và học sinh tham gia vào chương trình mariquiry,bốn kỹ năng đầu tiên trong chuỗi này
cung cấp cho họ đIúm khởi đầu. Các kỹ năng này không đòi hỏi những kỹ thuật dạy đặc biệt-thay
vào đó phụ huynh được hướng dẫn cách quan tâm bình thường đến con cái của họ và sẽ phát triển
kỹ năng này.Thật vậy trong phần lớn các kỹ năng trong chuỗi này chúng ta không phân biệt
được giữa các tình huống’dạy ‘và ‘thực hành’ trong vui chơi hoặc các hoạt động trong nhà.Hầu
như mọi việc bạn làm với con bạn đều liên quan đến kỹ năng dạy sự tập trung .
Bạn sẽ thấy có một số chồng chéo giữa chuỗi này với các kỹ năng cá nhân và xã hội đã miêu tả
trong chuỗi PS.A. Đặc biệt ở trẻ mới sinh sự chú ý và sự hoà hợp có danh giới gần nhau. Một khi
con bạn biết duy trì giao tiếp bằng mắt,nhận thức về khả năng diễn đạt ngôn ngữ hoặc giao tiếp sẽ
làm cho bạn tiếp thu tối đa thời gian với con bạn . Và chúng tôI cũng lưu ý bạn xem quyển 3,
chương 1 và 2.
Phần lớn các kỹ năng trong chuỗi này được bé thành thạo trong 12 tháng đầu của quá trình phát
triển bình thường. Bạn sẽ thấy chỉ có một kỹ năng cho các năm 2 ,3 và 4 tuổi,tất cả những kỹ
năng ấy đều đều liên quan đến khả năng tập trung và trả lời một câu chuyện của trẻ.
Dưới đây chúng tôi liệt kê tất cả kỹ năng trong chuỗi này.
0 đến 3 tháng tuổi
1. Phản ứng với âm thanh bằng cách giật mình hoặc thay đổi thái độ.
2. Phản ứng với tiếng nói bằng cách giật mình hoặc thay đổi thái độ.
3. Chăm chú nhìn một khuôn mặt trong giây lát .
4. Duy trì sự giao tiếp mặt (nhìn mắt và miệng người nói ).
5. Chú ý môi trường xung quanh bằng cách nhìn từ vật này sang vật kia.
3 đến 6 tháng
6. Mắt nhìn về hướng tiếng động.
7. Quay về hướng tiếng động (xác định vị trí bằng mắt và đầu ).
8. Quay về hướng giọng nói ( xác định vị trí bằng mắt và đầu ).
6 đến 9 tháng
9. Ngồi yên trên ghế và chú ý đến một người hoặc vật.
10. Xem tranh hoặc vật hai phút với người lớn.
11.Thay đổi vẻ mặt phản ứng với giọng nói thân thiện hay giận dữ.
9 đến 12 tháng
14.Lắng nghe một người nói trong khi xung quanh ồn ào
18 tháng đến 2 tuổi
37.Lắng nghe hết một truyện ngắn.
2 đến 3 tuổi
64.Chú ý vào một câu chuyện trong 10 phút,một người đọc một người nghe.
3 đến 4 tuổi
91.Trả lời các câu hỏi đơn giản,bằng lời hoặc chỉ chỏ,trong suốt một câu chuyện.
PHảN ứng LạI ÂM THANH BằNG CáCH GIậT MìNH HOặC THAY Đổi tháI độ RL.A1.
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Kỹ năng này được coi là điểm mốc của sự phát triển,được dùng trong hầu hết các đánh giá để
xác định một mức độ phát triển nào đó đã đạt được hay chưa.Kỹ năng này thường không đòi hỏi
kỹ thuật dạy đặc biệt nào cả.Nếu một đứa trẻ sau vàI tuần đầu đời vẫn tỏ ra không phản ứng chút
nào với âm thanh,thì mới cần tìm đến sự lượng giá mang tính chuyên môn .
Dù không cần phương pháp dạy đặc biệt,tuy nhiên ngay từ ban đầu cần tạo thói quen giới thiệu
cho con bạn các loại âm thanh khác nhau-không phảI làm bé giật mình (trừ phi với mục đích
đánh giá ),mà để gia tăng từ từ nhận thức của bé về các loại âm thanh xung quanh bé .
Cách đánh giá
-Dụng cụ : Một cáI chuông hoặc lúc lắc kêu to.
-Phương pháp : khi con bạn tỉnh táo và nằm ngửa,lắc chuông hoặc lúc lắc gần trẻ nhưng ngoàI
tầm nhìn của trẻ.Bạn có thể thử vàI lần .
Con bạn có thể nhận biết tiếng động này bằng cách chớp mắt hoặc hơI cứng người một chút
,hoặc thay đổi cử động .Có thể bé bắt đầu khóc,hoặc nếu bé đang khóc thì sẽ ngừng khóc .
Bạn cũng có thể đánh giá khả năng này bằng cách quan sát kỹ con bạn khi chuông điện thoại reo
hoặc khi có tiếng đập cửa.
đánh dấu + nếu con bạn biểu lộ nhận thức về âm thanh theo bất cứ cách nào đã mô tả như trên .
PHảN ứng LạI TIếNG NóI BằNG CáCH GIậT MìNH HOặC THAY Đổi THáI Độ RL.A2
Phản ứng lại giọng nói thường bắt đầu hơI trễ hơn so với phản ứng lại âm thanh ,dù rằng không
thường xuyên như vậy.
Và ,tuy rằng thường không đòi hỏi phương pháp dạy đặc biệt, nhưng theo nguyên tắc chung, rất
cần phải nói chuyện với con bạn ngay khi bé mới trào đời.Với một số phụ huynh,điều này đến
thật tự nhiên ;trong khi một số khác lại thấy khó hơn, đặc biệt trong những tuần đầu trước khi bé
bắt đầu biết cười và nói chuyện đáp lại.Nếu bạn thấy khó, hãy nói ra những điều bạn nghĩ với con
bạn hoặc tả lại những gì bạn đang làm trong công việc hàng ngày.Chẳng bao lâu bạn sẽ thấy rằng
bé thích lắng nghe đến mức nào.
Cách đánh giá
-Phương pháp : Chọn lúc con bạn đang nằm ngửa,và xung quanh đang yên lặng được một lúc
.Gọi tên bé,lúc đầu từ một bên ,rồi đổi bên kia .
Quan sát xem bé có thay đổi tháI độ như đã mô tả ở RL.A1.
đánh dấu + nếu con bạn phản ứng lại tiếng nói của bạn bằng cách giật mình hoặc thay đổi tháI
độ.
CHĂM CHú NHìN MộT KHUÔN MặT TRONG GIÂY LáT RL.A.3
Bạn sẽ thấy ở đây rất giống với đề mục PS.A.2.Chúng tôI đề cập đến nó trong cả hai bảng kiểm
tra vì kỹ năng chú ý đến khuôn mặt của một người rất quan trọng đối với cá nhân và xã hội lẫn
nhậ biết ngôn ngữ.Thật vậy ,sụ phát triển trong cả hai lĩnh vực này có mối tương quan chặt chẽ
với nhau trong suốt năm đầu tiên và cả thời gian tiếp sau đó.
Nhìn mặt người đối diện là bước đầu tiên trong sự giao tiếp bằng mắt –rất quan trọng trong giao
tiếp xã hội ,tập trung và học hỏi.Như chúng tôI đã lưu ý ở PS.A.2,nói chuyện và cười với con bạn
là những cách tốt nhất khuyến khích bé nhìn mặt bạn ,và có thể làm như vậy ngay từ khi bé sinh
ra .
Cách đánh giá
-Phương pháp : Nói chuyện và cười với con bạn ;
Đánh dấu + nếu con bạn nhìn mặt bạn chăm chú trong một hoặc hai giây .Không cần bé phảI
nhìn vào mắt bạn.
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DUY TRì Sự GIAO TIếP MặT (NHìN MắT Và MIệNG NGƯời nói ) RL.A.4.
Bây giờ đứa bé không chỉ nhìn mặt bạn ,mà còn tiếp tục nhìn vào mắt và miệng bạn khi bạn nói
chuyện với bé .Bạn có thể khuyến khích bé làm như vậy bằng cách ngợi khen bé,giao tiếp bằng
mắt với bé kèm theo nụ cười và nois chuyện nhiều hơn .Vào giai đoạn này cần phảI cho bé nhiều
thời gian tìm kiếm bạn .Trong suốt cuộc chuyện trò,rất có thể bé sẽ đánh mất rồi lại tìm thấy sự
giao tiếp bằng mắt với bạn.
Cách đánh giá
-Phương pháp : Cũng như RL.A.3,chỉ khác là vẫn nói chuyện và khuyến khích bé nhìn.
Đánh dấu + nếu con bạn nhìn miệng và mắt bạn liên tục trong năm giây hoặc hơn nữa.
CHú ý MÔI TRƯờng xung QUANH BằNG CáCH NHìN Từ VậT NàY SANG VậT KIA
RL.A.5
Đối với bé ,bạn vẫn là vật hấp dẫn nhất để bé nhìn .Nhưng khi lớn lên bạn sẽ thấy rằng bé cũng
sẽ quan tâm nhiều hơn đến những thứ khác xung quanh bé .Cách nhìn thoáng qua lúc đầu được
thay thế bằng cáI nhìn chăm chú từ vật này sang vật kia-đầu tiên nhìn vào cửa sổ,và sau đó có thể
nhìn vào những vật có trên giường bé.
Không phảI lúc nào con bạn cũng nhìn xung quanh bạn một cách có chủ định ,vì vậy hãy quan
sát bé vào những lúc bé lanh lợi nhất và tỉnh táo nhất để đánh giá kỹ năng này.
Cách đánh giá
-Phương pháp : Giữ con bạn ở tư thế nửa dựa,hoặc quan sát bé khi bé ngồi trên ghế trẻ em.
Đánh dấu + nếu con bạn nhìn từ vật này sang vật khác trong phòng-chẳng hạn từ một tranh màu
sắc sặc sỡ sang màu nhạt hơn ,hoặc từ một vật di động đến mặt bạn.
Cách dạy
Cung cấp nhiều vật màu sặc sỡ cho con bạn nhìn ,và thử nghiệm ở những khoảng cách khác
nhau.Bắt đầu từ những khoảng cách chừng 30 cm tính từ mắt bé .
những vật di động phát ra âm thanh dễ chụi chẳng hạn dùng chuông gió,sử dụng vào việc này rất
lý tưởng,hoặc những vật di động khác chẳng hạn như màn cửa khi bay trước gió nhẹ.
Thay đổi hình ảnh và những vật di động trong phòng con bạn để kích thích bé chú ý .Việc này
có thể làm bạn tốn kém một chút ,dùng hình ảnh tạp chí hoặc áp phích mượn của thư viện đồ
chơI ,và những vật làm từ bong bóng,dảI ru băng màu sắc sặc sỡ hoặc các mảnh bìa cứng cắt
ra.Nừu bạn có con lớn hơn một chút,hãy nhờ cháu giúp bạn trang trí môI trường xung quanh cho
bé ,cháu sẽ rất thích thú với công việc này.
MắT TìM Về HƯớng TIếNG Động RL.A.6
Phản ứng lớn nhất của con bạn đối với những tiếng động lớn và đột ngột sẽ là một phản ứng giật
mình,như đã nói ở RL.A.1.ở vào khoảng ba tháng tuổi của quá trình phát triển,bé sẽ bắt đầu tìm
kiếm những nghuyên nhân gây ra tiếng động ,bằng cách nhìn xung quanh mình.Rồi sẽ đến lúc bé
xác định được nhanh chóng và chính xác nơI phát ra âm thanh,nhưng trong đề mục này chúng ta
chỉ đề cập đến những nỗ lực tìm kiếm của bé,cho dù có thành công hay không .
Cách đánh giá
-Dụng cụ : Một cáI chuông hoặc lúc lắc nhỏ.
-Phương pháp : Trong khi con bạn đang nằm ngửa lắc chuông hoặc lúc lắc một bên không để bé
nhìn thấy.
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Đánh dấu + nếu con bạn di chuyển mắt (cũng có thể quay đầu ) khi nghe tiếng chuông hoặc lúc
lắc .Không cần bé phảI xác định vị trí của vật .
Cách dạy
Mặc dù trên đây chúng tôI chỉ đề cập đến chuông và lúc lắc ,nhưng tiếng nói cũng quan trọng
không kém ! hãy tập trung thói quen nói chuyện với con bạn ,chẳng hạn có thể gọi tên bé trước
khi bạn lọt vào tầm nhìn của bé khi đang tiến lại cũi để bồng bé lên .Quan sát xem bé có nhìn
xung quanh để tìm bạn không.
Cũng như vậy ,hãy thực hành như đã mô tả ở phần cách đánh giá trên đây .Nếu bé không tìm
kiếm chuông hay lúc lắc ,bạn đưa nó vào tầm nhìn của bé ,khuyến khích bé nhìn lại nó khi bạn
lắc nó rồi sau đó lại đưa ra chỗ khác.
Hãy làm cho mọi tìm kiếm của bé đều thành công bằng cách bảo đảm là cuối cùng bé sẽ tìm
thấy vật phát ra tiếng động hoặc người đang nói .
Có thể kết hợp dạy kỹ năng này với dạy kỹ năng tiếp theo trong chuỗi này ,vậy thì bây giờ bạn
hãy đọc chúng.
QUAY Về Hứơng Có TIếNG Động (HạN ĐịNH BởI MắT Và ĐầU ) RL.A.7
QUAY Về HƯớng TIếNG NóI (HạN ĐịNH BởI MắT Và ĐầU )

RL.A.8

Các kỹ năng này là mở rộng của RL.A.6,là kỹ năng bé tìm hiểu nghuyên nhân phát ra âm thanh
mà không cần phảI tìm ra nó .
Bây giờ bé trở nên có chủ ý hơn và cân chính xác hơn khi tìm ra nguồn phát ra tiếng động hoặc
tiếng nói .Mặc dù bạn đang đỡ đầu bé bé sẽ quay về hướng âm thanh,cho dù nó ở ngoàI tầm nhìn
của bé .
Vào khoảng lúc này,phần lớn trẻ biết rằng tiếng nói hấp dẫn hơn tiếng động tiếng chuông.Con
bạn không cần phảI thực hành theo kỹ năng này theo thứ tự,bạn có thể làm việc cùng lúc với cả
hai .
Cách đánh giá
Đánh giá như RL.A.6. sử dụng tiếng nói của bạn lẫn tiếng chuông hoặc lúc lắc theo bất cứ
trình tự nào .
Đánh dấu + cho RL.A.7 nếu con bạn di động mắt hoặc quay đầu tìm chuông hoặc lúc lắc .
Đánh dầu + cho RL.A.8 nếu con bạn di động mắt và quay đầu tìm người nói chuyện với bé .
Cách dạy
Nếu con bạn không quay về phía bạn ,để một tay sâu xuống một bên đầu bé và nhẹ xoay mặt
bé về phía bạn .luôn gọi tên bé.Khi bé tìm thấy bạn thưởng bé bằng nụ cười thật tươI và khen
ngợi bé thật nhiều .
Cố gắng chạm nhẹ hơn vào bé trong lần gọi kế tiếp .Rồi bạn sẽ thấy bé tự mình cố di chuyển
đầu đúng lúc .Chỉ giúp bé khi cần,không giúp gì thêm ngoàI nhu cầu .
Nhiều trẻ thấy rằng quay đầu bên này dễ hơn bên kia ,những trẻ này cần được luyện tập thêm ở
bên yếu hơn .
Làm các bước tương tự với chuông và lúc lắc .
NgoàI ra cũng thử nghiệm với các tiếng động khác .Bạn có thể dùng tay bóp giấy bóng
kính,hoặc bóp đồ chơI chút chít hoặc lắc chùm chìa khoá-thử với bất cứ cáI gì có trong tay.
Ghi nhớ và mở rộng
Quan sát xem các dấu hiệu phản ứng với những âm thanh bất ngờ ở thế giới xung quanh bé –
tiếng bước chân đI tới ngoàI hành lang,chuông đIửn thoại tiếng chó sủa ngoàI hàng xóm ,tiếng
người nói chuyện bên ngoàI phòng.Bạn có thể khuyến khích bé lưu tâm đến sự việc ấy bằng cách
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nói chuyện với bé về chúng .mặc dù bé chưa hiểu lời bạn nói ,nhưng bé sẽ có cảm giác bạn đang
hia sẻ với bé về những sự việc đang xảy ra .
NgồI YÊN TRÊN GHế HOặC CHú ý ĐếN MộT NGƯời HOặC MộT VậT RL.A.9.
Một khi con bạn có được kỹ năng này ,bạn có thể chỉ cho bé xem và dạy bé đủ mọi điều .Bé
không chỉ nhìn bạn mà còn nhìn những vật bạn chỉ cho bé .Điều này tạo nền tảng cho khả năng
cùng chơI và cùng nói chuyện .
Cách đánh giá
-Dụng cụ : Để sẵn vàI thứ đồ chơI ,đồ vật và hình để chỉ cho con bạn .
-Phương pháp : Để con bạn ở tư thế ngồi ,bạn ngồi đối diện với bé ,.Nếu con bạn phảI dựa vào
mới ngồi được đặt bé ngồi ở vị trí mà bé có thể nhìn được mặt bạn lẫn những vật mà bạn sẽ chỉ
cho bé .
Nói (tên bé )’Nhìn mẹ này ‘.Khi bé đang nhìn thì nói :’Nhìn này đây là một….hãy nhìn ..’.Nếu
bé chú ý ,hãy để bé chơI với vật đó ,rồi lập lại với những vật khác .
Đánh dấu + nếu con bạn tạo được giao tiếp bằng mắt với bạn ,rồi nhìn vào vật hoắc hình bạn
chỉ bé ,và duy trì sự chú ý được một phút hoặc hơn nữa ít nhất một lần.
Cách dạy
Nếu bé thiếu chú ý có thể bé sẽ thất bại trong việc giao tiếp bằng mắt với bạn và /hoặc với vật
,hoặc khi tạo đước giao tiếp bằng mắt thoáng qua ,có thể đôI khi bé cũng ngọ ngoậy đầu .
Mục đích trước hết là tạo giao tiếp bằng mắt với bạn còn những vật khác để sau.Đầu tiên gọi tên
con bạn ,rồi đợi bé phản ứng.Nếu bé không phản ứng gọi tên bé lần nữa và nhẹ nhàng xoay đầu
bé đến khi bạn tạo được giao tiếp bằng mắt với bé Sau đó lại nói tên bé lần nữa và vỗ vàomá bé
để khen thưởng bé đã đáp lại .
Bạn cũng có thể nhờ một người tính thời gian xem bé nhìn bạn được bao lâu trong hai phút bạn
dạy bé .Tốt nhất là lấy số trung bình sau vàI buổi dạy .Tiếp đó chọn lấy một lần hơI lâu để tiếp
tục luyện tập theo như mục tiêu của bạn khi đạt được mục tiêu này chọn lấy một thời gian lâu
hơn nữa .Tăng giần lên đến khi con bạn nhìn bạn khoảng 30 giây trong 2 phút .(Không cần phảI
liên tục-bé có thể nhìn chỗ khác rồi nhìn lại trong buổi dạy ).
Bây giờ đưa vào các buổi học một món đồ chơI và dạy dần dần cho đến khi bé hoặc nhìn bạn
hoặc nhìn món đồ chơi trong khoảng phân nửa buổi học hai phút .
Làm thế nào để khiến con bạn nhìn?Đóng kịch thường là câu trả lời cho câu hỏi này-bạn phải tự
làm, và qua trò chơi mà đồ chơi trở nên hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì khác trong phòng,và cũng hay
hơn là cứ ngọ ngoậy nhìn quanh quẩn.Hãy đáp bằng bằng cách nhiệt tình nhất mỗi lần con bạn
nhìn vào bạn .
Con bạn cần phải biết rằng bé sẽ nhận được phần thưởng khi chú ý đến bạn và nhiều điều thú vị
sẽ xuất hiện giữa bạn và bé.
Đôi khi sự phấn khích thôi chưa đủ, bé vẫn không tiến triển với cách này, bạn có thể thử những
cách khác.
1. Sử dụng một phòng yên tĩnh.Cho con bạn ở nơi yên tĩnh nhất trong nhà trong buổi học
này . Nói chuyện nhỏ và điềm tĩnh cũng có thể hiệu quả hơn đối với một số trẻ.Nếu có
hiệu quả, dần dần đưa vào những yếu tố gây xao lãng khác .
2. Làm theo sự dẫn dắt của con bạn .Nếu con bạn đang chơI một cách linh hoạt hãy ngồi
xuống và chơI cùng bé ,luân phiên với bé chơI những đồ chơI bé thích .Rồi bắt đầu nói
chuyện với bé về những chuyện bé đang làm.Giúp bé chơI trò chơI của bé mà không dành
quyền chủ động .Khi bé thích thú với sự hiện diện của bạn trong vai trò’Làm theo’,bắt
đầu đưa ra nhưng ý tưởng và đồ vật của riêng bạn . Sau cùng,yêu cầu con bạn nhìn vào
bạn trước khi bạn cho bé xem một cáI gì mới .
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3. 3.Dành một phần thưởng rõ ràng cho sự chú ý : Nếu những phương pháp trên vẫn không
đưa được bạn đến đâu,có lẽ bạn phảI hướng sự chú ý vào những gì mà bạn biết rằng con
bạn thích ,.Đối với những trẻ nhỏ,thức ăn thường là câu hỏi hay nhất ,.Bạn có thể hoặc
cho một miếng thức ăn nhỏ khi con bạn nhìn bạn trong mỗi buổi dạy,hoặc xắp xếp những
buổi dạy vào những giờ ăn ,yêu cầu bé phảI nhìn bạn trước mỗi lần bạn đút thức ăn cho
bé .Đây chỉ là một biện pháp ngắn hạn.Ngay khi con bạn nhìn bạn một cách dễ dàng ,hãy
bắt đầu đút cho bé thưa hơn hay yêu cầu bé nhìn bạn nhiều hơn với cũng một lượng thức
ăn như vậy.Nếu ngay khi bắt đầu ,bạn cho bé lời khen cũng như cho thức ăn thì sẽ đến
lúc chỉ còn lời khen cũng khiến con bạn vui thích .ở quyển 3 chương hai bạn sẽ thấy nhiều
chi tiết hơn nói về cách dùng thức ăn để động viên bé .
giờ chơI và các hoạt động trong nhà
Tất nhiên là việc dạy các kỹ năng chú ý không cần giới hạn trong các buổi dạy riêng biệt .Bạn
sẽ thấy là không cần dạy dành riêng chút nào cả.Có thể dạy chú ý vào những lúc thay tã,giờ
ăn ,giờ tắm và những lúc bạn âu yếm bé .Các anh chị của bé cũng có thể tham gia vào-hầu hết
các trẻ em đều thích đưa vật này vật nọ cho em bé xem ,và làm cho em bé nhìn chúng.
Ghi nhớ và mở rộng
Khi bạn kết thúc chuỗi này,và tiến đến chuỗi RL.B,hãy tiếp tục dành thời gian đơn giản chỉ
để nói chuyện với con bạn và khuyến khích bé nhìn vào những thứ bạn cho bé xem .Đừng lo
lắng nếu giao tiếp bằng mắt giữa bé và bạn giảm đI-đIũu này hoàn toàn bình thường khi sự
chăm chú của bé vào các đồ vật tăng lên.Thỉnh thoảng bé sẽ liếc nhìn bạn khi bạn cùng chơI
đồ chơI,và sẽ dành giao tiếp cao độ nhất cho những lần nói chuyện.
Khi bạn đạt đến đây có nghĩa là bạn đang vững tiến trên con đường dạy con bạn giao tiếp
,và các hoạt động luân phiên và bắt chước như đã nói ở Quyển 3 chương 2 trở nên hết sức
quan trọng .Từ giờ trở đI bạn sẽ có thêm những lĩnh vực cần suy nghĩ,nhưng bạn có thể tiến
hành với niềm tin rằng con bạn đã có một cơ sở tốt để đạt kỹ năng mới giúp bé hiểu biết và
diễn đạt chính miình.
XEM TRANH HOặC VậT HAI PHúT VớI NGƯời lớN RL.A.10
Đây là phần mở rộng của kỹ năng trước trong chuỗi này.
cách đánh giá
-Dụng cụ : Một quyển sách màu sắc sặc sỡ hoặc vàI mòn đồ chơI hấp dẫn.
-Phương pháp : Đặt con bạn ngồi trên đùi ,cho bé xem tranh hoặc đồ chơI,nói chuyện với bé
về từng cáI một và để cho bé cầm chúng.
Đánh dấu + nếu con bạn chú ý đến tranh hoặc vật được ít nhất hai phút .Nhớ chọn những
tranh có bố cục rõ ràng.Thỉnh thoảng bé có thể nhin từ tranh vật và sang bạn .
nhưng không nên để cho bé bị xao lãng bởi những vật hoặc sự kiện khác trong phòng.
Cách dạy
Dạy như RL.A.9.dần dần tăng thời gian chú ý của con bạn lên.
THAY Đổi Vẻ MặT Để PHảN ứng với GiọNG NóI THÂN THIệN HAY GIậN Dữ

RL.A.11

ở đây chúng ta xem xét một khía cạnh khác của bé khi phản ứng với môI trường xung
quanh .Chúng ta xem trẻ có gắn bó với giọng nói của người thân quen hay không.
Vào khoảng thời gian này bạn cũng có thể làm việc với RL.B.12,trong đó chúng tôI nói đến
sự phản ứng của trẻ với những vẻ mặt khác nhau.Rõ ràng là hai đề mục này có liên quan đến
nhau ..Nhưng trong khi ở RL.B.12 đứa trẻ có thể phản ứng với một vẻ mặt bằng cách bắt
trước khi bé tham gia một trò chơI,thì ở đây chúng tôI muốn đề cập đến sự phản ứng ngay tức
thì của trẻ.
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Cách đánh giá
-Phương pháp : Quan sát phản ứng cuả con bạn khi cha hoặc mẹ hoặc một người quen thuộc
khác nói bằng một giọng giận dữ và bằng một giọng thân thiện (tiện nhất là với một người
lớn khác hoặc đứa trẻ khác lớn hơn ).
Đánh dấu + nếu con bạn thay đổi vẻ mặt để phản ứng với giọng nói .Ví dụ khi nghe một
giọng giận dữ,bé trở nên im thin thít,chăm chú nhìn mặt người nói và tỏ vẻ sợ hãi.khi nghe
giọng nói thân thiện bé có thể mỉm cười .
cách dạy
Tất nhiên bạn không muốn con bạn khiếp sợ ,hoặc sắp đặt những giọng nói giận dữ để làm
bé hoảng hốt ! Nhưngcó những cách khác giúp bạn làm tăng tính nhạy cảm của con bạn đối
với những giọng nói khác nhau.Hãy tận dụng nhiều giai đIửu trẻ thơ và những câu chuyện
đơn giản có nhiều thay đổi trong diễn đạt .Những giai đIửu trẻ thơ như Chú Bé Quả Trứng ,
Cô Bé Muffet và Ba Con Mỡo Con quá quen thuộc nên chúng tôI gom thành một nhóm ,hát
với giọng đều đều ,nhưng khi bạn nghĩ về bản chất thực của chúng thì thấy ngay ở đấy một
nguồn kịch tính dồi dào ! Dùng gương mặt cũng như giọng nói của bạn để chuyển tảI sắc
tháI tình cảm,và tìm ở bé những biểu hiện đang bắt chước bạn .Con bạn sẽ không hiểu lời câu
chuyện hoặc các giai đIửu trẻ thơ trong một thời gian ,nhưng các sắc tháI cảm xúc thay đổi
được truyền đI qua giọng nói của bạn tự chúng đã có những tác dụng kể truyện –là một trong
những lôI cuốn tuyệt vời đối với con bạn .
LắNG NGHE MộT NGƯời nói TRONG KHI XUNG QUANH ồn ào RL.A.15
Khi con bạn lần đầu học chú ý ,bé sẽ rất khó duy trì chú ý trong một môI trường xung quanh
ồn ào ,bận rộn.Nhưng khi các kỹ năng chú ý chú ý của bé phát triển ,bé sẽ biết phân biệt
những âm thanh hấp dẫn nhất đối với bé ,và tập trung vào chúng để loại trừ mọi thứ khác ra .
Hầu hết trẻ học kỹ năng này không cần bất cứ sự dạy giỗ đặc biệt nào ,miễn là chúng có
nhiều cơ hội .Chúng ta thường hay quên nói chuyện với con của chúng ta khi đang bận mua
bán ở siêu thị hoặc khi nhà bận rộn công việc ,Cần nhớ rằng con bạn sẽ rất có lợi khi lắng
nghe bạn nói trong những điều kiện đầy thử thách như thế .
Cách đánh giá
-Phương pháp : Quan sát con bạn khi bé lắng nghe một người lớn nói khi xung quanh đang
ồn ào.
Đánh dấu + nếu bé tiếp tục chú ý đến người nói mặc dù xung quanh ồn ào .
LắNG NGHE HếT MộT CÂU TRUYệN NGắN

RL.A.37.

Ba đề mục trong chuỗi này liên quan tới khả năng của trẻ chú ý đến một câu truyện .
ở độ phát triển 18 đến 2 tuổi.Một câu truyện ngắn đIún hình có khoảng một chục bức tranh
(có thể có một tranh cho phần mở đầu ) và một hai câu đI kèm với bức tranh.Các sách truyện
‘chú vịt Bruna’ là một ví dụ cho loại này.Bạn sẽ tìm thấy một vàI sách truyện tương tự ở cửa
hàng sách thiếu nhi.Lưu ý rằng ở đây chúng tôI đang nói về sách truyện,phân biệt với những
sách có hàng tranh vẽ loạt liên hệ rời rạc.
Việc lắng nghe các câu truyện có quan hệ chặt chẽ với các kỹ năng đọc sách đã nói ở chuỗi
FM.G.
Cách đánh giá
-Phương pháp : Đọc cho con bạn nghe một câu truyện ngắn.
Đánh dấu + nếu con bạn chú ý toàn bộ câu truyện bằng cách xem tranh và nhìn mặt bạn.
cách dạy
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Dạy con bạn chú ý đến các truyện ngắn bằng cách biến chúng thành một phần quan trọng
trong hoạt động thường ngày.Khi đọc,hãy tỏ cho con bạn thấy là bạn hứng thú với những
đIũu đang sảy ra.
Hầu hết trẻ đều có những câu truyện chúng ưa thích và chúng muốn nghe đI nghe lại
mãi.Đừng ngăn cản đIũu này ,vì trẻ thích thú và học hỏi được qua sự lặp lại như thế . Tất
nhiên là bạn vẫn phảI tỏ ra thích thú khi đọc chuyện ba chú heo con đến lần thứ 7 trong tùân.
Nếu con bạn chú ý đến các tranh vẽ,nhưng lại mất tập trung vào câu truyện,bạn hãy bắt đầu
bằng cách nghĩ ra những câu truyện ngắn xung quanh tranh bạn chỉ cho bé xem. Thay vì nói
“Đây là cáI muỗng” và tiếp tục như thế,bạn có thể nói “CáI muỗng này giúp cho Katie ăn
cháo bữa sáng,đậu bỏ lò bữa chưa,đậu hà lan,khoai tây và rau câu bữa tối “.Tìm những sách
nói về cá nhân một đứa trẻ thực hiện hầu hết mọi hoạt động trong một ngày,và mô tả những
bức tranh theo cách có liên quan với những kinh nghiệm của con bạn.Chọn cẩn thận những
quyển sách đầu tiên,bảo đảm rằng có một tranh cho mỗi sự kiện đều gần gũi với con bạn
.Cũng có thể dùng vàI bức ảnh chụp gia đình để đặt thành một câu chuyện cho riêng con bạn.
CHú ý MộT CÂU TRUYệN TRONG MƯời PHúT,MộT NGƯời Đọc MộT NGƯời nghe
RL.A.64.
ở PS.A.55,chúng ta đã đánh giá xem trẻ có thể chú ý đến một câu truyện trong 10 phút khi ở
cùng một đứa trẻ.Còn ở đây chúng ta quan tâm đến khả năng tập trung vào một câu truyện
trong 10 phút khi chỉ có bạn với bé .
Cách đánh giá
-Dụng cụ : Một sách truyện thiếu nhi ,mỗi trang chứa 20 đến 30 từ.Đọc hết truyện này hết
khoảng 10 phút.
-Phương pháp : Đọc truyện cho con bạn nghe .
Đánh dấu +nếu con bạn chú ý đến câu chuyện mà không bị xao lãng bởi tiếng động bên
ngoàI hoặc dừng câu chuyện lại để nói về những việc khác.
Cách dạy
Từ những truyện ngắn đã nói ở RL.A.37,gia tăng dần đến mức độ này.
Thử đọc hai hoặc nhiều hoặc nhiều truyện ngắn liền trước khi chuyển sang đọc những
chuyện dàI hơn.
Nừu con bạn xao lãng câu chuyện lôI kéo sự chú ý sự chú ý của con bạn trở lại bằng cách
thay đổi tốc độ,ngữ đIửu giọng nói của bạn ,hỏi bé những câu hỏi những câu hỏi đơn giản
(‘Con có thấy ...?’)hoặc bổ xung nhận xét của bạn về những đIũu đang sảy ra.
TRả LờI CáC CÂU HỏI ĐƠN GIảN ,BằNG LờI HOặC CHỉ CHỏ,TRONG SuốT MộT CÂU
TRUYệN RL.A.91.
ở đây yêu cầu bé chú ý đến câu truyện khi bạn đang đọc cũng như có được những thông tin
quan trọng về câu truyện,nhờ đó bé có thể trả lời những câu hỏi đơn giản.
Cách đánh giá
-Dụng cụ : Một câu truyện thuộc loại đã nói ở RL.A.64.
-Phương pháp : Đọc truyện ,thỉnh thoảng dừng lại để hỏi những câu hỏi đơn giản chẳng hạn
như :’Con sói to độc ác đã làm gì nào?’hoặc ‘Con sâu bướm muốn ăn gì nào?’những câu hỏi
như thế đòi hỏi bé phảI chú ý vào câu truyện .Tất nhiên có thể hỏi những câu như :’’…ở
đâu?’hoặc ‘Con có thấy.....?’,nhưng không để tính đIểm .
Đánh dấu + nếu con bạn trả lời được ít nhất một trong số các câu hỏi.Ví dụ như những câu
hỏi đã nêu ở trên,Nếu con bạn chưa biết nói ,bé có thể trả lời bằng cách chỉ trỏ,ra đIệu bộ
hoặc làm những động tác diễn tả hành động của bé .
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Cách dạy
Đặt câu hỏi trong khi bạn đọc truyện là một cách tốt nhất để con bạn tập trung vào những sự
kiện nổi bật của câu truyện.Hãy biến các câu hỏi thành những cuộc hội thoại qua lại, đừng để
con bạn có cảm giác là bé đang bị tra vấn.
Nếu câu truyện quen thuộc,bạn có thể đặt câu hỏi về các sự kiện xắp sảy ra cũng như các sụ
kiện đã sảy ra.
Ghi nhớ và mở rộng
Kỹ năng này đánh dấu kết thúc cho chuỗi này,nhưng tất nhiên không có nghĩa là chấm dứt
việc đọc sách với con bạn .Với nguồn sách vô cùng phong phú ,bạn sẽ luôn tìm được những
quyển có thể thử thách con bạn theo cách mới.Đừng cho rằng bạn phảI luôn thúc đẩy con bạn
tiến tới,vì thỉnh thoảng bé sẽ thích thú quay lại những truyện đầu tiên,và có thể sẽ phấn khởi
đọc những truyện này với bạn , hoặc đọc một mình.hãy để bé giúp bạn chọn sách truyện trong
thư viện hoặc ở cửa hàng sách-nếu có quá nhiều sách làm bé không biết chọn cáI nào,bạn sẽ
chọn lấy hai truyện và hỏi bé thích quyển nào.
Chương 2
RL.B: PHảN ứng VớI CáC Cử CHỉ Và YÊU CầU ĐƠN GIảN
Trong chuỗi này con bạn phảI sử dụng kỹ năng chú ý của bé để làm theo các yêu cầu đơn
giản.Trong giai đoạn đầu,bé sẽ học phản ứng với cử chỉ kèm theo lời nói sau đó sẽ chuyển sang
phản ứng với lời nói .
Nếu con bạn thiếu kỹ năng Vận Động Tinh hoặc Vận Động Thô để làm theo các yêu cầu này,bạn
có thể hoãn lại ,hoặc nếu bé vẫn còn những khó khăn về thể chất ,bạn hãy sửa đổi lại những hoạt
động sao cho các động tác mà con bạn thực hiện được .Đây có vẻ là một bàI tập khó,và chắc chắn
sẽ cần có sự giúp đỡ của chuyên gia trong trường hợp như thế,nhưng cần nhớ rằng mục tiêu chính
của nhóm các kỹ năng này là dạy cho con bạn sự liên hệ giữa lời nói và vật,giữa lời nói và hành
động.Nhưng những lời nói ,hành động và đồ vật này thực tế là gì chỉ là thứ yếu.
Các kỹ năng trong chuỗi này đều được trẻ thông thạo trong vòng khoảng 18 tháng đầu của quá
trình phát triển bình thường.Chuỗi này tạo căn bản cho các chỉ dẫn chuyên biệt và phức tạp hơn
được sử dụng trong Chuỗi Nhận Biết Ngôn Ngữ khác .
Cũng như chuỗi RL.A, ở đây chúng tôI ít khi phân biệt giữa dạy và luyện tẩp trong các tình
huống khi vui chơI hoặc hoạt động trong nhà.Bạn có thể dạy tất cả các kỹ năng dưới đây trong
nhiều tình huống,và chỉ khi đứa trẻ không tiến bộ thì mới cần dành riêng thời gian đặc biệt để dạy
.
Dưới đây chúng tôI lịêt kê tất cả các kỹ năng trong chuỗi này.
6 đến 9 tháng tuổi
12.thay đổi vẻ mặt để phản ứng với vẻ mặt một người khác.
13.Phản ứng với các yêu cầu đơn giản khi được kết hợp cùng các đIửu bộ.
9 đến 12 tháng tuổi
15.Phản ứng với tên gọi bằng cách quay lại.
16.Phản ứng với các yêu cầu kiên quyết bằng cách dừng hoạt động .
17.Vẫy hoặc vỗ tay theo chỉ dẫn bằng lời nói .
18.Xác định vị trí các vật quen thuộc khi được gọi tên.
19.Xác định vị trí các thành viên gia đình khi được gọi tên .
12 đến 15 tháng
21.Đưa một vật cho người nói khi được yêu cầu .
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22.Chỉ một vật khi được gọi tên.
15 đến 18 tháng
26.Làm theo một chỉ dẫn đơn giản gồm hai từ hoặc ba từ.
27.Làm theo ba chỉ dẫn đơn giản gồm hai từ hoặc ba từ.
28.Mang một vật đã biết từ một phòng khác khi được yêu cầu .
THAY Đổi vẻ MặT Để PHảN ứng với Vẻ MặT MộT NGƯời lớn

RL.B.12

Bởi vì mặt của người là quan trọng nhất trong thế giới xung quanh bé ,do đó các đIệu bộ
trên khuôn mặt sẽ đầu tiến là cáI đIệu bộ mà bé đáp ứng lại .Lúc đầu bé sẽ thay đổi phản ứng
bằng cách thay đổi vẻ mặt của mình sau đó bé sẽ bắt trước y hệt nét mặt mà bé thấy.
Cách đánh giá
Ngồi ngang tầm với mắt bé ,khi bé chú ý đến bạn hãy thay đổi nét mặt từ bình thường đến vui
xướng ,và rồi từ bình thường đến ‘giận dữ ‘,.Bạn cũng có thể thử nghiệm với những vẻ mặt
khác,như ngạc nhiên há hốc miệng hoặc khôI hài.
Đánh dấu + nếu con bạn phản ứng bằng cách thay đổi vẻ mặt của bé .Bé không cần phảI bắt
chước y bạn.
Cách dạy
Việc khuyến khích những phản ứng như trên là một mục tiêu lớn và vô cùng uan trọng .ở quyển
3,chương 2 chúng tôI đã nói đầy đủ về vấn đề trong các phần luân phiên và Bắt Chước .Chúng
tôI gợi ý bạn nên đọc chương đó vào lúc này ,và dùng nó như một chỉ dẫn để dạy con bạn không
chỉ phản ứng với các vẻ mặt mà còn với các loại đIệu bộ khác ,cũng như với các loại âm thanh.
PHảN ứng với CáC YÊU CầU ĐƠN GIảN KHI ĐƯợc kết HợP CùNG ĐIệU Bộ rl.b.13
Bạn có thể dạy con bạn ý nghĩa của nhiều từ bằng cách sử dụng các đIửu bộ dành cho
chúng.Khi bạn chìa bàn tay ra,cùng lúc nói ‘Đưa nó cho mẹ ‘,tức là bạn đang cho con bạn phản
ứng với lời nói không kèm theo đIửu bộ trong tương lai.Tương tự như vậy,khi bạn vẫy tay và
nói’Chào tạm biệt’,hoặc khi bạn giơ hai cánh tay và nói’Cho mẹ ôm một cáI nào’.
Cách đánh giá
-Phương pháp : Khi con bạn đang chơI với vật nào đó,hãy thu hút sự chú ý của bé vào bạn,giơ
bàn tay ra và nói :’Đưa nó cho mẹ’.Hoặc thay thế bằng một yêu cầu và cử chỉ khác,chẳng hạn
như các yêu cầu và cử chỉ đã nói ở trên đây.
Đánh dấu + nếu con bạn thực hiện yêu cầu của con bạn ít nhất một lần.
Cách dạy
Chọn vàI yêu cầu đơn giản mà bạn muốn con bạn làm theo,chúng tôI gợi ý bạn nên đưa ra các
yêu cầu như đưa vẫy tay và vỗ tay.
Đưa ra yêu cầu của bạn kèm với một cử chỉ nhiều lần trong ngày.Giúp đỡ bé về thể chất nếu cần
,khi bé bắt đầu phản ứng với lời nói và cử chỉ không cần hỗ trợ thì giảm dần giúp đỡ.
PHảN ứng với TÊN GọI BằNG QUAY LạI RL.B.15
Khi con bạn đạt được kỹ năng này tức là bé biết nhận ra một âm thanh cụ thể có liên quan đặc
biệt với bé trong số các âm thanh xung quanh .
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Cách đánh giá
-Phương pháp : Chọn lúc con bạn tỏ ra quan tâm đến vật gì đó xung quanh bé đang xôn xao
nhiều tiếng động .Đứng cách bé khoảng 120 cm và gọi tên bé .
Đánh + nếu con bạn quay lại và nhìn về phía bạn .
Cách dạy
Nhiều phụ huynh nói :’ồ nhưng nhưng chúng tôI chẳng bao giờ gọi đúng tên của trẻ.Chúng tôI
gọi bé theo đủ cách –Nhấn Đồng Xu ,CáI Bụng Ăn Tham tuỳ theo trạng tháI của bé hoặc của
chúng tôI ‘.Tất nhiên chúng tôI không hề muốn ngăn cản bạn làm như vậy ,vì những phụ huynh
làm thế thường sử dụng ngôn ngữ ngẫu nhiên rất sống động và rất có hiệu quả đối với con bạn
.Nhưng nếu bạn cũng vào những trương hợp này thì hãy cố gắng sử dụng tên của bé ,hoặc một
tên gọi vui không đổi.,trong một khoảng thời gian!
PHảN ứng với CáC YÊU CầU KIÊN QUYếT BằNG CáCH DừNG HOạT Động RL.B.16
NếU con bạn chưa biết tự di chuyển,thì bạn chưa cần đến mục này,và có thể quay lại sau .
Với đưa bé có thể di chuyển,việc hiểu và phản ứng với những yêu cầu kiên quyết là cần thiết
không chỉ vì tính kỷ luật mà quan trọng hơn là vì lý do an toàn cho bé.
Lời nói’ không ‘ phảI đặt đúng chỗ nếu dùng quá thường xuyên sẽ làm mất hết ý nghĩa của nó
.Nếu bạn tự thấy mình nói ‘không ‘ vô số lần trong ngày ,xin hãy xem quyể 2 chương 6,.
Cách đánh giá
Đánh dấu + nếu con bạn dừng một hành động mà bạn không muốn ,ít nhất trong một lát ,khi bạn
nói với bé một cách kiên quyết ,.
Cách dạy
Chỉ dạy được kỹ năng này trong những tình huống tự nhiên.
Thoạt đầu ,có lẽ bạn phảI bỏ mọi rắc rối cho con bạn ,để khẳng định yêu cầu của bạn.
Mặc dù con bạn sẽ phản ứng với giọng nói của bạn chứ không phảI lời nói của bạn ,bạn vẫn phảI
tập thói quen đưa ra những yêu cầu kiên quyết bất cứ khi nào có thể được .Ví dụ thay vì nói ‘Để
sách trên kệ’bạn có thể nói thật kiên quyết’Không được lôI sách ra’,và những yêu cầu kiên quyết
như thế giúp bé nhận thức đúng đắn được công việc.
VẫY HOặC Vỗ TAY THEO CHỉ DẫN BằNG LờI RL.B.17
Bây giờ bạn sẽ mở rộng những đIũu đã dạy ở RL.B.13 bằng cách giảm dần việc làm mẫu vẫy tay
và /hoặc vỗ tay ( hoặc các đIửu bộ khác để bé bắt chước )CHúng tôI sẽ nói đến từ cho ở RL.B.21.
Cách đánh giá
-Phương pháp : Tạo giao tiếp bằng mắt với con bạn ,và nói ‘Vộy tay tạm biệt’hoặc ‘Vỗ
tay’.Đừng làm mẫu .Nếu bé không phản ứng hãy thử vào một dịp khác .
Đánh dấu + nếu con bạn phản ứng với những gì bạn yêu cầu .Bé không cần phảI vẫy hoặc vỗ
tay chính xác lắm,nhưng phảI biểu lộ rõ ràng là bé đang cố gắng làm đIều bạn yêu cầu.
Cách dạy
Tiếp tục từ RL.B.13,bắt đầu yêu cầu con bạn vẫy tay hoặc vỗ tay (hoặc làm động tác quen thuộc
nào đó )mà không làm mẫu cho bé xem trước đó.Nếu bé không phản ứng nhắc bé bằng cách làm
mẫu ,rồi đưa ra yêu cầu một lần nữa.Một khi bé bắt đầu làm được ,phần thưởng tốt nhất cho sự
phản ứng đúng của bé là được bạn cùng tham gia làm động tác khởi đầu.
XáC ĐịNH Vị TRí CáC VậT QUEN THUộC KHI ĐƯợc gọi TÊN RL.B.18
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Bây giờ con bạn đã tỏ ra là bé biết tên các đồ vật quen thuộc của be hay không .Những vật quen
thuộc như ly uống nước hoặc muỗng của bé cũng được .
Cách đánh giá
-Dụng cụ : Chọn vật họăc những con vật mà con bạn chắc chắn biết tên.
-Phương pháp : Đặt một vật cách con bạn khoảng chừng 1 m , bảo đảm là bé nhìn thấy nó .Nói
chuyện với bé để gây mất tập trung một lát ,rồi hỏi :’,….ở đâu?’
Đánh dấu + nếu con bạn quay lại nhìn và định đúng vị trí của ít nhất một vật quen thuộc khi bạn
gọi tên vật theo cách này.
Cách dạy
Chọn một đồ chơI quen thuộc với con bạn ,và một đồ chơI mà bạn biết là bé thích.tiến hành
như phần đánh giá ,và nếu bé không đáp ứng,hướng bé chú ý đến đồ chơI bằng cách nói ‘Kia là
…’
Khi bé tìm thấy được vật thứ nhất ,bạn có thể dạy bé tìm những vật khác với cách tương tự.Nên
nhớ rằng khi làm theo cách này tức là bạn đang bạn đang chuẩn bị cho con bạn cách gọi tên đồ
vật sau này ,vì vậy hãy chọn những vật mà bạn biết là con bạn muốn nói về chúng để thu hút trẻ.
XáC ĐịNH Vị TRí CáC THàNH VIÊN GIA ĐìNH KHI ĐƯợc gọi TÊN

RL.B.19

Đây là một trò chơI lý thú khi tất cả thành viên trong gia đình đều có mặt.Cũng có thể kết
hợp vào đây cả những người bạn thân và thú cưng của bé .
Khi con bạn chơI được trò chơI này bé cho thấy là bé đang liên hệ các từ với các người thân,và
bé biết chọn ra trong số những người xung quanh để đáp lại lời nói bé vừa nghe.
Cách đánh giá
-Phương pháp : Khi bé đang có mặt cùng với hai người trong gia đình hoặc nhiều hơn, hãy hỏi
:’Ba, mẹ, nana, Andrew... ở đâu’
Đánh dấu + nếu con bạn xác định đúng vị trí của một thành viên trong gia đình khi bạn gọi tên
người đó .
Cách dạy
Nếu con bạn không định được vị trí người được gọi tên ,hãy để người đó gọi tên bé (hoặc ví dụ
với Fido,chỉ về hướng người đó ).Nhắc lại tên-‘nhìn kìa đó là fiđo’hoặc :’TôI là nana’.
Giúp con bạn có cơ hội chứng tỏ bé làm được việc này mà không cần giúp đỡ.
Ghi nhớ và mở rộng
Bạn có thể tiếp tục trò chơI này đến khi bé biết hết mọi thành viên trong gia đình và những
người thân.ở trường macquarie các giáo viên chơI trò này với các trẻ trong lớp đI chập chững,để
giúp chúng biết tên lẫn nhau.Họ hát bàI :
Sarah bé nhỏ dịu hiền đâu rồi?’
Ai biết bạn ấy ở đâu nào ?’
ĐƯA MộT VậT CHO NGƯời nói KHI ĐƯợc yêu CầU

RL.B.21

hành động đưa cho và chỉ (được dạy ở RL.B.22)có thể được sử dụng để diễn tả một lựa chọn .có
thể bạn đã nhiều lần đưa ra yêu cầu ‘đưa cho ‘.,có kết hợp với cử chỉ.
Nhiều trẻ nhỏ phản ứng với từ đưa cho ‘ bằng cách vội vàng để vật ra ngoàI tầm với,đôI khi cùng
với miệng cười toe tuét vui sướng !Nếu con bạn làm vậy ,bé cần phảI hiểu là hành động đưa cho
là một phần của trò chơI-hai chiều thú vị ,và đó không phảI là cách mà mọi người lấy đI những
vật quí giá mà bé không được chơi.
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Bé hiểu là không được chơI với những vật quí giá!
Cách đánh giá
-Dụng cụ : Bất cứ đồ chơI nào .
-Phương pháp : Khi con bạn đang cầm đồ chơI,tạo giao tiếp bằng mắt với bé bằng cách nói ‘Đưa
nó cho mẹ’Đừng chìa tay bạn ra.Thử ba lần.
Đánh dấu + nếu con bạn đưa cho bạn đồ chơI được ít nhất hai trong ba lần thử.
Cách dạy
Dạy bằng cách chơI một trò chơI trong đó bạn và con bạn thực hiện sự luân phiên:’Đưa nó cho
mẹ’…’Bây giờ mẹ đưa nó cho con ‘
Hãy giúp đỡ bé về thể chất nếu cần trong vàI lần luân phiên đầu rồi tạo cơ hội để bé đưa đồ chơI
không cần giúp đỡ.
Tiếp tục dạy cho đến khi con bạn đưa vật cho bạn ngay lần đầu tiên bạn yêu cầu .
Giờ chơI và các hoạt động trong nhà
Cũng như chơI trò chơI này ,bạn có thể dùng đến những tình huống xuất hiện tự nhiên để thực
hành động tác ‘Đưa cho’.thử đưa con bạn vào những tình huống nội trợ,như nấu ăn ,và đưa bé
cầm những vật gì mà bạn sắp cần đến.Đến khi bạn cần nói những câu đại loại như :’ồ bây giờ mẹ
cần …Con đưa nó cho mẹ….’
Có thể con bạn cũng bắt đầu sự giao tiếp bằng cách đưa đồ vật cho bạn một cách ngẫu
nhiên.Đây là một cử chỉ rất quan trọng .Phản ứng lại bằng cách tỏ ra rất quan tâm đến vật bé đưa
cho bạn .
Ghi nhớ và mở rộng
Kỹ năng này sẽ được thực hành và mở rộng trong các Chuỗi Nhận Bíêt Ngôn Ngữ khác .
Lưu ý là những kỹ năng này và những kỹ năng ở RL.B.22 là những đIũu kiện tiên quyết để khởi
đầu .Chuỗi RL.C:Lựa Chọn Giữa Các Khả Năng :tranh và vật
CHỉ MộT VậT KHI ĐƯợc gọi TÊN RL.B.22
Chẳng bao lâu con bạn sẽ biết lựa chọn giữa khả năng vật hoặc tranh,và nếu bé biết chỉ chỏ để thể
hiện hành động của mình thì rất tốt.
Hoạt động này không gắn với sự lựa chọn nào cả,chỉ tập trung vào hướng bé ‘ chỉ ‘.
Nhiều trẻ nhỏ thích chỉ vào vật-đó là cách để chúng chia sẻ sự thích thú với người khác.Hành
động ‘chỉ ‘thường phát triển từ một động tác ‘với’ chung chung.sau khi được dạy cụ thể hơn
Cách đánh giá
-Dụng cụ : Một vật hoặc đồ chơI quen thuộc mà bé biết tên.
-Phương pháp : Để đồ chơI trước mặt con bạn và nói ‘CHỉ vào …’thử ba lần ,dùng những vật
khác nhau nếu bạn muốn.
Đánh dấu + nếu nếu con bạn giơ tay lên va chỉ một ngón tách riêng ra ( Không cần phảI ngón
trỏ ), được hai lần trong ba lần thử.
Cách dạy
Tiếp tục từ RL.C.18. bằng cách chỉ vào vật được gọi tên (cũng có thể bạn đã làm đIũu này rồi
bằng một cách nào đó ).Nói ‘nhìn này ,mẹ chỉ ….Con chỉ’
Hãy giúp đỡ bé về thể chất nếu cần,nhấc cánh tay của con bạn lên và duỗi ngón tay trỏ của bé ra
cùng với ngón trỏ của bạn .Dần dần giảm giúp đỡ.
Giờ chơI và các hoạt động trong nhà
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Bạn có thể chỉ đủ loại đồ vật trong nhà ,xa và gần .Nếu bạn dùng sách hình để chỉ thì thật tuyệt
vời -liên hệ chuỗi FM.G:Các kỹ năng đọc sách.
Ghi nhớ và mở rộng
Bạn sẽ thấy là động tác chỉ được dùng đến theo nhiều cách trong những chuỗi tiếp theo
đây.Chuỗi RL.C:Lựa chọn giữa các khả năng:vật và tranh,có thể giới thiệu vào lúc này.
Hãy nghĩ đến các cách mà con bạn có thể dùng động tác chỉ dùng để giao tiếp với những người
khác .Hãy cho bé thấy rằng bé có thể chỉ biểu lộ là bé muốn lấy con búp bê đó trên kệ cao ,hoặc
bình sữa ,hoặc ngồi xích đu.Luôn phản ứng khi bé chỉ vào vật nào ,để bé hiểu rằng đây là một
cách hiệu quả để thu hút sự chú ý của bạn vào những thứ bé thích .Tất nhiên là bạn vẫn phảI gọi
tên vật giúp bé.Động tác chỉ (và những đIệu bộ khác )không phảI được học để thay thế cho lời
nói .Vấn đề này có nói chi tiết ở phần 3 chương 2.
LàM THEO MộT CHỉ DẫN ĐƠN GIảN GồM HAI Từ HOặC BA Từ RL.B.26
Đến thời điểm này con bạn đã có thể làm được khá nhiều chỉ dẫn đơn giản chẳng hạn ‘nhìn’
‘vẫy ‘’chỉ ‘ ‘ đưa’’chào tạm biệt ‘
bây giờ đã đến lúc phảI đa dạng hóa các chỉ dẫn để con bạn làm theo .Chúng ta bắt đầu bằng
cách dạy những chỉ dẫn được diễn đạt bằng cụm từ thay vì các từ đơn lẻ.Trẻ học nhận biết cụm
từ như là một đơn vị độc lập,và chưa cần phân biệt giữa các cụm từ riêng lẻ trong nhóm đó .Có lẽ
cứ xem xét những chỉ dẫn đó như là những cụm từ riêng lẻ nhưng dàI và phức tạp.Con bạn không
biết ,và chưa cần phảI biết rằng thực ra chúng gồm có vàI từ mỗi từ hoàn toàn có thể đứng độc
lập .
Chỉ dẫn đầu tiên kiểu như thế mà đứa trẻ làm theo sẽ phản ảnh các trò chơI và các hoạt động vui
đùa mà gia đình trẻ thích .Có thể là ‘Chọc lét mẹ’ hoặc ‘ngọ nguậy ngón chân ‘hoặc’nảy như quả
banh ‘.Đó sẽ là một cụm từ bé thường nghe và có thể là nhóm từ khíên bé tự liên hệ đến sự vui
đùa và phấn khởi.
Đánh giá kỹ năng này một cách không gò bó .bằng cách quan sát phản ứng của con bạn đưa ra
những chỉ dẫn đơn giản gồm hàI từ hoặc ba từ.Đánh dấu + nếu bé làm theo ít nhất một chỉ dẫn
như thế.
Nếu con bạn không làm theo hãy chọn một chỉ dẫn mà bạn thường dùng khi chơI với bé ,và dạy
bằng cách làm mẫu ,bổ xung giúp đỡ về thể chất nếu cần.
LàM THEO BA CHỉ DẫN ĐƠN GIảN GồM HAI HOặC BA Từ

RL.B.27

đây là sự mở rộng của chương 26.
Đến thời đIểm này trẻ cần phảI tỏ ra rằng bé có thể phân biệt được ba chỉ dẫn khác nhau gồm hai
từ hoặc ba từ.Một lần nữa nội dung của các cụm từ bạn dùng hoàn toàn tuỳ thuộc vào bạn .Bạn
có thể giới thiệu thêm vàI cụm từ vui vui hoặc những cụm từ có ý nghĩa thục hành như:’Ngồi
xuống’
‘và đóng cửa lại ‘
Đánh giá và dạy như RL.B.26
MANG MộT VậT Đã BIếT Từ MộT PHòNG KHáC KHI ĐƯợc YÊU CầU

RL.B.28

Chỉ dẫn đơn giản của chuỗi này đòi hỏi bé phảI ghi nhớ một yêu cầu cụ thể trong khi bé đang đI
đến một phòng khác để tìm một vật để đem lại cho bạn ..khi bé đã đạt được kỹ năng này bé đã có
một cơ sở vững vàng để hiểu được những chỉ dẫn phức tạp hơn trong các chuỗi về sau.
Cách đánh giá
Phương phap: Yêu cầu con bạn qua phòng khác lấy cho bạn một vật .Vật đó phảI quen thuộc với
bé và thường nằm ở một vị trí nhất định.
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Đánh dấu + nếu con bạn mang cho bạn vật mà bạn yêu cầu .
kỹ năng này chỉ thích hợp với trẻ đã biết đI .Nếu con bạn chưa biết đI bạn cứ tiếp tục các chuỗi
khác rồi sau đó sẽ quay lại chuỗi này khi thích hợp
Cách dạy
Bắt đầu bằng cách yêu cầu con bạn lấy một vật quen thuộc từ đầu kia của gian phòng . sau đó
cùng với bé ra khỏi phòng ,giả vờ phát hiện ra là bạn quên một thứ :’ồ mình quên mang theo gấu
bông .Con đI lấy gấu bông đI’ Đợi bé ngay ngoàI cửa.Đưa cho con bạn một vật để đưa cho một
người nào đó ở phòng khác –theo cách này,bé chỉ phảI nhớ nhiệm vụ của mình trong một lượt
đi.Sau cùng yêu cầu bé đưa cho bạn một vật lấy từ một phòng khác,như đã nói rõ ở phần cách
đánh giá.
GHI NHớ Và Mở RộNG CHUỗI NàY
Các kỹ năng con bạn đã sử dụng ở chuỗi này sẽ đựoc mở rộng trong các Chuỗi nhận biết ngôn
ngữ khác.Có thể bạn bắt đầu chuỗi RL.C:CHọn lựa giữa các khả năng:vật và tranh ,bây giờ bạn
sẽ bắt đầu với chuỗi RL.D:phản ứng với các yêu cầu liên quan đến các từ chỉ hành động.
Chương 3
RL.C:CHọN LựA GIữA CáC KHả NĂNG :VậT Và TRANH
Chuỗi này tập chung vào việc gọi tên của vật .bé tỏ ra biết tên gọi của vật bằng cách chọn một
vật được gọi tên khi bé được chọn lựa.Tiếp sau đó trong chuỗi này , bé cũng học xác định vật
theo công dụng của chúng,và xắp xếp chúng theo loại,chẳng hạn động vật và thức ăn.
Bởi vì bé thể hiện biết tên vật bằng cách chọn lựa chúng.Do đó không cấn bé biết nói cũng có
thể hoàn thành được chuỗi này.Tất nhiên là việc dạy bé tên của vật sẽ giúp bé biết nói ,vì trước
khi nói một vật bé phảI biết vật đó là gì.Nếu con bạn đang tập nói ,bạn có thể khuyến khích bé
nói tên một vật cũng như chọn lựa chúng .
Khi bạn chọn lựa các vật dùng để dùng trong việc đanh giá và dạy ,nên chọn những thứ hấp
dẫn với con bạn những vật mà bạn cho rằng con bạn thích nói về chúng.
Trong khi làm việc với chuỗi này,bạn cũng sẽ dạy những kỹ năng của những chuỗi khác.Bạn có
thể sen kẽ các chuỗi với nhau, hoặc mỗi chuỗi dạy cùng một mục tiêu cùng một lúc,tuỳ theo thời
gian thuận tiện của bạn.
Dưới đây chúng tôI liệt kê tất cả những kỹ năng trong chuỗi này.
12 đến 15 tháng
20.Chọn một vật khi được gọi tên ,chọn trong hai.
15 đến 18 tháng
23. CHỉ những vật ở xa ngoàI cửa.
24. Chọn một vật khi được gọi tên ,chọn một trong 3.
25. chỉ một bộ phận trên cơ thể khi được gọi tên.
18 đến 2 tuổi
31.CHỉ 4 bộ phận cơ thể khi được gọi tên.
32.Chọn một vật khi được gọi tên ,chon trong 4
33.CHọn 3 món đồ mặc khi được gọi tên
34.Chọn một tranh khi được gọi tên,chọn trong 2.
35.Chọn một tranh khi được gọi tên,chọn trong 4.
36.Chỉ 7 bộ phận cơ thể khi được nói tên.
2 đến 3 tuổi
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43.chỉ 10 bộ phận cơ thể khi được gọi tên.
44.Chỉ vào chính mình khi được hỏi :’ở đâu’.
45.Chọn một tranh khi được gọi tên, chọn trong 9.
46.Chỉ hai vật khi được mô tả công dụng, chon trong4
47.Chỉ 4 vật khi được mô tả công dụng, chọn trong 6.
48.CHỉ 6 vật khi được mô tả công dụng, chọn trong 6.
49.Khi được xem 5 món ăn khác nhau, chọn 3 khi được gọi tên.
50.Khi được xem5 động vật khác nhau chọn 3 khi được gọi tên.
51. Khi được xem 5 món đồ khác nhau, chọn 3 khi được gọi tên
52.Phản ứng ‘Đưa mẹ …và …’chọn trong 4 vật .
53.Phản ứng ‘Đưa mẹ …và….’từ bất cứ nơI nào trong phòng.

3 đến 4 tuổi
67.CHỉ 13 bộ phận trên cơ thể .
68.Chỉ 16 bộ phận trên cơ thể.
69.Phân biệt bạn trai và bạn gái khi được xem tranh của cả hai.
70.Phân biệt đàn ông và đàn bà ,khi được xem tranh của cả hai.
71.Chọn các vật tuỳ theo loại-thức ăn.
72.Chọn các vật tuỳ theo loại-động vật.
73.Chọn các vật tuỳ theo loại-quần áo.
74.Chọn các vật tuỳ theo loại-đồ đạc.
CHọN MộT VậT KHI ĐƯơc gọi TÊN ,CHọN MộT TRONG HAI RL.C.20.
Trong bài tập này bé tỏ ra biết những vật quen thuộc bằng cách chọn một cáI tên gọi của nó nghe
gắn bó với bé hơn là những cáI tên khác .
Dạy RL.B.21. và 22 (phản ứng với đưa cho và chỉ )trước khi dạy kỹ năng này.
Khi chọn các vật dùng để đánh giá kỹ năng này,chọn những thứ hấp dẫn bé-những vật mà rồi
đây bé muốn nói về chúng.Bạn cũng thử chọn những đồ chơI có sức lôI cuốn như vậy với con
bạn-nếu không có thể bé sẽ thích quay sang chơI với con thỏ yêu của bé mặc dù bé biết là bạn nói
về cáI muỗng.
Lưu ý dưới đây liên quan đến việc đánh giá và dạy sự chọn lựa trong hai vật.Nhưng chúng tôI
khuyên bạn nên chọn một cặp chọn lựa khác khi bé đã thông thạo hai chọn lựa đầu tiên.Đây là
một kỹ năng quan trọng ,và sự thành công được xem như một sự kiện,bởi vì nó mở ra một cánh
cửa rộng lớn cho việc dạy và học.Rất đáng để bạn bỏ nhiều thời gian củng cố kỹ năng này trước
khi tiếp tục đI hết chuỗi.
Cách đánh giá
-Dụng cụ: Hai đồ chơI quen thuộc (xem lưu ý trên ).
-Phương pháp : Ngồi đối diện con bạn ngang ghế cao hoặc bàn của bé. Nói ‘Xem này mẹ
có..và....’Cho bé thời gian nhìn từng thứ. Bây giờ hãy nói ‘Chỉ vào ..’hoặc ‘Lấy..’hoặc ‘Đưa cho
mẹ...’(bất cứ chỉ dẫn nào bạn cảm thấy thuận tiện nhất ).
Thử 5 lần-hai lần cho mỗi vật,và một lần thử thêm. Thỉng thoảng thay đổi vị trí các đồ chơi.
Đánh dấu cộng nếu con bạn chỉ vào hoặc lấy vật được gọi tên được 4 trong 5 lần thử-hai lần cho
mỗi vật.
Cách dạy
Ngồi đối diện với con bạn như đã nói ở phần cách đánh giá.
Cho bé xem các đồ chơI,lần lượt gọi tên từng thứ.Rồi bảo bé nhìn bạn.Điều này rất cần thiết,vì
bé chỉ phản ứng với điều bạn nói khi bé chú ý đến bạn .
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Dấu đồ chơI trên đùi sau khi cho bé xem trong khi hướng sự chú ý đến bạn.
Sau đó nói ‘Con hãy chỉ vào ……’( Hoặc bất cứ chỉ dẫn nào đã chọn ) rồi đưa đồ chơI ra cho bé
nhìn lại.
Khi con bạn lấy ngay cả hai món đồ chơI,bạn kéo chúng ra khỏi tầm với và lập lại lời chỉ dẫn.
Nếu bé với lấy đồ chơI bạn đã gọi tên,di chuyển nó về phía bé để bé chỉ vào hoặc lấy nó.Khen
ngợi bé nồng nhiệt :’Con gái thật thông minh, con đã tìm thấy ..Đó là..!’
Nếu bé với tới món đồ chơi khác,hoặc không màng đến chỉ dẫn của bạn,nhẹ nhàng lấy lại món
đồ chơi không yêu cầuvà đẩy nhẹ món đồ chơi yêu cầu tới trước mặt để gây chú ý hơn.
Nếu bé tiếp theo lấy món đồ chơI đã gọi tên, khen ngợi bé và nhắc lại bàI tập.
Nếu bé vẫn chưa chắn phảI làm gì,quay lại phần đầu bài tập và dành nhiều thời gian xem và gọi
tên từng vật ,.Nhắc lại lời chỉ dẫn nếu cần ,cầm bàn tay bé hướng về phía đồ chơi bạn đã gọi tên.
Tiếp tục dạy đến khi con bạn lấy được đồ chơI gọi tên được 4 trong 5 lần thử với 3 buổi dạy liên
tiếp. Điều quan trọng là phải thật chắc chắn rằng bé đã thật thông thạo kỹ năng này trước khi bạn
cho bé lựa chọn nhiều vật hơn.
Giờ chơI và các hoạt động trong nhà
NgoàI những buổi dạy riêng, bạn có thể dành riêng thời gian để chơi và nói chuyệnvới bé về
những vật bạn đã chọn cho hoạt động này.Chơi trò chơI dấu –và tìm, dấu một trong các đồ chơi
dưới thảm hoặc dưới cái hộp úp ngược và nói ‘..ở đâu?Nó đấy con đã tìm thấy ..!’
Hãy suy nghĩ để lựa chọn những vật có thể dùng cho kỹ năng này trong tương lai ,và nhấn mạnh
tên của chúng cho con bạn rõ.
Ghi nhớ và mở rộng
Kỹ năng này được mở rộng trực tiếp ở RC.L.24.Nhưng trước khi tiếp tục,chúng tôI đề nghị bạn
dùng một cặp đồ vật thứ hai để làm việc hết với chuỗi RL.C.20 một lần nữa.
CHỉ NHữNG VậT ở XA NGOàI CửA

RL.C.23.

Trong đề mục này,bạn yêu cầu bé chỉ một vật ở xa không với tới được
Cách đánh giá
-Phương pháp : khi cùng với bé đứng ngoàI cửa hoặc khi nhìn ra ngoàI cửa,yêu cầu bé chỉ vật ở
xa,như máy bay hoặc cáI cây,xe hơi.Dùng bất cứ chỉ dẫn nào bạn cảm thấy thuận lợi-‘chỉ chiếc
máy bay’ hoặc ‘Chỉ mẹ xem cáI cây’hoặc ‘ Chiếc xe hơI ở đâu’
Đánh dâu + nếu con bạn chỉ đúng ít nhất một vật theo cách này.
Cách dạy
Nên tập thói quen chỉ vào những vật ở xa cho con bạn thấy bất cứ khi nào có dịp.Đảm bảo rằng
bạn thường xuyên đề cập đến vàI thứ để tên gọi của chúng thường xuyên quen thuộc với bé .
Nếu cần giúp con bạn tập chỉ những giai đoạn đầu đời.
Giờ chơI và những hoạt động trong nhà
đây là những dịp tốt để con bạn đI dạo chơI bằng xe hơI,miễn là bé có thể nhìn ra ngoàI cửa
xe.Biến dịp này thành một trò chơI,mọi người trong nhà cùng tham gia.
Khi ở trong nhà,chỉ cho bé thấy các nguồn sáng (trẻ nhỏ rất thích ) những vật di động trên
giường của bé và các tranh trên tường.
Ghi nhớ và mở rộng
Kỹ năng này dễ duy trì và mở rộng-thường xuyên chỉ vật này vật kia xung quanh bạn.Dần dần
biến thói quen này thành bản tính thứ hai của bạn.!
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CHọN MộT VậT KHI ĐƯơc gọi tên.CHọN TRONG 3

RL.C.24

Bây giờ con bạn sẽ biểu diễn kỹ năngbé đã học ở RL.C.20, chỉ khác là bé phảI chọn một trong
ba khả năng.
đánh giá và dạy như RL.C.20 chỉ khác là trình bày ba món đồ chơI quen thuộc.
Cũng như ở RL.C.20 chúng tôI đề nghị bạn lập lại baì tập này bằng cách dùng một bộ đồ vật
khác khi bé đã thông thạo bộ đồ vật đầu tiên.
Kỹ năng này sẽ được mở rộng trực tiếp ở RL.C.32.
CHỉ MộT Bộ PHậN CƠ THể KHI ĐƯợc gọi tên RL.C.25.
Khi nào con bạn hoàn tất chuỗi nàybé sẽ chỉ học 16 bộ phận cơ thể phần liệ kê ở quyển 8 sẽ giúp
bạn biết trẻ thường thông thạo bao nhiêu bộ phận ở mỗi mức độ phát triển,tuy nhiên vẫn không
nên xem đây là nghuyên tắc phảI theo.phương pháp dễ nhất và tự nhiên nhất dạy các bộ phận cơ
thể là dạy chúng một cách tự nhiên từng ít một ,chỉ khi bé đã rõ bộ phận này mới giới thiệu bộ
phận mới.
Dùng những hoạt động thường ngày để dạy các bộ phận cơ thể.sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả nếu để
bé ngồi lên ghế và bảo chỉ vào cằm bé liên tiếp 5 lần! Dạy vào giờ tắm giờ thay đồ, giờ
chơi.Dừng lại khi đi qua tấm kiếng để cùng con bạn tìm các bộ phận cơ thể.Bạn cũng dùng búp
bê, gấu bông, hình ảnh để dạy. Những vấn đề chính để dạy kỹ năng này như sau:
Biết các mục tiêu của bạn nhờ đó các bộ phận liên quan có được những vị trí thích đáng
Không phảI lúc nào cũng chỉ cho con bạn xem,hãy để bé chỉ cho bạn xem.
Bạn có thể dạy các bộ phận cơ thể theo thứ tự nào xem ra tốt nhất với bạn .tóc,miệng,và bàn tay
thuộc những bộ phận dễ học nhất,những bộ phận để học sau như cánh tay,chân và lưng.Còn
khoảng giữa thì dạy mũi, ngón tay, mắt, tai, ngón chân, cằm, răng, lưỡi, bụng, và đầu gối.Hãy để
con bạn thích thú chỉ vào các bộ phận của chính bé hoặc của người khác.
Cách đánh giá
-Phương pháp : Chọn bộ phận cơ thể con bạn thích nhất,nói:’…của con đâu’thử ba lần.Tiếp theo
bạn có thể thử những bộ phận khác,mỗi bộ phận thử ba lần.
đánh dấu + nếu con bạn chỉ vào một bộ phận bạn gọi tên được hai trong ba lần thử.
Lưu ý rằng khi con bạn biết được 4 bộ phận ,kể cả bộ phận đầu tiên thì bé cũng đạt đIúm cộng
cho cả RL.C.31; khi biết được bảy thì đạt yêu cầu cho RL.C.36.và cứ như vậy.
CHỉ BốN Bộ PHậN CƠ THể KHI ĐƯợc gọi tên RL.C.31.
Dùng bất kỳ bộ phận nào,kể cả bộ phận đã học ở RL.C.25.Đánh giá và dạy như RL.C.25.
CHọN MộT VậT KHI ĐƯợc gọi TÊN TRONG BốN RL.C.32.
Bây giờ bạn phảI gọi tên trong số bốn vật khác
đánh giá như RL.C.20.Sử dụng đúng 4 đồ vật và mỗi vật thử 3 lần.Để đạt đIúm cộng con bạn
phảI chọn một trong bốn vật được hai trong ba lần thử.
Dạy như RL.C.20 chỉ khác là dùng bốn vật hoặc đồ chơI quen thuộc,.
Khi con bạn thông thạo bộ đồ vật đầu tiên,bạn thay đổi các đồ vật để kết hợp tất cả những vật bé
biết theo những cách khác nhau.
Bây giờ con bạn có thể tiếp tục các loại hoạt động khác,nhưng thỉnh thoảng vẫn phảI cho bé
thực hành chọn đồ vật để bé không quên đồ vật đã học.
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CHọN BA MóN Đồ MặC KHI ĐƯợc goị TÊN RL.C.33.
Những vật ở đây là những thứ quen thuộc con bạn vẫn thường gặp hàng ngày,đó là quần áo của
bé.
Đây chỉ là một ví dụ của một phương pháp dùng những vật quen thuộc với con bạn để mở rộng
các kỹ năng lựa chọn giữa các khả năng.Có thể sử dụng hai loại đồ vật tương tự vào giờ ăn,giờ
tắm...ở bất kỳ hoàn cảnh nào mà bé thường gặp loại đồ vật đó hàng ngày.Việc bíêt tên các loại đồ
vật này sẽ giúp bé tham gia linh hoạt hơn vào những hoạt động thường ngày,và giúp bé nói
chuyện về những việc mà bé chia sẻ cùng mọi người.
Cách đánh giá
-Dụng cụ : Một bộ gồm các đồ vật của con bạn,ít nhất bốn món.
-Phương pháp : Có thể đánh giá kỹ năng này khi bạn bày các đồ mặc lên bàn,nhưng tốt nhất là
có sự xắp đặt tự nhiên và thời gian dạy thích hợp.TrảI các món đồ lên giường của bé ( hoặc bất
cứ chỗ nào )khi bạn mặc đồ cho bé vào buổi sáng và bảo bé chọn từng món khi cần đến.
đánh dấu + nếu con bạn chọn ít nhất ba món trong đồ mặc của bé khi bạn gọi tên chúng.
Cách dạy
Dạy bằng cách tập thói quen gọi tên các vật như các đồ mặc chẳng hạn cho con bạn nghe khi bạn
sử dụng chúng,và cho bé dịp lựa chọn đồ vật.Bạn có thể giúp bé lựa chọn theo những cách bạn đã
dạy trong kỹ năng lựa chọn đầu tiên,vì những kỹ thuật này thích hợp với các tình huống trong
nhà cũng như các buổi dạy chính thức.
Ghi nhớ và mở rộng
Bạn sẽ nhìn thấy có nhiều cách mở rộng các kỹ năng chọn lựa của con bạn trong các hoàn cảnh
trong nhà.Có thể cho bé nhiều vật để chọn lựa,chẳng hạn bảo bé tìm một món đồ mặc cụ thể
trong rổ đựng đồ giặt hoặc trong ngăn kéo.Tiếp theo bạn có thể kết hợp màu sắc và những kháI
niệm trừu tượng khác cùng những yêu cầu của bạn.
CHọN MộT TRANH KHI ĐƯợc gọi TÊN ,CHọN TRONG HAI RL.C.34.
Việc chọn các tranh trong số các lựa chọn khác nhau so với trẻ hơI có tính thử thách hơn là chọn
đồ vật .Để bắt đầu.Không chắc là bé quen với bất kỳ tranh riêng lẻ nào,theo cách bé đã quen
thuộc với những vật được dùng trước đây trong chuỗi này.Bé không thể cầm các tranh như cầm
các vật khác,vì chúng không phảI là thực thể trong thế giới của bé.
Bé phảI bíêt nhận ra và chọn lựa giữa các tranh không chỉ vì nâng cao khả năng phân biệt bằng
mắt mà còn để bổ xung thêm nhiều trò chơI cho bé và giúp bé cảm nhận thế giơI xung quanh.
Bạn cần phảI suy nghĩ về những dụng cụ cần dùng trước khi đánh giá và dạy chọn lựa tranh có
một số nghuyên tắc :
Chọn tranh của những vật quen thuộc với con bạn để giúp bé nhìn thấy sự liên hệ giữa tranh với
vật (xem lưu ý FM.I.77)
Chọn những tranh lớn (ít nhất vuông 10 cm )và dễ cho bé cầm.Tốt nhất là gián chúng lên giấy
cứng và bọc plastic trong suốt cho bé khỏi phá.
Chọn những tranh khá thực tế.Có thể dùng hình chụp,nhưng màu sắc minh hoạ phảI rõ ràng,trung
thực.
Luôn nhớ là phải thay đổi dụng cụ .Mặc dù có thể bạn chỉ cần vàI cáI một lúc nào đó,nhưng vẫn
nên có một lô 10 cáI hoặc hơn.
Bạn có thể tự vẽ tranh,hoặc cắt ra từ tạp chí và gián lên giấy cứng,Bạn có thấy nguồn cung cấp
tranh rất tốt ở loại sách tranh con bọ rùa-đợt xuất bản 704. Những sách này không đắt và có
nhiều ở cơ quan thông tấn và của hàng sách.Quyển đầu tiên có rất nhiều tranh giúp bạn bắt đầu
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các giáo viên ở maquỉi thường cắt ra gián vào bìa cứng rồi bọc plastic lại.Còn những bản sao
khác thì để nghuyên dùng để xem,chỉ và nói chuyện .
để đánh giá và dạy ở các giai đoạn đầu tiên,chọn tranh của hai vật rất quen thuộc với con bạn –Có
thể là tranh vật đã sử dụng lần đầu trong chuỗi này.
Cách đánh giá
-Dụng cụ : Hai tranh nói về hai vật con bạn đã bíêt .
-Phương pháp : Đặt các tranh lên bàn trước mặt con bạn ,hoặc giơ chúng lên trong tầm với của
bé.Nói :’ Chỉ vào ..’(hoặc ‘lấy ‘ , ‘đưa’ ).Mỗi tranh thử ba lần,thỉnh thoảng thay đổi vị trí giữa
chúng.
Đánh dấu + nếu con bạn chọn được ít nhất hai lần.
Cách dạy
Các bước dạy giống y như dạy chọn lựa vật RL.C.20.
Giờ chơI và các hoạt động trong nhà
Xem sách và tranh luôn là điều cần thiết, càng đặc biệt quan trọng khi bạn dùng kỹ năng này.cần
tìm những sách có tranh lớn rõ ràng mỗi trang có một hoặc hai tranh.Có thể dùng những sách có
hai tranh ở phần đầu để thực hành lựa chọn
Ghi nhớ và mở rộng
Cũng như với các bàI tập lựa chọn vật,cần thiết phảI dùng bộ tranh thứ hai để lặp lại các bước
một khi bé đã thông thạo bộ tranh đầu tiên.
Kỹ năng này được mở rộng trực tiếp ở RL.C.35. là kỹ năng yêu cầu trẻ chọn giữa bốn hình .Bạn
có thể cho bé lựa chọn ba hình để làm bước trung gian.
CHọN MộT TRANH KHI ĐƯợc gọi TÊN ,CHọN TRONG BốN RL.C.35.
Cũng như khi làm việc với các đồ vật,bây giờ bạn có thể giúp con bạn chọn lựa giữa các tranh khi
có nhiều tranh cho bé chọn.
đánh giá và dạy như RL.C.34 dùng bốn tranh
khi bé đã biết rõ bộ tranh đầu tiên,nhắc lại bàI tập với một bộ tranh khác.
Để đa dạng tìm những sách có ba hoặc bốn tranh ở phần mở đầu và yêu cầu bé chỉ tranh mà bạn
gọi tên.Hoặc bạn có thể gián bốn tranh lên một tấm bìa cứng,làm như vậy là để chuẩn bị cho kỹ
năng RL.C.45. là kỹ năng xem nhiều tranh trên một tấm bảng.
CHỉ BảY Bộ PHậN CƠ THể KHI ĐƯợc gọi TÊN RL.C.36.
Sử dụng bất kỳ bảy bộ phận cơ thể nào kể cả bốn bộ phận đã học trước đây trong chuỗi này đánh
giá và dạy như RL.C.25.
CHỉ Mười bộ PHậN CƠ THể KHI ĐƯợc gọi TÊN RL.C.43.
Sử dụng bất kỳ mười bộ phận cơ thể nào, kể cả bảy bộ phận đã học đánh giá và dạy như RL.C.25.
CHỉ VàO CHíNH MìNH KHI ĐƯợc hỏi :’ở ĐÂU ?’ RL.C.44.
Từ thời kỳ sơ sinh, bé đã biết phản ứng khi nghe gọi tên mình.Tuy nhiên khả năng chỉ vào chính
mình khi được hỏi ở đâu’ lại đến chậm hơn nhiều.ở các giai đoạn đầu,việc gọi tên có chức năng
như một tín hiệu phát đến bé như một sự thu hút sự chú ý của bé-tín hiệu về việc đang sảy ra có
liên quan đến trẻ.kỹ năng ở đây hơI khác với việc xem bản thân như một thực thể riêng biệt được
xác định bằng tên gọi .Các nhà tâm lý cho chúng tôI biết những trẻ còn rất nhỏ không thấy rõ sự
khác biệt rõ rệt giữa ‘bản thân ‘ với ‘người khác’ như người lớn chúng ta.
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Tuy nhiên ,nếu bạn vẫn chú trọng việc gọi tên bé và tên những thứ khác thì con bạn sẽ đạt được
những kỹ năng này vào giai đoạn phát triển đầu đời.Kỹ năng ở RL.B.19. có mô tả trò chơI giúp
bé học chú ý đến tên gọi và tìm ra những người được gọi tên.
Cách đánh giá
-Phương pháp :Chọn tình huống ít nhất thêm một người có mặt bên cạnh bạn và con bạn .Nói
‘…ở đâu?’ gọi tên tất cả những người có mặt và hỏi tên con bạn ba lần.
đánh dấu + nếu con bạn chỉ vào chính mình được ít nhất hai trong ba lần thử.
Cách dạy
Bạn có thể hỏi câu này bất cứ lúc nào,bất cứ ở đâu.Không cần phảI dành riêng thời gian để dạy.
Nếu con bạn không phản ứng,cầm tay bé và giúp bé chỉ vào chính mình-‘Đây là kylie’
Nếu con bạn có tham gia một nhóm trẻ,có lẽ mỗi buổi có thể cho các bé bắt đầu bằng trò chơI
nhận biết tên,chẳng hạn như:
Đâu rồi,kylie bé nhỏ đáng yêu đâu ?
ai biết bạn ấy ở đâu nào?’
‘Bạn ấy đây rồi ,đây là kylie ‘
Ghi nhớ và mở rộng
Dưới đây là vàI cách mở rộng của bàI tập này:
Thử chơI trò này trước gương soi , với hai hoặc nhiều gương mặt chụm lại.Bạn xem trong phòng
bé có tấm gương nào vừa với bé không ?
Con bạn có nhận ra mình trong hình chụp không ?
Viết tên con bạn lên sản phẩm bé làm ra và những vật sở hữu của bé :’Đây là hình vẽ của
kylie.Nó là của con .Con đã vẽ bức tranh đáng yêu này!’
CHọN MộT TRANH KHI ĐƯợc gọi TÊN CHọN TRONG CHíN RL.C.45
Đây là phần mở rộng của các kỹ năng chọn tranh đầu tiên.
kỹ năng này dạy trẻ nhìn lướt khắp sách,cân nhắc và tập trung đến khi bé tìm thây bức tranh cần
tìm.Kỹ năng này giúp bé thưởng thức các sách hình khó hơn,và bé sẽ dùng nó để đọc sau này
Vấn đề tìm dụng cụ để dạy có thể giảI quyết dễ dàng nếu bạn có một tấm bìa lôtô gồm chín
miếng tranh có các vật quen thuộc(xem FM.I.106).Hoặc bạn có thể chia một tấm bìa vuông
(khoảng 20 cm2)thành chín hình vuông nhỏ rồi vẽ hình hoặc dán tranh lên mỗi phần.Bạn cũng có
thể tìm một trang sách hình có nhiều vật khác nhau-có thể dùng trong đánh giá ban đầu để xem
con bạn có cần những dụng cụ cần nhiều chuẩn bị hơn không.
Cách đánh giá
-Dụng cụ :như trên.
-Phương pháp :Đặt bảng lôtô lên bàn,để con bạn nhìn nó một lát.Rồi nói ‘CHỉ vào..’Lập lại với
mỗi tranh.
Đánh dấu + nếu con bạn chọn được ít nhất 6 trong 9 tranh.
Cách dạy
Nếu con bạn đã thông thạo RL.C.35(chọn trong bốn tranh)nhưng không thể chọn trong 9,hãy dạy
bằng cách gia tăng dần các lựa chọn. Mục tiêu đầu tiên của bạn có thể là’chọn tranh chọn trong
năm’;tiếp theo sẽ là :’chọn tranh ,chọn trong sáu’’chọn tranh chọn trong bảy’..Tuỳ theo sụ đánh
giá của bạn mà đưa ra thêm bao nhiêu bước trung gian cần dùng cho con bạn.
Bạn phải lấy dụng cụ để thực hiện các bước trung gian .Chắc chắn con bạn sẽ thích bức tranh
bạn vẽ, mặc dù bạn thấy là nó chưa hoàn chỉnh.Nếu không thích vẽ,bạn có thể tìm các loại dán
nhãn và tranh đồ dùng thích hợp với bé ở các cửa hàng lưu niệm và hàng báo.
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Giờ chơi và các hoạt động trong nhà
Xem hết quyển sách tranh của bé để phù hợp với kỹ năng chọn tranh hiện thời của bé.Có thể bé
sẽ thích giúp bạn làm các bảng tranh cho bé .Lúc đầu là gián tranh lên,rồi sau đó chọn những
tranh bạn gọi tên .
Ghi nhớ và mở rộng
Bạn sẽ thấy có nhiều cơ hội cho bé luyện tập và mở rộng kỹ năng này khi bạn cùng bé xem sách
tranh.
CHỉ HAI VậT KHI ĐƯợc mô Tả CÔNG DụNG,CHọN TRONG BốN RL.C.46
Bây giờ con bạn đã sẵn sàng chọn các vật khi bạn mô tả chúng không phảI theo tên gọi mà mô tả
chúng theo công dụng. Bài tập này giúp con bạn hiểu được mối liên hệ giữa các vật và các từ chỉ
hành động. Nó cũng dạy bé phản ứng với một loại chỉ dẫn khác nhận biết một từ quan trọng nhất
trong một câu dàI và phức tạp.
ở maqỉuie chúng tôI thấy rằng đối với nhiều trẻ đây là một hoạt động ưa thích,vì nó bao gồm
nhiều thứ thú vị để nghe và làm.
để giúp bạn thấy được các bước nhỏ của tiến trình, chúng tôi chia bài tập này thanh ba phần
trong bảng liệt kê ở quyển 8. Bé sẽ đạt được điểm + nếu bé chọn được hai trong bốn vật được đưa
ra rồi thêm một điểm cộng nữa khi bé chọn đúng bốn trong sáu vật .Rồi thêm một điểm nữa khi
chọn tất cả sáu vật. Ba đề mục từ RL.C.46.47,48 cần được coi là một quá trình liên tục .
Bạn có thể dùng bất kỳ vật nào có thể được mô tả theo cách nó làm việc hay mục đích sử dụng.
Sau đây là một số gợi ý và câu hỏi cho mỗi vậta:
Muỗng-‘Chúng ta ăn bằng cái nào?’
Ly-‘Chúng ta uống bằng cái nào?’
Banh-“Chúng ta ném cái nào’
Sách –‘CHúng ta đọc cáI nào?’
Dao-‘Chúng ta cắt bằng cái nào?’
Vớ (hoặc giày)-‘Chúng ta mang cái nào ở chân?’
Cọ vẽ –‘Chúng ta sơn bằng cái gì’
Bàn chải răng-‘Chúng ta chải răng bằng cái gì’
Nón -‘Chúng ta đội cái gì trên đầu?’
Còi -‘Chúng ta thổi cái nào?’
Chọn bất kỳ vật quen thuộc với con bạn, hoặc vật gì bạn thấy con bạn cần biết.Có thể dùng
tranh để đánh giá, nhưng khi dạy tốt nhất là dùng vật thật hoặc vật thu nhỏ ở dạng đồ chơi.
Cách đánh giá
-Dụng cụ : Bốn vật có công dụng con bạn đã biết.
-Phương pháp : Để vật trên bàn trước mặt con bạn ,Bạn có thể gọi tên chúng nếu muốn
Hỏi câu ‘cáI nào’ với mỗi vật ,như gợi ý trên.Nừu con bạn chọn đúng một vật,kiểm tra một lần
nữa vàI phút sau đó ,để biết chắc rằng bé không đoán ngẫu nhiên đúng .
Đánh dấu + nếu con bạn chọn đúng ít nhất hai vật trong hai lân thử với mỗi vật,.Nừu con bạn
chọn được nhiều hơn hai vật hãy đánh giá bé theo đề mục kế tiếp RL.C.47.
Cách dạy
Làm mẫu và nói chuyện về công dụng từng món khi bắt đầu mỗi buổi dạy và vào mọi dịp có thể
trong ngày.Hãy để con bạn có cơ hội sử dụng từng món.
Sử dụng những kỹ thuật tương tụ như kỹ thuật giúp con bạn chọn đúng vật như bạn đã dùng
trong suốt chuỗi này (liên hệ RL.C.20).
22

Đôi khi chúng ta cần giảm bớt khái niệm lựa chọn rồi tăng dần lên bắt đầu bằng lựa chọn giữa
hai vật.
Giờ chơi và các hoạt động trong nhà
đIũu này cũng quan trọng như những công việc chính thức mà bạn tiến hành trong các buổi dạy
đặc biệt .Trong ngày khi bạn bất chợt gặp vật dụng nào hãy nói chuyện về công dụng của nó cũng
như nó là cáI gì.Đặc biệt chú trọng những vật mà bạn đã nhắm làm mục tiêu.Sẽ rất tốt nếu bạn để
thêm những vật tương tự ở góc vui chơI của bé .Cho con bạn xem những vật khác tương tự
những vật bạn đã chọn –bé cần phảI biết rằng tất cả ly đều dùng để uống,không kể chúng lớn hay
nhỏ.,đỏ hay xanh dương,bằng thuỷ tinh hay nhựa,trơn hay có hoa văn.
Ghi nhớ và mở rộng
Ngay khi con bạn chọn được hai trong bốn vật ,bạn có thể tăng số lượng chọn lựa đến sáu,như
các đề mục sau đây của chuỗi này.
CHỉ BốN VậT KHI ĐƯợc mô Tả CÔNG DụNG CHọN TRONG BốN RL.C.47
CHỉ SáU VậT KHI ĐƯợc mô Tả CÔNG DụNG CHọN TRONG SáU RL.C/48
Hai đề mục này mở rộng cho RL.C.46 là đề mục yêu cầu trẻ chọn hai trong bốn vật khi được mô
tả chức năng
Dùng sáu vật ,đánh giá như RL.C.46 cho đIúm cộng như sau đây:
Nếu con bạn chọn được bốn hoặc năm trong sáu vật ,bé đạt đIểm cộng cho RL.C.47
Nếu con bạn chọn được hết sáu vật bé đạt điểm cộng cho RL.C47 và 48
Dạy như RL.C.46 trình bày sự lựa chọn sáu vật.
Khi con bạn chọn được sáu vật như mô tả công dụng ,có thể bạn không cần thêm những vật
tương tự trong những buổi dạy dành riêng.Nhưng vẫn nên đưa vào những ví dụ mới trong các
hoạt động trong nhà ,và thỉnh thoảng cần kiểm tra xem bé có chọn những vật mới này không khi
chúng được để chung với nhau.
Hoạt động này tạo nền tảng cho việc dạy các từ và nhóm từ chỉ hành động trong chương trình
giao tiếp hoặc ngôn ngữ của trẻ.
Khi con bạn nói được từ hoặc nhóm từ hoạt động cần thiết bé có thể nói một vật được dùng như
thế nào khi bạn hỏi :’ Con làm gì với…?’
ĐƯợc xeM NĂM MóN ĂN KHáC NHAU CHọN BA KHI ĐƯợc gọI TÊN

RL.C.49

ĐƯơc xem NĂM CON VậT KHáC NHAU CHọN BA KHI ĐƯợc gọI TÊN

RL.C.50

ĐƯợc XEM NĂM MóN Đồ KHáC NHAU CHọN BA KHI ĐƯợc gọi TÊN

RL.C.51

Ba đề mục này tuy được đánh giá và dạy riêng rẽ nhưng lại có nhiều đIểm chung, do đó chúng
tôI sẽ nói chung về chúng.
Khi trẻ học nói ,chúng có xu hướng kháI quát hoá cụ thể thành cáI chung.Vì thế chúng ta thường
thấy trẻ con coi tất cả thú bốn chân là chó con ,mọi thứ tráI cây là táo và…Nhưng ở mức độ phát
triển này,một đứa trẻ cần phảI biết phân biệt giữa những vật giống nhưng khác nhau.
Dụng cụ có thể gồm những vật thật (khi phù hợp )Đồ chơI hoặc tranh của những đồ chơI thật
Đối với các món ăn :Chọn năm món quen thuộc với con bạn.Tránh dùng những món mà con
bạn thấy bạn thường dùng để thưởng cho bé,chẳng hạn như kẹo hoặc kem,vì thế bé có thể không
liên hệ những món này với các món thông thường
Đối với động vật : Chọn năm con thú có bốn chân ,như ngựa,bò,heo ,chó ,mèo..
Đối với đồ đạc : Chọn năm món quen thuộc,như giường ,ghế ,bàn ,tủ ly, chén…
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Cách đánh giá
(lần lượt đánh giá từng vật riêng rẽ.)
-Dụng cụ : Đối với từng loại nên có từng vật hoặc tranh minh hoạ như đã nói trên.
-Phương pháp : Để vật hoặc tranh trước mặt con bạn .Nói :’Chỉ vào ….’Tiếp tục đến khi từng
món được kiểm tra hai lần.
Đánh dấu cộng đối với từng loại nếu con bạn chọn được ít nhất ba trong năm trong hai lần thử
với mỗi món.
Cách dạy
Giống như các kỹ năng chọn vật trước (bắt đầu từ RL.C.20)
Có những trẻ không cần những buổi dạy riêng biệt vẫn học được kỹ năng này,nếu như bạn nỗ
lực dạy bé mỗi khi có dịp
Giờ chơI và các hoạt động trong nhà
Mặc dù con bạn đã đạt đIúm cộng trong phần đánh giá,vẫn cần phảI nhớ rằng đây là lúc thích
hợp đây là lúc thích hợp để phát triển từ vựng cho bé đến mức độ hoàn hảo hơn.Mặc dù bé chưa
biết nói,bạn vẫn có thể mở rộng phạm vi những từ mà bé hiểu.Dùng những từ tổng quát cũng như
những từ cụ thể :’Hãy xem các con vật .Có heo ,bò,ngựa và cừu’Hoặc :’Mẹ lau chùi đồ đạc.Đầu
tiên là cái bàn, bây giờ là đàn dương cầm.Con lau bàn cà phê đi’..
Nhớ cho con bạn nhiều cơ hội để chứng tỏ răng bé hiểu, bằng cách chọn những vật hoặc làm
theo những chỉ dẫn đơn giản.
Ghi nhớ và mở rộng
Cần suy nghĩ về những loại khác như các bộ phận của cây,chim chóc (vịt ,gà..)các phần của căn
nhà (sàn nhà ,tường..)và côn trùng. Cũng có thể là những thứ đặc thù khác liên quan đến môi
trường hoặc nghề nghiệp của bạn .
Chúng ta sẽ nói lại những kỹ năng này từ RL.C.71 đến 74.
ĐáP ứng với ĐƯA Mẹ …Và…’,CHọN MộT TRONG BốN RL.C.52.
từ quan trọng ở đây là ‘và’.Thay vì gọi tên chỉ một vật,bây giờ bạn có thể gọi tên hai vật,và con
bạn phảI nhớ để đưa bạn cả hai.khi con bạn đã thông thạo kỹ năng này bé đã tiến một bước dài.
Kỹ năng này là điều kiện tiên quyết cho RL.D.42 và tất cả những kỹ năng theo sau nó (tức là
những chỉ dẫn gồm hai phần )
Cách đánh giá
Dụng cụ :Bốn vật trẻ đã biết (chó, ly, muỗng và banh )
-Phương pháp : Để các vật trên bàn trước mặt con bạn.Nói :’Đưa mẹ ..và .. ‘thử năm lần tên gọi
các cặp đồ vật khác nhau.Không nhắc hoặc gợi ý thêm,bảo đảm rằng con bạn lắng nghe tất cả chỉ
dẫn trước khi bắt đầu chọn vật.
đánh dấu + nếu con bạn làm theo chỉ dẫn, đưa cho bạn cả hai vật khi bạn yêu cầu, được ít nhất
bốn lần trong năm lần thử
Cách dạy
Vì kỹ năng này hoàn toàn mới nên thường đòi hỏi dạy thường xuyên.
Bắt đầu bằng cách giúp đỡ nhiều,rồi giảm dần
Cần nhớ rằng là kỹ năng tập trung chú ý là rất cần thiết cho kỹ năng này.
để bắt đầu ,bạn nói lời chỉ dẫn rồi cầm tay con bạn hướng dẫn bé nhặt lên cả hai vật.Nói ‘Nhìn
này, con có con chó và quả banh’.Thỉnh thoảng lại thực hiện động tác đưa cho.nói:’Mẹ sẽ đưa
con muỗng và ly.Con có muỗng và ly’
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sau khi đã nhắc lại các bước này vàI lần, bạn thử một lần nữa không cầm tay bé.Nếu chỉ một vật
được gọi tên, nói :’con chó và con..’cho bé cơ hội nhớ lại cái thứ hai.Nếu bé không nhớ lập lại
nguyên chỉ dẫn:’Đưa cho mẹ con chó và quả banh’.
Nếu bé đưa bạn hai vật, nhưng không phải những thứ mà bạn gọi tên. Đặt chúng vào chố cũ
không dẫn giải gì hết và nói:’Nghe kỹ nhé !Đưa cho mẹ con chó và quả banh ‘
Khi con bạn thường xuyên thành công với sự giúp đỡ như trên,hãy nhắc bé một cáI nhắc chung
chung-‘Con làm xong chưa?’hoặc ‘Mẹ đã bảo con làm gì’nếu bé quên để hết các vật xuống lần
nữa rồi lập lại chỉ dẫn ban đầu.
để cho bài tập đa dạng hơn bạn có thể đặt một cái tô hoặc một cái xô lên bàn và nói :’Để con chó
và quả banh vào ‘.Bạn có thể tự nghĩ ra những cách khác.
bạn có thể mỗi ngày dùng một bộ đồ vật khác nhau-bất kỳ vật nào quen thụôc với bé đều dùng
được,.
Tiếp tục dạy đến khi con bạn làm được theo chỉ dẫn ít nhất được bốn lần trong năm lần thử trong
hai ngày liên tiếp.
Gìơ chơi và các hoạt động trong nhà
Xem RL.C.53
Ghi nhớ và mở rộng
Xem RL.C.53
ĐáP ứng với ‘ĐEM CHO Mẹ …..Và…’,Từ BấT Cứ NƠI NàO TRONG PHòNG RL.C.53
Cần phải thực hiện hầu hết các tính năng trong chương trình này trong những điều kiện tự nhiên,
nhưng kỹ năng này rất quan trọng do đó chúng tôi đề cập đến nó riêng.
Công việc có sắp đặt của bạn cùng với các bộ gồm bốn đồ vật trước đây là sự chuẩn bị để luyện
tập kỹ năng làm theo các chỉ dẫn quanh quẩn trong nhà.
Nếu con bạn đã biết đi và đạt đến mức độ này trong chuỗi này,có thể bé đã biết đem một vật gì
đó khi bạn gọi tên nó rồi-‘Tìm gấu bông của con đi’hoặc :’Lấy giùm mẹ chiếc giày đi cục cưng
‘.Bây giờ bé có thể học theo một chỉ dẫn gồm hai phần, như ‘Chúng ta cần nón và giày của
con’hoặc ‘Con lấy cho mẹ cái bánh bích qui và ít phô mai được không ‘
Lưu ý rằng chỉ dẫn’Đem cho mẹ ‘là chỉ dẫn cơ bản, còn có những cách nói khác cũng được
dùng.Điều quan trọng là bạn yêu cầu bé làm cùng một việc với cả hai vật .
Nếu con bạn chưa biết đi, bạn có thể mở rộng kỹ năng mà bé đạt được ở RL.C.52 bằng cách cho
bé nhiều chọn lựa vật hơn và/hoặc đặt bé ở nơi mà bé có thể trao bạn vật theo yêu cầu
Cách đánh giá
-Phương pháp : phảI đánh giá kỹ năng này ở nhà hoặc trong phòng học quen thuộc với bé.
Dùng những vật bé đã biết hoặc có thể tiếp cận được, nói :’Đem cho mẹ ..và..’
Thử ba lần gọi tên các vật khác nhau. Nếu muốn bạn có thể kéo dài thời gian thử ba lần trong
ngày. Đừng gợi ý hoặc nhắc nhở chút nào cả..Bảo đảm rằng con bạn lắng nghe hết chỉ dẫn trước
khi đi tìm vật.
đánh dấu + nếu con bạn làm theo chỉ dẫn được ít nhất hai trong ba lần thử
Cách dạy
Bắt đầu bằng cách gọi tên từng cặp đồ vật thường đi kèm với nhau, chẳng hạn như giày và vớ,
đĩa và muỗng, xô và thuổng.
Thoạt đầu có thể bạn phải đi cùng bé để giúp bé tìm được cả hai vật. Nhờ một người nào khác ở
trong phòng để chỉ dẫn,còn bạn thì giúp con bạn tìm vật và đưa cho người chỉ dẫn.
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Khi con bạn tỏ ra ít lệ thuộc hơn vào sự có mặt của bạn,hãy ngồi trở lại và để bé tự đI tìm ,khi
cần thiết có thể nhắc nhở bé như đã làm ở RL.C.52
Có thể con bạn thích chơI trò mua và bán.Đưa bé một cáI giỏ và danh sách cần mua trên đó bạn
vẽ đơn giản hai vật bé cần phảI mua .Khi bé đã thành thạo kỹ năng này ,bé có thể đI chợ mà
không cần danh sách ,và /hoặc cầm theo một danh sách dàI hơn.
Ghi nhớ và mở rộng
Một khi con bạn đã thành thạo kỹ năng này bạn sẽ tìm đủ mọi cách để giúp bé thực hành nó .kỹ
năng này sẽ được mở rộng ở một số kỹ năng cuối cùng của chuỗi RL.D
CHỉ MƯời ba bộ phận cơ thể

RL.C.67

Sử dụng bất kỳ 13 bộ phận nào của cơ thể,kể cả 10 bộ phận đã học trước đây ở chuỗi này ,đánh
giá và dạy như RL.C.25
CHỉ 16 Bộ PHậN CƠ THể RL.C.68
Sử dụng bất kỳ 16 bộ phận nào của cơ thể,kể cả 13 bộ phận đã học trước đây ở chuỗi này ,đánh
giá và dạy như RL.C.25
CHọN MộT BạN TRAI Và MộT BạN GáI, KHI ĐƯợc xem tranh của cả hai

RL.C.69

Vào giai đoạn này ,trẻ học phân biệt giữa con trai và con gáI mà không chỉ dựa vào các kháI niệm
dập khuôn về kiểu tóc hoặc quần áo.Có thể vào lúc nào đó bạn đã nói với con bạn về con trai và
con gái vì đây là một trong nhiều vấn đề mà cha mẹ thường dạy con ciI một cách tự nhiên.
Nếu con bạn không đạt đIểm cộng khi đánh giá bạn có thể giúp thêm bằng cách làm theo những
bước tương tự đã dùng để chọn tranh ở RL.C.34
Cần sử dụng nhiều mẫu đa dạng ,và những mẫu đó không chỉ không chỉ giới thiệu bạn gái với
những chi tiết như bím tóc, duy băng, áo đầm..
Các ca ta lo ở nhiều cửa hàng hay phần quảng cáo ở các tạp chí có thể là nguồn tốt để khai thác
tranh ảnh, mặc dù những tranh ảnh này thường có xu hướng đi theo các chi tiết đặc trưng dập
khuôn.
Cách đánh giá
Dụng cụ : Ba tranh bạn gái và bạn trai.
Phương pháp : Để một tranh bạn gái và bạn trai trên bàn.Nói:’Chỉ vào bạn trai’(hoặc bạn gái
).Lập lại với tranh bạn gái. Đưa ra bộ tranh tiếp theo. Đảo ngược vị trí bạn trai và bạn gái. Rồi
đưa ra bộ tranh thứ ba. Hãy thử ba lần với bạn trai và bạn gái.
Đánh dấu +nếu con bạn chỉ đúng bạn trai hoặc bạn gái được hai trong ba lần thử tương tự với
bạn gái.
CHọN MộT NAM Và MộT Nữ KHI ĐƯợc Xem tranh của cả hai
đánh giá như RL.C.69 khi cần dạy như RL.C.34
CHọN CáC VậT Tuỳ THEO LOạI-THứC ĂN RL.C.71
CHọN CáC VậT Tuỳ THEO LOạI-Động vật RL.C.72
CHọN CáC VậT Tuỳ THEO LOạI-QUầN áO RL.C.73
CHọN CáC VậT Tuỳ THEO LOạI-Đồ ĐạC RL.C.74
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RL.C.70

Bốn đề mục của chuỗi này tiếp tục đề cập kháI niệm về loại hoặc nhóm các vật có liên hệ với
nhau , bắt đầu từ RL.C.49 đến 51
ở các hoạt động trước bạn yêu cầu trẻ phân biệt giữa các vật của một loại khi bạn gọi tên riêng
của chúng. Bây giờ bé được nghe bạn gọi tên của chính loại đó ,và bé cần phảI chọn những thứ
thuộc chính loại đó.
Những loại thường dùng cho loại này là thức ăn,động vật áo quần và đồ đạc.Bạn có thể bổ xung
loại khác,tuỳ theo vật con bạn quan tâm và quen thuộc.
Về dụng cụ có thể gồm những vật (chẳng hạn những đồ chơi thự tế )hoặc tranh gián hoặc vẽ
trên một tấm bìa lớn. Chọn bốn loại và tìm bốn ví dụ cho mỗi loại-ví dụ bốn con vật bốn món đồ
chơI khác nhau, bốn món đồ mặc khác nhau,của búp bê và bốn thứ đồ đạc dùng trong nhà búp bê
. Nếu làm theo sự đánh giá bạn thấy cần dạy cho kỹ năng này,hãy tìm những vật tương tự cho
mỗi loại để làm phong phú các dụng cụ của bạn .Bạn có thể đánh giá cùng lúc bốn đề mục này
(RL.C.71,72,73,74)
Cách đánh giá
-Dụng cụ bốn vật thuộc bốn loại như đã nói ở trên .
-Phương pháp : Đặt các vật lên bàn theo thứ tự ngẫu nhiên..Nói :’Chỉ cho mẹ những cáI nào là
thức ăn ‘.Nếu con bạn dừng lại trước khi chỉ hết các món ăn,hãy nói ‘con có thể tìm thêm được
món nào nữa không ‘Lập lại với những vật còn lại,mỗi loại chỉ nhắc một lần thôi.
Đánh dấu + cho RL.C.71 nếu con bạn chọn ít nhất ba món thức ăn.
Đánh dấu + cho RL.C.72 nếu con bạn chọn ít nhất ba con vật.
Đánh dấu + cho RL.C.73 nếu con bạn chọn ít nhất ba món đồ đạc.
Đánh dấu + cho RL.C.74 nếu con bạn chọn ít nhất ba thứ đồ đạc.
Cách dạy
Nếu con bạn đạt đIúm cộng cho ít nhất hai loại,bạn có thể bắt đầu ngay với bốn loại.nếu bé
không đạt gì cả hoặc chỉ chọn được các vật thuộc duy nhất một loại,bạn bắt đầu với hai loại và
bắt đầu tăng dần lên bốn.
Bắt đầu bằng cách yêu cầu con bạn nhóm các vật thuộc các loại khác nhau.Đặt mấy cáI đĩa lớn
lên bàn để trên mỗi đĩa đựng một vật của mỗi loại.Chọn một món để nhóm và nói :’Đây là áo
quần.Con hãy để áo quân chung với áo quần .’
Khi đã nhóm xong ,và tất cả vật cùng nhóm đã được để lên cùng một đĩa ,yêu cầu con bạn chọn
đĩa,.Nói :’CHỉ vào đĩa đựng quần áo/các con vật /đồ đạc /thức ăn’,.
Một khi con bạn đã chọn được các loại bạn gọi tên sau khi chúng đã được nhóm lại,bạn có thể
tiếp tục bước kế tiếp .Bày hết các vật lên bàn ,và chỉ để một cáI đĩa ở giữa .Chọn một loại và chỉ
để một vật thuộc loại đó vào đĩa.Nói ‘Mẹ để một con vật vào đĩa.Con để thêm mấy con vật nữa
đi.Nhắc lại như vậy với những loại kia ,giúp đỡ thêm nếu cần.
Khi con bạn làm được không cần giúp đỡ.bạn thôi không để một vật làm ví dụ vào đĩa.Chỉ vào
đĩa trống và nói :’Đặt hết các con vật vào đĩa’. Nhắc lại với những loại còn lại.khi con bạn làm
được điều này thì đó là một bước nhỏ tiến đến việc chỉ tất cả các vật thuộc mỗi loại, nhu đã nói ở
phần cách đánh giá.
Giờ chơi và các hoạt động trong nhà
Một cách phù hợp để tiến hành hoạt động kỹ năng này vào những lúc dọn dẹp!bảo con bạn đặt
hết đồ chơi của bé vào hộp và tất cả quần áo vào trong rổ quần áo.
Tiếp tục gọi tên chung theo loại, cũng như tên riêng từng nhóm vật mỗi khi có dịp.
Ghi nhớ và mở rộng
Bạn có thể mở rộng kỹ năng này sang các loại khác quan trọng trong thế giới của con bạn Nếu
con bạn sắp đI học thì kỹ năng này rất phù hợp với bàI tập giấy và viết,chì.Vẽ nhiều loại đồ vật
để trên một tờ giấy,gọi tên một vật và bảo con bạn khoanh tròn vật đó.
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Tất nhiên là có nhiều cách phân loại vật .Bạn sẽ tìm một vàI cách (màu sắc ,hình dạng kích
thước …)ở khắp đâu đó trong chương này,cũng có thể phân loại vật theo vật liệu làm ra
chúng,khi nào .ở đâu và cách dùng chúng…Khi bạn giúp con bạn khám phá những vật xung
quanh bé hãy hướng tới việc cho bé xem những đặc đIúm giống nhau cũng như khác nhau giữa
những vật mà bé thích.

Chương 4
RL.D: PHảN ứng với CáC CHỉ DẫN LIÊN QUAN ĐếN NHữNG Từ CHỉ HàNH Động
ở chuỗi RL.C bé học chọn giữa các vật và tranh .CHúng ta cũng sử dụng vật trong chuỗi
này,nhưng ở đây nhấn mạnh đến các từ chỉ nhóm hành động.Các từ hành động bé đã học qua các
hoạt động này sẽ giúp bé làm theo các chỉ dẫn xuất hiện trong đời sống hàng ngày của bé.CHúng
còn giúp bé hiểu ý nghiã của các cuộc trò chuyện giữa những người khác và quan trọng nhất là
tạo cho bé một nền tảng âm thanh để sử dụng các từ và nhóm từ đó trong lời nói của chính bé.
Các kỹ năng trong chuỗi này bắt đầu khi bé được 18 tháng.Vào khoảng giai đoạn này ,bé hiểu
được những chỉ dẫn đơn giản như’nhìn’ ‘lấy ‘ ‘chỉ ‘ hoặc đưa cho’.Nếu bạn nghi ngờ sự hiểu biết
của bé về những từ này ,hay xem chuỗi RL.B.
Chuỗi này giới thiệu những từ mới chỉ hành động ,và đồng thời dạy bé làm theo những chỉ dẫn
có độ phức tạp tăng dần.Với phần lớn các kỹ năng ,chúng tôI sẽ mô tả các hoạt động dạy trong
những buổi dạy riêng biệt được thực hiện tại bàn .Nhiều trẻ thấy rằng những hiểu biết ban đầu sẽ
dễ học hơn khi thực hịên trong một khung cảnh mà ở đó bạn hướng sự quan tâm của chúng vào
những hành động và những từ chủ yếuNhưng phảI xem những hoạt động có sắp đặt này chỉ là
đIúm khởi đầu .Việc dạy và học cũng phảI tiến hành trong một môI trường sao cho các kỹ năng
này được sử dụng tự nhiên .Bạn sẽ tìm một số gợi ý cho vấn đề này ở phần giờ chơI và các hoạt
động trong nhà,nhưng cũng phảI tin tưởng vào những ý kiến của riêng bạn.
Khi có sự tham gia của các kỹ năng này,bạn hãy chọn ra những đồ vật mà con bạn biết rõ-có thể
chọn là các đồ vật đã học ở chuỗi RL.C.Khi bé phảI chọn giữa các vật, cũng như thể hiện hành
động , bảo đảm rằng bé đã chọn từ một số lượng xác định .Phần liệt kê ở quyển 8 sẽ giúp bạn
thấy cách liên hệ giữa chuỗi RL.C và chuỗi RL.D.
Dưới đây chúng tôI liệt kê các kỹ năng trong chuỗi này.
18 tháng đến hai tuổi
29.đưa một vật thực hiện hai hành động khác nhau khi được yêu cầu.
30.Đưa một vật thực hiện ba hành động khác nhau khi được yêu cầu .
2 đến ba tuổi
38 . thể hiện 10 từ chỉ hành động
39.Làm theo các chỉ dẫn-hai từ,chọn trong hai vật và ba hành động.
40.Làm theo các chỉ dẫn –hai từ ,chọn trong ba vật và bốn hành động
41.Làm theo các chỉ dẫn –hai từ ,chọn trong bốn vật và bốn hành động
42.Làm theo các chỉ dẫn –hai từ , mỗi chỉ dẫn gồm hai hành động vầ hai vật.
3 đến 4 tuổi
65.Làm theo các chỉ dẫn –Mỗi chỉ dẫn gồm hai hành động và hai vật,ở bất kỳ nơI nào trong
phòng,
66.Làm theo các chỉ dẫn –Mỗi chỉ dẫn gồm ba hành động và ba vật,ở bất kỳ nơI nào trong
phòng.
Được đƯA MộT VậT, THựC HIệN HAI HàNH Động khác nhau khi được yêu cầu
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Điểm quan trọng trong chuỗi này là các từ chỉ hành động.Có thể làm nổi bật các từ chỉ hành
động bằng cách thực hiện các hành động khác nhau với cùng một vật .Khi bạn dùng vật này để
đưa chỉ dẫn với con bạn, sẽ có một từ không đổi (tên vật ), còn từ kia (chỉ hành động )thì không
thay đổi. Để làm theo các chỉ dẫn con bạn phải lắng nghe và phản ứng với những từ then chốt
trong cụm từ của bạn .
Trước hết hãy nghĩ đến những từ chỉ hành động trong vui chơI và các hoạt động thường ngày
của con bạn. Nghĩ đến những cụm từ mà con bạn có thể muốn tự mình sử dụng chúng.Không qui
luật nào chỉ ra những từ chỉ hoạt động này là gì..Nhưng với cái nhìn thực tiễn,chúng phảI có ý
nghĩa mà bé có thể diễn tả ,hoặc bằng hành độngcủa bé hoặc bằng đồ chơi.
ở Maquiry, các giáo viên thường chọn búp bê và thú vật đồ chơi để cho bàIitập này và các bàI
tập tiếp theo .Các động tác được dạy có thể là tất cả các hoạt động mà búp bê và thú đồ chơI có
thểlàm-ít nhất là theo tưởng tượng của bé. Các hoạt động thường dùng là ‘hôn’’nhảy’’múa’và
‘ngồi’.
Phương pháp này có ba đIểm lợi.Thứ nhất có thể dạy trên bàn và những đồ vật nhỏ,hoặc những
đồ chơI lớn hơn trong những trò chơI tưởng tượng.THứ hai nhiều trẻ có khả năng thể hiện các
hành động như thế.Thứ ba các từ hành động này phản ánh các lĩnh vực quan trọng trong đời
sống hàng ngày của trẻ-những lĩnh vực mà sau này bé sẽ muốn nói chuyện về chúng.
Nếu phương pháp này không có hiệu quả với con của bạn (có thể con bạn không thích những
búp bê và gấu nhồi bông) bạn có thể sử dụng bất kỳ từ chỉ hành động nào thực hiện (ôtô, khối lắp
ráp )như ‘ thổi ‘ ‘đưa cho’ ‘chỉ’ và ‘đẩy’ .Tuy nhiên dùng búp bê rất lợi để giảng dạy và phát
triển trò chơI tưởng tượng,do đó bạn nên dành cho bé thời gian tập loại đồ chơI này.. 40.Làm
theo các chỉ dẫn –hai từ ,chọn trong ba vật và bốn hành động
Với các bé trai điều này cũng rất thích hợp.
Khi bắt đầu chỉ chọn hai từ chỉ hành động.ở maquiry các giáo viên thường lựa chọn các
từ’hôn’;’nhảy’ .
Vỗ’ , và ‘ôm’.
Cách đánh giá
-Dụng cụ : Một vật thường là búp bê hoặc thú nhồi bông
-Phương pháp : Chọn hai từ hành động mà bạn nghĩ là con bạn biết ví dụ chọn ‘hôn’ và
nhảy’.Nói với con bạn ‘Hôn em búp bê đi’.Khi bé đáp ứng nói :’Cho bé búp bê nhảy ‘.Rồi nói
:’Cho em búp bê nhảy’Tiếp tục cho đến khi bạn dùng mỗi từ ba lần theo thứ tự ngẫu nhiên
đánh dấu + nếu con bạn thực hiện hành động nào đó với búp bê và vật khác ít nhất hai lần cho
mỗi hành động.
Cách dạy
Chọn những hành động bạn nghĩ con bạn sẽ thích.Dạy bằng cách làm cùng với những từ chỉ
dẫn:’Xem này ,mẹ cho em búp bê nhảy đây’Nhảy nhảy.Con cho em búp bê nhảy đI’.Giúp đỡ về
thể chất nếu cần,giảm dần giúp đỡ càng sớm càng tốt.
Khi con bạn bắt trước bạn dễ dàng,bạn thử chỉ đưa lời chỉ dẫn mà không làm mẫu, và chỉ làm
mẫu khi bé làm sai.
ĐIều rất cần thiết là con bạn phảI lắng nghe và chú ý trong suốt những buổi dạy này. Khi đã chắc
chắn con bạn đã hiểu từ này,bạn phản ứng khi bé làm sai bằng cách nói :’Nghe kỹ nhé: cho em
búp bê nhảy’.
Với các từ hành động còn lại, bạn cũng làm theo trình tự nhự vậy, xen kẽ chúng theo thứ tự
ngẫu nhiên
Thay đổi các vật dụng dùng để dạy để cho con bạn không lầm lẫn việc nhảy,hôn hay bất cứ môtt
hành động nào chỉ áp dụng với một đồ chơI cụ thể.
Giờ chơi và các hoạt động trong nhà
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Dùng đủ loại đồ chơi để thực hành vào giờ chơi. Bạn và con bạn cũng có thể làm những hoạt
động này.Tìm cơ hội để nói về các hành động đang dạy con bạn bất cứ lúc nào thấy chúng trong
sách hình, khi nhìn trẻ khác chơi, khi xem tivi hoặc bất cứ nơi nào.

Ghi nhớ và mở rộng
Tiến thẳng đến RL.D.30
ĐƯợc đƯA MộT VậT ,THựC HIệN BA HàNH Động khác NHAU KHI ĐƯợc yÊU CầU
RL.D.30
bàI tập này là mở rộng trực tiếp của RL.D.29 chỉ khác ở đây là bổ xung thêm một hành động thứ
ba vào hai hành động đã bíêt .
nếu bạn muốn đưa vào các từ ‘ngồi ‘hoặc ‘ngủ’,cần phảI có một cáI ghế hoặc giường nhỏ lấy
trong bộ đồ đạc của búp bê. Nếu bạn dạy tại bàn nên để các thứ này bên tráI khi nói chỉ dẫn với
bé-nếu bạn chỉ đưa các vật dụng này với bé khi cần thiết thì con bạn sẽ biết bạn muốn bé làm gì
mà không cần lắng nghe chỉ dẫn.
đánh giá dạy và thực hành như RL.D.29.
THể HIệN 10 Từ CHỉ HàNH Động RL.D.38.
Các từ hành động đã dạy ở RL.D.30, và ở chuỗi RL.B là nền tảng giúp bé hiểu biết nhiều hơn
nữa.ở mức độ phát triển hai tuổi,bé thường hiểu ít nhất 10 từ hành động và có khả năng thực hiện
bằng động tác của chính mình hoặc dùng búp bê.
Cách đánh giá
-Dụng cụ :Búp bê hoặc những đồ chơI khác.
-Phương pháp : Yêu cầu con bạn thể hiện 10 từ chỉ hành động khác nhau (Mỗi lần một từ )bằng
cách dùng búp bê (hoặc đồ chơI khác )hoặc bằng chính bản thân bé hoặc kết hợp cả hai .Bạn có
thể kéo dàI thời gian đánh giá trong hai buổi nếu muốn.
10 từ chỉ hành động có thể là bất kỳ những từ nào có thể trẻ đã biết, tuy nhiên cần những từ như
:’hôn’,’nhảy’,’ngồi’.ôm, thổi, đẩy..
khi đánh giá những từ chỉ hành động mà yêu cầu khi thực hiện đòi hỏi phảI có dụng cụ ,chẳng
hạn ‘chải’, cần đảm bảo co cái gì để chảI trong suốt buổi đánh giá.Nếu bạn trao dụng cụ cho con
bạn đúng lúc, bạn sẽ không biết được bé hiểu từ chỉ hành động hay bé phản ứng với vật bạn đưa
cho bé .
Đánh dấu + nếu con bạn thể hiện ít nhất 10 từ hành động
Cách dạy
Có thể bạn sẽ thấy rằng không cần thiết phảI dạy hết 10 từ chỉ hành động trong các buổi dạy
chính thức .Một khi con bạn đã biết phản ứng với vàI từ,bé có thể hiểu dễ dàng các từ còn lại
trong khi vui chơI và các hoạt động thường ngày.
cần nhớ rằng các phương pháp đã nói ở RL.D29,bạn có thể áp dụng cả ngày cũng như trong các
buổi dạy chính thức.
Giờ chơI và các hoạt động trong nhà
Bây giờ các từ chỉ hoạt động được xem như đặc đIúm chủ yếu trong hội thoại giữa bạn và con
bạn ,và trong mọi hoạt động bạn và con bạn cùng làm.Nếu bé mới tập nói,bạn cũng khuyến khích
bé nói các từ này bằng cách dùng các phương pháp như đã dạy ở quyển 3 chương 3.
Ghi nhớ và mở rộng
Bắt đầu từ chuỗi này phát triển sang những chỉ dẫn phức tạp hơn,nhưng tất nhiên là nếu muốn
bạn vẫn có thể dạy thêm rất nhiều từ chỉ hành động hơn-càng nhiều càng tốt.
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LàM THEO CáC CHỉ DẫN _ HAI Từ , CHọN TRONG HAI VậT Và BA HàNH Động .
ở các bước trước đây bé đã biết phản ứng với một từ trong một nhóm hai từ . Mặc dù từ hành
động thay đổi tuỳ theo từ chỉ dẫn , nhưng tên của vật luôn giống nhau- ít nhất là trong bất kỳ một
buổi dạy nào .
Từ giờ trở đI , vật được gọi tên cũng như từ hành động đa dạng . Bé Học lắng nghe và phản ứng
với cả hai từ trong cùng một chỉ dẫn .
Cách đánh giá
-Dụng cụ : Hai đồ chơI nhỏ bé đã biết rõ . Nếu bạn dùng hai búp bê thì chúng phảI có tên khác
nhau . Thông thường nên dùng hai đồ chơI hoàn toàn khác nhau , chẳng hạn Em Búp Bê và Con
Chó , hoặc Gấu Con và Bò .
Phương pháp :Để hai đồ chơI lên bàn.Dùng các từ chỉ hành động đã dạy như RL.D28,29 và 30
nói với con bạn một chỉ dẫn bao gồm một trong các hành động và một trong các vật.Đưa ra năm
chỉ dẫn tất cả .Mỗi từ chỉ hành động dùng ít nhất một lần.
Ví dụ ,bạn có em búp bê và Chó Con,và bạn chọn các hành động nhảy,vỗ và hôn.Vởy bạn có thể
đưa ra các chỉ dẫn:
‘Em búp bê nhảy lên’
‘Hôn Chó con’
‘Vỗ Chó Con’
‘Vỗ Em Búp Bê’
‘Hôn Em Búp Bê’
Đánh dấu cộng nếu con bạn làm đung ít nhất bốn trong năm chỉ dẫn,kể cả ít nhất một đáp ứng
đúng với mỗi từ trong số ba hành động
Cách dạy
Bảo đảm con bạn đang nhìn bạn ,nói lời chỉ dẫn chậm và rõ ràng.
Nừu con bạn định lấy vật bạn không yêu cầu,giúp bé chú ý trở lạivà noí nghuyên lời chỉ dẫn lần
nữa.Nếu bé làm sai nhiều lần ,bạn làm mẫu và nói :’Nhìn này ,mẹ hôn em búp bê.Con hôn em
búp bê đI’;
Lưu ý là nếu bạn chia chỉ dẫn thành hai phần (‘Tìm em búp bê …Bây giờ hôn em búp bê’)có
nghĩa là bạn chỉ làm việc ở mức độ ở kỹ năng RL.D.30.ĐIều này quan trọng nhất là đưa ra cùng
một lúc cả hai từ trong một nhóm từ..
Giờ chơI và các hoạt động trong nhà
Cũng như với RL.D29 bạn có thể luyện tập cho bé kỹ năng này vào giờ chơI với đủ loại búp bê
và đồ chơI nhồi bông.
Ghi nhớ và mở rộng
Kỹ năng này được mở rộng ở RL.D40.
LàM THEO CáC CHỉ DẫN-HAI Từ ,CHọN TRONG BA VậT Và BốN HàNH Động RL.D40
Hoạt động này là tiếp theo của RL.D.39nhằm mở rộng phạm vi chọn lựa cho trẻ.
Cách đánh giá
-Dụng cụ : Ba đồ chơI mà bé đã biết rất rõ.Xem RL.D.39
-Phương pháp : Để ba món đồ chơI trên bàn.Dùng các từ chỉ hành động đã dạy như ở
RL.D29,30,38,cho con bạn một chỉ dẫn gồm có một trong các vật và một trong các hành động
.Đưa ra năm chỉ dẫn như thế,mỗi từ trong số bốn hành động được sử dụng ít nhất một lần
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Ví dụ những vật bạn có là Em Búp Bê,Chó Con,và Bò và bạn chọn các hành động vỗ ,nhảy,hôn
và ôm.Bạn có thể dùng các chỉ dẫn như:
‘Cho em búp bê nhảy lên’
‘Hôn chó con ‘
‘Cho bò nhảy lên’
‘Ôm chó con’
‘Vỗ con bò’
nếu dạy những hành động có yêu cầu có dụng cụ,như ngủ,ngồi, bạn cần để ghế ,giường hoặc bất
cứ cáI gì lên bàn,nhưng phảI để sang một bên hơI cách xa các búp bê và các con thú để tránh làm
rối sự lựa chọn vật của con bạn.
Cách dạy
Dạy như RL.D.41
LàM THEO CáC CHỉ DẫN-HAI Từ ,CHọN TRONG BốN VậT Và BốN HàNH Động RL.D.41.
Trong kỹ năng này bé sử kỹ năng lắng nghe và phản ứng giống như bé đã làm trước đây trong
chuỗi này,chỉ khác là ở đây phạm vi lựa chọn của bé rộng hơn nhiều .
đánh giá và dạy giống như RL.D.40, cho bé chọn trong bộn vật và dùng bốn hành động.
Ghi nhớ và mở rộng
Khi con bạn đã thông thạo kỹ năng này,bé đã có một cơ sở vững vàng để làm theo các chỉ dẫntừng bước đơn giản trong nhà.Mọi thực hành lắng nghe mà bé đã làmtừ trước đến giờ trong chuỗi
này đã chuẩn bị cho bé làm theo các chỉ dẫn như là một phần trong đời sống hàng ngày của bé
.Bây giờ bạn biết rằng bé đã biết chọn giữa một số khả năng dựa vào đIũu bạn nói với bé .Tất
nhiên là ở quanh quẩn nhà sẽ có nhiều thứ làm giảm sự chú ý của bé –Phòng nào cũng có hàng
trăm thứ chứ không chỉ có bốn .Tuy nhiên nếu bạn bám vào các vật và hành động quen thuộc với
bé thì bạn có thể hi vọng bé phản ứng.
Trước hết,cũng như trong giờ dạy,cần phảI thu hút sự chú ý của con bạn .Nếu bé đI sai
hướng,hoặc sao lãng,lấy lại sự chú ý của bé rồi nhắc lại nguyên lời chỉ dẫn.Đừng can thiệp bằng
cách giúp đỡ thêm trừ phi bạn biết chắc rằng bé thực sự lắng nghe bạn lúc đầu.
Các hành động của bạn lúc này không cần phảI giơI hạn ở bốn hành động hoặc bốn vật bạn đã
dùng để dạy kỹ năng này.THực chất làm tăng phạm vi sử dụng các từ chỉ hành động con bạn đã
biết.Không nhất thiết phảI sử dụng các nhóm từ gồm hai từ-có thể sử dụng các cụm từ dàI hơn
chừng nào chừng nào chúng có một ý chính và chỉ yêu cầu một hành động.Bạn có thể thử các chỉ
dẫn như ‘Đưa cáI này cho ba’,’ChảI tóc cho bé búp bê’;’Đưa mẹ khăn của con’’Đem cáI đó ra
ngoàI,’Rửa đầu gối của con đI’.
Con bạn bây giờ đã sẵn sàng chơI trò búp bê có mở rộng hơn .Sử dụng các bộ đồ dùng như bộ
đồ trà,đồ dùng nhà bếp thật,giường búp bê và các thứ dùng chảI chuốt,làm đẹp.Đây là một trong
những cách tốt nhất để thực hành các từ hành động đã biết,và dạy những từ mới,.Bạn có thể thực
hành xác định các vật theo công dụng của chúng (RL.C.46-48) cùng một lúc như sau:
Phụ huynh :con khỉ muốn ăn.
Bé ( Không phản ứng )
Phụ huynh :chúng ta ăn bằng cáI gì.
Bé Lấy một cái muỗng)
Phụ huynh : Chúng ta ăn bằng muỗng! Con khỉ ăn được không ?
Bé : (Cho khỉ ăn )
Phụ huynh : Măm măm. Nó thích ăn. Bây giờ lau mặt cho nó.
Bạn cũng có thể sử dụng những đồ tưởng tượng và các hành động ra điệu bộ.
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Bạn hãy suy nghĩ tìm những hành động có thể dạy với các đồ chơi khác. Có thể dùng xe hơi,xe
buýt và xe lửa (đẩy đi,dừng lại ), banh (ném lăn ,đẩy ,đá ),vật đựng (mở,đóng lắc ấn ) ..Mỗi khi
dạy cho con bạn một hành động mới nhớ cho bé được chọn lựa giữa các vật cũng như các hành
động.
LàM THEO CHỉ DẫN HAI Từ MỗI CHỉ DẫN GồM HAI HàNH Động và hai vật RL.D.42.
ở RL.D.52. bé tỏ ra là bé có thể làm theo những chỉ dẫn gồm hai phần.Khi cho bé chọn trong bốn
vật, bé đưa bạn hai cáI khi bạn yêu cầu ‘Đưa mẹ …và ….’.
Trong hoạt động này bé sẽ học làm theo các chỉ dẫn có hai hành động khác nhau .,cũng như hai
vật khác nhau. Tuy nhiên bé chỉ làm được khi bé đã thông thạo kỹ năng RL.C.5, do đó bạn phảI
đợi đến khi đó mới bắt đầu dạy hoạt động này.
Các chỉ dẫn thuộc loại làm cái này rồi làm cái kia’ là một bước tiến lớn từ các chỉ dẫn đơn giản
chỉ gồm một bước. Bé cần học làm theo các chỉ dẫn này vì chúng sảy ra thường xuyên trong đời
sống hàng ngày. Chúng ta dùng những chỉ dẫn gồm hai bước như thế khi chúng ta nói ‘Lấy cặp
sách của con rồi đợi ở cửa’hoặc ;’tháo giày ra rồi mang dép vào ‘hoặc ‘Hôn ba buổi tối rồi trèo
lên giường đi ngủ’.
Dạy hoạt động này tại bàn hoặc nơI vui chơi yên tĩnh không có những yếu tố gây xao lãng.Hoạt
động tiếp theo trong chuỗi này (RL.D.65) giúp mở rộng kỹ năng này trong thế giới trong nhà’
thật sự’
Cách đánh giá
-Dụng cụ :Vật bé đã biết
-Phương pháp : Tuỳ theo các vật đã chọn mà đưa ra những hành động phù hợp .Nếu vật của bạn
là những nhân vật như em búp bê,chó con gấu bông, và bò. Bạn có thể dùng những từ chỉ hành
động như nhảy, vỗ hoặc ngồi. Nếu là những vật vô chi như khối lắp ráp như xe hơi, khối, ly,
thích hợp với những hành động đẩy thổi đưa và lấy. Hãy dựa vào những gì con bạn đã học trước
đây trong chuỗi này để lựa chọn định hướng của bạn.
Mỗi chỉ dẫn bạn sẽ đưa ra sẽ bao gồm hai trong bốn vật,và với những vật bạn sẽ hướng dẫn bé
làm một việc khác nhau ,nối hai hành động bằng từ ‘và’. Sau đây là một số ví dụ:
‘Em búp bê ngồi xuống và gấu bông nhảy lên’
‘Con bò ngủ và vỗ em búp bê’
‘Đẩy khối lắp ráp và đưa mẹ xe hơi’
‘Thổi cái ly và lấy cái muỗng’
đưa ra năm chỉ dẫn như vậy.Cho con bạn nhiều thời gian để phản ứng,nhưng đừng giúp bé giữa
chừng-hoặc nếu có giúp thì không tính điểm cộng.
Đánh dấu + nếu con bạn làm theo ít nhất bốn trong năm chỉ dẫn gồm hai hành động.
Cách dạy
Điều quan trọng là trước khi đưa ra chỉ dẫn, con bạn phải nhìn bạn và lắng nghe bạn nói.
Trước hết làm mẫu để diễn tả việc bạn làm ‘Nhìn này mẹ làm cho em búp bê ngủ và hôn gấu
bông ‘
Nếu con bạn thực hịên bước đầu rồi ngắc ngứ, bạn để lại vật vào chỗ cũ và không nói gì cả ,lấy
lại sự chú ý của con bạn rồi nhắc lại nguyên chỉ dẫn.
Nếu lần này bé lại quên nữa ,nhắc bé rằng còn phải có một cáI gì nữa bằng cách nói
:’Và..???’hoặc ‘Em búp bê nhảy và ..????’
Nếu bé không nhớ thành phần thứ hai của chỉ dẫn ,bạn để các vật lại chỗ cũ,lấy lại sự chú ý của
bé ,lập lại nguyên chỉ dẫn rồi giúp bé làm từng bước .
Nếu bạn chia chỉ dẫn làm hai phần (‘Em búp bê nhảy..Giỏi,.bây giờ hôn Gấu bông’) thì con bạn
sẽ không học được kỹ năng này. Làm vật chỉ giúp bé làm theo các chỉ dẫn-một bước chứ không
dạy bé nhớ được hai bước.
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Giờ chơi và các hoạt động trong nhà
Trong các giai đoạn đầu của việc học kỹ năng này cố tránh những tình huống gây quá nhiều xao
lãng. Nên nhớ rằng bạn hoàn toàn có thể thực hiện kỹ năng này ở góc dành cho búp bê hoặc ở nơi
khác.ở RL.D.65 chúng tôI sẽ nói về những cách giúp con bạn sử dụng kỹ năng này trong các tình
huống thường ngày.
Ghi nhớ và mở rộng
Kỹ năng này được mở rộng trực tiếp ở RL.D.65.
LàM THEO CáC CHỉ DẫN MỗI CHỉ DẫN GồM HAI HàNH Động và HAI VậT,ở BấT Cứ NƠI
NàO TRONG PHòNG RL.D.65
Bây giờ con bạn đã có thể làm theo các chỉ dẫn gồm hai bước ở một nơI bé không bị xao lãng,bạn
có thể sử dụng kỹ năng này ở một nơI co ý nghĩa nhất đó là trong các hoạt động thường ngày
trong nhà
Cách đánh giá
-Phương pháp : Trong căn phòng quen thuộc với con bạn, nói lời chỉ dẫn gồm hai vật và hai
hành động. Chọn những hành động không phải lúc nào cũng đi với nhau nhờ đó chắc chắn rằng
con bạn đang lắng nghe và không làm theo thói quen bình thường.
Đưa ra ba chỉ dẫn. Có thể dùng chúng vào những lúc khác nhau hoặc thậm chí ở những phòng
khác nhau. Sau đây là một vài gợi ý :
‘Đóng cửa lại và đưa cho mẹ quyển sách ‘
‘Tìm xe hơi và ngồi trên ghế sôfa’
‘Con đội nó và ôm em búp bê’
‘Đưa suria cái bành bích qui và đưa cho mẹ cái muỗng’
Đánh dấu + nếu con bạn làm được ít nhất hai trong ba chỉ dẫn
Cách dạy
bắt đầu bằng cách đưa ra các chỉ dẫn đI cùng với nhau một cách tự nhiên.Nừu bạn nghe các chỉ
dẫn bạn nói với con bạn trong ngày ,bạn sẽ thấy là có một số nhóm chỉ dẫn được đưa ra vào gần
như một thời đIúm trong ngày đặc biệt là trong những hoạt động như ăn ,tắm , mặc ,ngủ.Thay vì
đưa ra lần lượt từng chỉ dẫn,bạn kết hợp chúng theo từng cặp như sau:
‘Rửa tay và đánh răng;’
‘Bây giờ rời khỏi bàn và bỏ đĩa vào chậu rửa bát’
‘Mở cửa cho chó đốm và cho nó cáI bánh bích qui’
‘Hôn gấu bông đI ngủ và chui vào mền’
‘Tìm đồ lắp ráp mới của con và ngồi vào bàn’
khi con bạn làm theo được các chỉ dẫn này,bạn có thể bắt đầu đưa ra các chỉ dẫn mới không quá
gần với các thói quen thường ngày.
lưu ý là: tránh đưa ra cho con bạn những chỉ dẫn gồm hai bước trừ khi bạn có thời gian theo dõi
bé suốt từ đầu xem bé có sai sót gì không-lặp lại nguyên chỉ dẫn và giúp con bạn suốt cả hai bước
nếu cần. Nếu bạn luôn nhắc con bạn bước thứ hai mà không quay lại từ đầu cả hai bước thì
chẳng bao lâu con bạn sẽ thấy là bé không cần phảI chú ý đến đIũu bạn nói.
Giờ chơi và các hoạt động trong nhà
Lưu ý trên có liên hệ với các chỉ dẫn thực tiễn tuy vậy tất nhiên bạn vẫn có thể kết hợp các chỉ
dẫn gồm hai bước vào trò chơi.Có thể đưa chúng vào các trò chơI tưởng tượng chẳng hạn leo vào
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một thùng giấy làm một hình nộm bật lên khi mở nắp,hoặc đội cáI nón bưu tá vào và đem thư đến
cho ông nội,hoặc trốn trong hang quáI vật và nhảy vào người ba …
Ghi nhớ và mở rộng
RL.D.66sẽ hướng dẫn các chỉ dẫn ba bước. Nhưng phần lớn các chỉ dẫn bạn muốn cần sử dụng
trong các năm ở nhà trẻ đều là các chỉ dẫn gồm hai bước,do đó bạn nên tiếp tục mở rộng kỹ năng
của con bạn ở mức độ này. Bạn có thể đưa các từ hành động mới vào các chỉ dẫn, và làm chúng
khó hơn bằng cách bảo bé làm một việc nào đó trong một căn phòng, và một việc khác trong một
phòng khác. Bạn có thể bắt đầu các chỉ dẫn gồm hai bước khi xung quanh có nhiều yếu tỗ gây
xao lãng-chẳng hạn một phòng đầy người bận dộn. Nếu con bạn đi nhà trẻ giáo viên sẽ tìm ra
nhiều dịp giúp bé phát triển kỹ năng làm theo chỉ dẫn.Bạn nhờ cô giáo trẻ quan sát xem bé làm
theo các chỉ dẫn được đưa ra cho cả nhóm cũng như các chỉ dẫn cho mỗi cá nhân hay không.
LàM THEO CáC CHỉ DẫN MỗI CHỉ DẫN GồM BA VậT Và BA HàNH Động ở BấT Cứ NƠI
NàO TRONG PHòNG RL.D.66
Hoạt động này rất tốt phát triển các kỹ năng nghe và ghi nhớ
đánh giá và dạy như RL.D.65 cho các chỉ dẫn hành động dưới dạng ‘làm cáI này rồi làm cáI đó
và làm cái kia’,Kết hợp ba vật khác nhau và ba hành động khác nhau vào trong chỉ dẫn.
Lưu ý rằng thường thì không quan trọng khi bé thực hiện các hành động theo trình tự mà bé đưa
ra, mặc dù vậy bé vẫn được xem là khôn ngoan khi bám sát trình tự này khi bạn giúp bé .
Mở rộng các kỹ năng này trong các tình huống ở trong nhà và vui chơI,như ở RL.D.65
Nếu không có dịp ngẫu nhiên để đưa ra các chỉ dẫn gồm ba bước. Bạn nên để giành riêng thời
gian để chơi các trò chơi ghi nhớ với con bạn. Cho bé thử thách bằng cách đưa ra ba hành động
để bé nhớ và làm theo. Sẽ càng hứng thú hơn khi có cùng các trẻ khác cùng tham gia ghi nhớ.

Chương 5
R1.E: PHảN ứng với các chỉ dẫn liên quan đến các thuộc từ
Thuộc từ là những từ cho ta biết chi tiết về một vật hay một hành động.Vởy thuộc từ ding mô tả
vật và hành động.
Thuộc từ giúp ta bổ xung mau sắc và sinh khí cho ngôn ngữ diễn đạt và nhờ đó có sự chính xác
hơn trong cách chúng ta nói về sự vật. Bé cần hiểu điều này để chuẩn bị chúng trong lời nói của
bé,và nó cũng giúp bé phản ứng chính xác hơn khi chuyện trò với những người khác .
Để tiến hành hết chuỗi này, con bạn không cần phải nói được các từ. Bé thể hiện được là bé hiểu
các từ bằng cách làm theo các chỉ dẫn có bao gồm các thuộc ngữ. Thông thường bạn yêu cầu bé
chọn lựa các khả năng dựa trên một thuộc ngữ cụ thể-chẳng hạn chọn cái lớn họăc chọn cái nểo.
Nếu con bạn đang tập nói bạn khuyến khích bé nói các từ cũng như làm theo các chỉ dẫn.ở
quyển 3 chương 3 có các gợi ý giúp bé sử dụng những từ này khi giao tiếp với mọi người.
Dưới đây chúng tôI liệt kê tất cả các kỹ năng trong chuỗi này.
2 đến 3 tuổi
54.Chọn lớn ,chọn trong lớn và nhỏ.
55.Chọn nhỏ,chọn trong lớn và nhỏ.
56.Chọn trên cơ sở kích thước ,được đưa hai cặp đồ vật.
3 đến 4 tuổi
75.Chọn dà và ngắn ,.
76.Chọn cứng và mềm.
77.Chọn nhám và trơn nhám.
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78.Chọn mở và đóng.
79.Trả lời và thể hiện :’Con làm gì khi con lạnh /mệt /đói’?
80.Chọn các thành phần giống nhau trong một nhóm.
81.Chọn các thành phần khác nhau trong một nhóm.
82.Chọn hoặc thể hiện vui buồn giận.
83.Chọn lớn hơn và nhỏ hơn.
84.Chọn đầu tiên và cuối cùng.
CHọN LớN ,CHọN TRONG LớN Và NHỏ RL.E.54
CHọN NHỏ CHọN TRONG LớN Và NHỏ

RL.E.55

Có thể đánh giá và dạy chung hai thuộc từ này.
Bạn có thể dùng đủ mọi loại dụng cụ để dạy hai kỹ năng này-càng đa dạng càng tốt! bạn sẽ làm
việc với các cặp đồ vật, hoặc tranh giống nhau (hoặc tương tự ) về mọi mặt trừ kích thước. Chúng
phải có kích thước khác nhau rõ rệt, đặc biệt là vào các giai đoạn đầu tiên .
Nếu con bạn thích làm việc với tranh, bạn cắt miếng bìa cứng rồi vẽ hình to và hình nhỏ của
cùng một vật lên mỗi miếng. Bảo đảm rằng cáI lớn khi thì ở bên trá khi thì ở bên phảI ,.Thêm vào
đó làm một bộ sưu tập đồ vật nhỏ gồm thú nuôI đồ chơi, Gấu bông muỗng, khối lắp ráp, xe hơi,
quả banh, hòn đá, giày..
Cách đánh giá
-Dụng cụ : 3 cặp đồ vật như nói ở trên.
-Phương pháp : Để một cặp đồ vật trên bàn.Ví dụ bạn chọn hai cái muỗng .Nói:’Đưa mẹ cái
muỗng lớn’.để cái muỗng ở lại –không cần đúng chỗ ban đầu.Nói :’Đưa mẹ cái muỗng nhỏ ‘.
Lập lại với hai cặp đồ vật kia. Thay đổi thứ tự yêu cầu lớn và nhỏ, và vị trí tương đối của hai vật
lớn và nhỏ ở trên bàn
Đánh dấu + cho RL.E.54 nếu con bạn chọn đúng cái lớn được ít nhất hai lần trong 3 lần thử .
Đánh dấu + RL.E.55 nếu con bạn chọn đúng cáI nhỏ được ít nhất hai lần trong 3 lần thử.
Càch dạy
Thực hiện với cả lớn và nhỏ,mặc dù con bạn đã đạt đến đIúm cộng với một trong hai khais niệm
ở phần đánh giá.Có thể bạn còn phảI bỏ thêm thời gian để luyện tập cho bé kháI niệm mà bé yếu
hơn.
Bắt đầu dạy bằng cách xác định các vật thật rõ ràng cho con bạn biết trước khi yêu cầu bé
chọn.Nhấn giọng thật rõ:’ Nhìn này mẹ có một xe hơI lớn và một xe hơI nhỏ ‘Để con bạn đưa các
vật cho bạn hoặc chỉ vào tranh bằng ngón tay.
Bảo con bạn chọn cáI này hoặc cái kia và động viên bé nếu bé chọn đúng-Một lần nữa nhấn
giọng ở những từ then chốt:’Tuyệt quá con đã tìm được cáI lớn’.
Nếu bé hướng về vật hoặc tranh không đúng yêu cầu,cản bé lại và hướng bé chú ý đến bạn
,chẳng hạn :’Chỉ cho mẹ xem xe hơi lớn nhìn mẹ này’ (có thể cầm tay bé )’Cái lớn ở đâu ‘? Nếu
bé vẫn cứ làm sai giúp bé bằng cách chỉ hoặc cầm tay bé, nói :’Nhìn này đây là xe hơi lớn.Con
lấy cái lớn.’
Khi con bạn đã hiểu có thể giảm bớt giúp đỡ,kể cả việc làm mẫu ban đầu.
Thay đổi dụng cụ sau mỗi buổi dạy và giữa các buổi dạy.
Nếu con bạn không tiến bộ với những phương pháp nói trên,trò chơi kết hợp vào mẫu ở Quyển 2
chương 3 có thể được đIều chỉnh để dạy con cái lớn và nhỏ .Dùng các bộ đồ vật lớn và nhỏ
giống nhau để kết hợp và lựa chọn theo mẫu. Chú ý thay đổi dụng cụ nếu bạn dạy kỹ năng theo
cách này.
Giờ chơi và các hoạt động trong nhà
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Sử dụng tất cả các đồ vật có kích thước lớn và nhỏ-đồ chơI tranh trong sách đồ vật dùng trong
nhà thú vật và mọi người . Tận dụng mọi cơ hội thích hợp với phương pháp của bạn để nói về
kích thứơc.
Ghi nhớ và mở rộng
Kỹ năng này được mở rộng trực tiếp ở RL.E.56.
CHọN TRÊN CƠ Sở KíCH THƯÍc ,ĐƯợc ĐƯA HAI CặP Đồ VậT RL.E.56
Trong hoạt động này con bạn phảI lắng nghe không chỉ về kích thước bạn xác định mà còn cả tên
vật bạn gọi.
Cách đánh giá
-Dụng cụ : Hai bộ đồ vật lớn và nhỏ ,chẳng hạn các ly lớn và nhỏ ,các khối lớn và nhỏ.
-Phương pháp : Để cả hai bộ đồ vật trên bàn .Nói chỉ vào (hoặc đưa cho mẹ hoặc lấy cáI ly nhỏ).
Rồi nói Chỉ vào khối lớn .Đưa tất cả 5 chỉ dẫn như thế.
Đánh dâu + nếu con bạn chọn đúng vật ít nhất 4 lần trong 5 lần thử.
Cách dạy
Dùng phương pháp như đã nói ở RL.E.54 và 55 mỗi lần dùng hai cặp đồ vật.
Khi đưa chỉ dẫn ,nhấn giọng ở kích thước lẫn tên vật.
Khi đổi cách sắp xếp các vật trên bàn và thay đổi dụng cụ dạy.
Giờ chơI và các hoạt động trong nhà
Trò chơI ăn tiệc trà có thể cho bé cơ hội thực hành hoạt động này.hãy mời các chú Gấu bông ,em
búp bê lớn và nhỏ đến dự.Cũng cần có các cáI ly ,muỗng lớn và nhỏv.v . Thậm chí bạn cũng có
thể có cả bánh bích qui,bánh sang uýt lớn và nhỏ!

Ghi nhớ và mở rộng
Khi con bạn đã thông thạo kỹ năng này,bạn có thể kết hợp kích thướcvà các chỉ dẫn dành cho con
bạn trong các tình huống trong nhà . Thay vì bảo bé đem cho bạn cáI muỗng ,hãy nói bé lấy cáI
muỗng lớn và..
Từ bây giờ chuỗi này sẽ chuyển sang các từ chỉ thuộc tính khác tuy nhiên vẫn duy trì lớn và nhỏ
trong luyện tập thường xuyên .Bây giờ bạn có thể thử một vàI cặp đồ vật có kích thước không
khác nhau lắm.
CHọN DàI Và NGắN RL.E.76.
Phương pháp dạy, đánh giá dài và ngắn cũng giống như lớn và nhỏ .
Có thể dùng những dụng cụ như các sợi duy băng,ống thông đIừu,cáI que đoạn ống nước
.v.v.Có thể bổ xung thêm tranh minh hoạ,con rắn ,xe lửa tóc.Rồi bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng
mới.Khi sử dụng bất kỳ vật nào cũng nên khuyến khích con bạn cảm nhận hoặc chỉ ra độ dàI
ngắn khác nhau .
Chúng tôI giúp bạn một ý tưởng làm đồ chơI dàI và ngắn khác nhau .Tìm một cáI hộp cứng có
nắp .Nếu bạn có một cáI hộp đựng thức ăn thì tốt.Bạn cũng cần có một duy băng ,vàI sợi dây thật
dàI(1 m hoặc hơn)và vài sợi thật ngắn .
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Tạo những lỗ nhỏ ở đáy hộp. Cột một đầu của mỗi sợi duy băng sỏ vào một lỗ rồi cột đầu kia lại
.Sâu hết các sợi vào trong hộp chỉ để các nút thắt lộ ra ngoài.Đậy nắp hộp lại để giữ chúng bên
trong
Con bạn sẽ rất thích kéo các sợi ru băng qua các lỗ, và bạn có thể nói với bé là sợi này dài hoặc
sợi kia ngắn.Khi bé đang học chọn màu ,bạn cũng có thể kết hợp màu sắc vào trò chơI này.
CHọN CứNG Và MềM RL.E.76
Trẻ con thích cảm nhận về đồ vật ,vì vậy có thể bé rất hứng thú khi học về cứng và mềm-đây là
một sự thay đổi vì trước đây các hoạt động chủ yếu dùng mắt nhìn
Nhiều trẻ bị cuốn hút về phía các vật mềm khi được yêu cầu lựa chọn-có thể do sờ vào chúng thì
thích hơn,và cũng có thể do thường ngày chúng ta thường nói nhiều hơn về các vật mềm.Bạn có
thể giúp bé lưu tâm hơn với kháI niệm cứng bằng động tác kịch tính co các ngón tay lại và gõ lên
bề mặt các vật cứng, đưa ngón tay vào rồi kêu ối, và v.v.v…
Cách đánh giá
-Dụng cụ : 4 cặp đồ đạc , mỗi cặp gồm một cái cứng và một cáI mềm.Nừu có thể chọn các cặp
vật trong mỗi cặp có kích thứơc xấp xỉ nhau.
Phương pháp : Để mỗi cặp vật trước mặp con bạn, và để bé sờ chúng . Nói :’ cái nào cứng ‘ Cái
nào mềm ‘Nhắc lại với những cặp khác, thay đổi thư tự các câu hỏi cứng và mềm, và vị trí để các
vật trên bàn ( Không phải lúc nào cũng để cái mềm ở bên trái ).
Đánh dấu + nếu con bạn chọn đúng vật cứng được 3 lần trong 4 lần thử và vật mềm cũng 3 lần
trong 4 lần thử.
Cách dạy
Dùng phương pháp như đã nói ở RL.E.54 và 55 cho bé sờ cảm nhận vật trước khi đưa ra mỗi chỉ
dẫn .
Lưu ý là con bạn sẽ muốn sờ vào các vật lần nữa trước khi làm theo chỉ dẫn của bạn vì vậy có
vẻ như là bé làm sai khi bé hướng về vật không đúng yêu cầu. Bạn cần phải đơị cho đến khi bé
thể hiện rõ ràng lựa chọn của mình .Có thể dùng một cách là nói chỉ dẫn ‘Để cái mềm (hoặc
cứng ) vào’, dùng hộp tô hoặc xô để đựng. Nhờ vật con bạn sẽ được tha hồ sờ vào các vật bé
thích và bạn cũng có thể tham dự vào – bằng cách khen ngợi hoặc giúp đỡ- mỗi khi bé để một
thứ vào vật đựng.
Dùng đủ loại dụng cụ để dạy kỹ năng này. Có đủ loại vật dụng có mức mềm khác nhau và thậm
chí những vật cứng cũng có thể thô giáp và trơn láng,nặng và nhẹ. Cho con bạn xem nhiều ví dụ
để giúp bé tập trung vào các điềm chủ yếu.
Giờ chơI và các hoạt động trong nhà.
Hướng con bạn chú ý vào những vật cứng và mềm bất cứ khi nào có dịp.Đây là lúc thuận tiện để
giúp dùng lại những món đồ chơI của bé hồi sơ sinh. Các quả banh mềm và những khối mềm
trước đâycủa bé tương phản rõ rệt với những đồ chơI cứng của bé sau này. Cho bé xem bột nhào
biến đổi từ mềm sang cứng như thế nào khi bạn nung nó trong lò- Dữ lại một ít bột chưa nung để
làm rõ sự khác biệt Ghi nhớ và mở rộng .
Tiếp tục dạy cứng và mềm khi bạn tiếp tục dạy các từ bổ xung khác trong chuỗi này.
CHọN NHáM Và TRƠN LáNG RL.E.77
đánh giá dạy và thực hành như RL.E.76. cũng nhấn giọng ở các từ cảm giác dùng những vật có
kết cấu nhám hoặc trơn nhám rõ rệt.
Đừng quên sử dụng hai bên má của ba hoặc ông – trước hoặc sau khi cạo râu làm ví dụ minh
hoạ cho kỹ năng này.
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CHọN Mở Và Đóng

RL.E.78.

Các dụng cụ dùng vào hoạt động này đòi hỏi phảI nhiều hơn một chút.Loại đồ đạc cho búp bê
sử dụng rất hữu ích,nhưng phảI có hai bộhoặc những món có hai cửa ra vào hoặc hai ngăn kéo
.Loại tranh đóng và mở cũng kéo ra và vô được dễ dàng.Bạn hãy thử mở miệng ‘ ‘khép miệng ‘ ‘
mở mắt nhắm mắt ‘.’mở cửa ‘,’đóng cửa’.Không nên sử dụng tranh ,mà bạn có thể sử dụng
chúng để tạo nên sự đa dạng.Có thể bạn có một hộp đựng nữ trang có các ngăn kéo nhỏ hoặc có
các con búp bê có hai mắt nhắm mở riêng rẽ.
Trong phần lưu ý dưới đây chúng tôI sẽ đề cập tới loại đồ đạc gia dụng cuả búp bê,tuy nhiên ,cứ
thoảI máI thay thế bằng những loại dụng cụ nào mà bạn sẵn có.
Cách đánh giá
-Dụng cụ : Hai tủ đựng ly chén của búp bê,một tủ có cửa mở một tủ có cửa đóng,hoặc là giống
nhau .Để đa dạng ,có thể sử dụng các loại dụng cụ khác .Cần nhớ là phảI tạo cho bé một lựa
chọn-nghĩa là đóng một cáI cửa đang mở khi trước mặt bé chỉ có duy nhất một cáI cửa không
thực sự thể hiện rằng bé hiểu kháI niệm đóng và mở.
Phương pháp : Để hai tủ ly chén trên bàn ,một cáI mở cửa và một cáI đóng cửa.Nói với con bạn
:’Mở cửa ra “ .Sau khi bé phản ứng,bạn trả các cánh cửa lại vị trí ban đầu,và nói 4 lần.Thỉnh
thoảng thay đổi dụng cụ nếu có thể.
Đánh dấu + nếu con bạn mở đúng được 3 lần trong 4 lần thử, và đóng cửa được 3 trong 4 lần
thử.
Cách dạy
Trong các buổi riêng biệt , dùng những dụng cụ (như nói trên ) giúp con bạn lựa chọn mở hoặc
đóng . Nếu mỗi lần bạn chỉ đưa ra một cánh cửa hoặc một ngăn kéo thì con bạn sẽ đóng hoặc mở
vào vị trí ngược lại mà không cần chú ý đến đIũu bạn nói .
Làm mẫu các động tác lúc khởi đầu buổi dạy, tiếp đến cho chỉ dẫn mở hoặc đóng .Có thể giúp
đỡ bé nếu cần,và tiếp tục dạy đến khi bé không cần giúp nữa.
Giờ chơI và các hoạt động trong nhà
Phần lớn các động tác đóng và mở xuất hiện trong nhà khi có dịp chỉ có một lựa chọn cho bé.Do
đó tự bản thân nó không tự dạy cho bé phân biệt giữa các từ.Mặc dù vậy vẫn cần thiết tận dụng
những cơ hội này để củng cố và phát triể những gì trong buổi dạy riêng biệt.Con bạn cũng sẽ
thích mở và nắm bàn tay,mở và nhắm mắt và xem bạn làm vậy.Có một bàI hát nổi tiếng mở đầu
bằng hành động mở và nắm bàn tay lại như sau:
Mở ra, khép hai tay lại,
Mở ra, khép hai tay lại,
Vỗ nhẹ một cái,
Mở ra, khép hai tay lại,
Mở ra, khép hai tay lại,
để hai tay lên đùi.
Đưa hai tay lên, đưa hai tay lên ,
Đưa hai tay lên, đưa hai tay lên ,
thẳng lên cằm
mở rộng chiếc miệng nhỏ ra.
Nhưng đừng cho tay vào!
Ghi nhớ và mở rộng
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Bạn sẽ tìm ra nhiều cách giúp con bạn nhớ kỹ năng này.Bạn có thể liên kết hoạt động này với các
kỹ năng Vận Động Tinh như mở và đóng hộp,vặn nắp trai lọ.
Rồi đây con bạn cần phảI hiểu rằng khép ,nhắm cũng có nghĩa là đóng.
TRả LờI HOặC THể HIệN :’CON LàM Gì KHI CON LạNH /MệT Đói RL.E.79.
Trong bàI học này chúng ta liên hệ đến các cảm giác cơ thể.Các cảm giác nói trên chỉ là do chọn
lọc-Bạn cũng có thể dùng đến ‘nóng’ ‘bệnh’ ‘ướt’.Các trạng tháI súc cảm như ‘vui’ buồn ‘ giận
‘sẽ đựơc dạy và đánh giá ở RL.E82.
Đứa bé đang tập nói có thể trả lời tốt các câu hỏi này.Hoặc nói ra cảm giác mà không cần phảI
bạn hỏi. Đứa bé chưa biết nói có thể học các cử chỉ dùng để truyền đạt rằng để bé hiểu các
từ,sự cảm nhận hoặc nhu cầu của bé với những người khác.
Cách đánh giá
-Phương pháp : Lần lượt hỏi con bạn từng câu hỏi sau:
1.’Con làm gì khi lạnh’.
2.’Con làm gì khi mệt’,
3.’Con làm gì khi đói’.
Đánh dấu + nếu con bạn phản ứng thich hợp với mỗi câu hỏi.
Con bạn được xem là phản ứng thích hợp với ‘Con làm gì khi con lạnh ?’nếu:
A.Bé đáp lại bằng lời và hợp lý,chẳng hạn :’Mặc áo khoác vào’,’áo khoác’,tìm lò sưởi ‘ hoặc ‘run
rẩy’.Bất cứ trả lời hợp lý nào cũng được chấp nhận-nếu bạn biết. Chắc con bạn hiểu câu hỏi; hoặc
b.Bé thể hiện một cử chỉ thích hợp như run rẩy.
Con bạn được xem là phản ứng thích hợp với :’Con làm gì khi con mệt “ nếu :
a.Bé đáp lại bằng lời ví dụ :’ĐI ngủ ‘,’ngủ’,’nghỉ’; hoặc
b . Bé thể hịên một cử chỉ giả vờ ngủ.
Con bạn được xem là phản ứng thích hợp với ‘Con làm gì khi đói’nêu:
a.Bé đáp lại bằng lời ví dụ :’Ăn bánh’,’ăn’,’bữa ăn tối’;hoặc
b.Bé thể hiện một cử chỉ giả vờ ăn .
Cách dạy
Nếu con bạn đang tập nói ,dạy kỹ năng này như là một phần trong cuộc chuyện trò bình thường
với con bạn,tận dụng mọi tình huống mà con bạn thực sự lạnh,mệt hoặc đói.Nếu bé chưa biết nói
bạn có thể đưa các kháI niệm này vào đời sống hàng ngày.Nhưng có thể bạn vẫn phảI cân nhắc
để dạy có hệ thống hơn.
Hãy lựa chọn sẽ dạy con bạn những đIửu bộ nào để diễn đạt môĩ từ,và dạy bằng cách làm mẫu
đồng thời luôn luôn sử dụng một từ hoặc một nhóm từ để diễn đatj một việc mà bạn đang làm.
Bạn cũng có thể chơI một trò chơI với em Búp Bê .Để nhiều thứ đồ dùng lên bàn – mấy thứ áo
quần hoặc màn,muỗng hoặc đồ dùng thức ăn đồ chơI ,một cáI giường nhỏ .Nói em búp bê bị lạnh
.EM ấy sẽ làm gì?’Nếu con bạn không phản ứng ,giúp đỡ bằng cách nói thêm cho bé rõ:’Em búp
bê bị lạnh .Nhìn xem,Em ấy đang run rẩy kìa.Em ấy cần một….’
Giờ chơI và các hoạt động trong nhà
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Nói chuyện con mèo làm gì khi nó mệt ,con chó làm gì khi nó đói,khi Gấu bông bị lạnh thì ta
giúp đỡ nó như thế nào.ChơI các trò chơI đóng vai ,trong đó con bạn làm mẹ hoặc cha và các con
dối hoặc búp bê sẽ diễn tả cảm súc của chúng.Diễn dịch các yêu cầu của bé về các thứ gì đó bằng
từ chỉ cảm giác dẫn đến yêu cầu đó- Nếu bé muốn bánh bích qui nói ‘ồ ,con đói rồi’.
Ghi nhớ và mở rộng
ở phần mở đầu chuỗi này,chúng tôI có gợi ý một số thuật ngữ khác,bạn có thể dạy con
bạn.Chắc chắn là bạn cũng suy nghĩ một số thuật ngữ khác.có thể sau này bạn có thể trông đợi bé
phản ứng với những câu hỏi chung chung như ‘Con cảm thấy như thế nào’.
CHọN CáC THàNH PHầN GiốN G NHAU CủA MộT NHóM RL.E.80
Vào giai đoạn này con bạn sẽ có một số kháI niệm về sự giống nhau ,được thể hiện thông qua
nhóm đồ vật ,tranh, mầu sắc giiống nhau…..Mục đích của bàI này là biết chắc bé có hiểu từ
‘giống nhau ‘hay không .ĐôI khi kỹ năng này được đánh giá và dạy chung với RL.E.81.
Bạn có thể sử dụng bộ đồ vật để đánh giá và sử dụng kỹ năng này,nhưng để cho tiện chúng tôI
thường dùng tấm thẻ.ở đây chúng tôI sẽ mô tả những bước thực hiện bằng thẻ,và bạn có thể dùng
vật khác nếu muốn .
Cách đánh giá
-Dụng cụ : Bốn bộ thẻ ,mỗi bộ gồm ba thẻ với hai tranh hoặc hình dạng giống nhau và một tranh
khác ba tranh kia .
-Phương pháp : Để hai thẻ khác nhau của bộ thứ nhất lên bàn .Giơ thẻ còn lại lên.Nói :’tranh
nào giống tranh này.’Lập lại với ba bộ thẻ còn lại .Mỗi lần hỏi tránh để các thẻ giống nhau ỏ một
vị trí duy nhất.
Đánh dấu + nếu con bạn chon đúng tranh mà bạn đang cầm trong tay được ba lần trong 4 lần
thử.
Cách dạy
Để bắt đầu,đưa tấm thẻ cho con bạn để bé kết hợp trực tiếp với thẻ giiống nó.Sau một lúc luyện
tập ,bảo bé chỉ vào hoặc đưa bạn thẻ giống nó.
Nếu bé làm sai cho bé xem thẻ làm mẫu và thẻ bé đã chọn ,nói :’Hai thẻ này giống nhau
không?.Không chúng khác nhau .Nhín này hai thẻ này mới giống nhau’
Giờ chơI và các hoạt động trong nhà
Có thể thực hiện kỹ năng này với công việc phân loại các đồ giặt ,.Việc dọn dẹp cho ngăn nắp tủ
đồ chơI cũng có thể là một tình huống thự hành.Trẻ cần có các bộ đồ chơI giống nhau để luyện
tập thậm trí bạn có thể dùng bộ bàI thông thường cũng được . Để có thêm dụng cụ ,bạn có thể tìm
trong hộp đựng bút,ngăn kéo đựng các bộ dao nĩa,hộp đồ nghề.
Ghi nhớ và mở rộng
Cho bé dùng víêt chì để kết nối các vật giống nhau trên tờ giấy ,.Đây là sự chuẩn bị tốt cho việc
học ở trường của bé sau này.Để mở rộng kỹ năng này cần cung cấp cho bé một phạm vi lựa chọn
rộng hơn,và/hoặc các khả năng lựa chọn có mức độ khác biệt ít hơn.Bạn có thể mua loại sách
dành cho trẻ chưa biết đọc ở cửa hàng sách giáo khoa để có thêm ý tưởng cho hoạt động này ,tuy
nhiên có thể cần chỉnh sửa cho phù hợp với mỗi trẻ.
CHọN CáC THàNH PHầN KHáC NHAU TRONG MộT NHòM RL.E.81
ở nhiều trường,từ khác nhau ngoàI sự hữu ích chung của nó đây còn là một kháI niệm được lưu ý
trong chương trình dành cho trẻ chưa biết đọc.
Kỹ năng này có thể được dạy chung với RL.E.80. (chọn ‘giống nhau’ )hoặc bạn có thể giới
thiệu ngay khi bé đã thông thạo kháI niệm giống nhau.
Bắt đầu bằng cách dùng những dụng cụ giống như RL.E.80,nói :’ CáI nào khác với cáI nào ?’ ở
đây bước kết hợp bị loại bỏ .Để phong phú hơn bạn làm các thẻ hoặc các hình thù giống nhau và
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một khác chúng,nói ‘CHỉ vào cáI khác nhau ‘.Hoặc sắp 4 tranh thành một hàng,trong đó 3 tranh
giống nhau và 1 tranh khác.Bảo đảm là bạn có thay đổi thứ tự các vật khác.
Với đứa trẻ biết trả lời các câu hỏi ‘ có’ và ‘không ‘ bạn có thể cho bé xem hai vật và
bảo’Những cáI này có giống nhau không ?’hoặc ‘Những cáI này có khác nhau không?’
Bạn phát triển kỹ năng bằng cách giảm bớt sự giống nhau giữa các tranh hoặc vật được sử dụng.
CHọN HOặC THể HIệN VUI/ BuồN /GIậN RL.E.82.
ở RL.E79. bé đã học thuộc các từ mô tả cảm giác của cơ thể như mệt lạnh ,đói.Bây giờ chúng
ta đề cập đến những từ diễn đạt cảm súc.Chúng ta sẽ tập chung vào những từ vui buồn giận.Tất
nhiên bạn cũng có thể dạy nhiều từ khác như ‘sợ’, “sôi nổi”,”bực bội’..
đối với trẻ đang tập nói, khả năng diễn đạt cách bé đang cảm nhận có một giá trị to lớn-đó cũng
là giá trị mà hết thảy chúng ta đều cảm nhận thấy từ kinh nghiệm bản thân .Với trẻ chưa biết nói
,việc hiểu các từ mô tả cảm xúc sẽ giúp bé biểu hiện thái độ khi chúng ta giảI thích đúng cảm
giác của bé và cũng giúp bé ý thức hơn về những việc đang sảy ra với người đang mô tả cảm súc
của mình với bé.
Cách đánh giá
Có hai cách đánh giá kỹ năng này-chọn cách nào thích hợp với con bạn.
2,.Hỏi con bạn ‘Con làm gì khi con cảm thấy vui’Hoặc hướng dẫn bé tạo vẻ mặt vui.Nhắc lại với
‘buồn ‘và ‘giận’.Cho điểm cộng nếu bé thể hiện đúng 3 cảm súc.
3.Tìm hoặc vẽ tranh người thể hiện từng cảm xúc.Cần có ít nhất hai bộ tranh như vậy.Bảo bé chỉ
vào người nào vui buồn giận. Nhắc lại với những tranh lựa chọn khác.
Đánh dấu + nếu con bạn chọn đúng từng tranh ít nhất hai lần.
CHọN LớN HƠN Và NHỏ HƠN RL.E.83.
Trong hoạt động này,kháI niệm của trẻ về lớn hoặc nhỏ (hoặc bé ) đựơc mở rộng sang kháI niệm
được liên quan là ‘lớn hơn ‘ và ‘nhỏ hơn’.ở trường các kháI niệm được liên quan như vậy được
chú trọng nhiều hơn trong các buổi học đầu tiên.
Cách đánh giá
-Dụng cụ : Hai bộ đồ vật mỗi bộ có ba cáI giống nhau và kích thước khác nhau.chẳng hạn với
búp bê,bạn có một con nhỏ một trung bình và một lớn và với một xe hơI bạn cũng có như vậy.
-Phương pháp: Để một bộ đồ vật lên bàn theo thứ tự ngẫu nhiên.Chỉ vào vật có kích thước trung
bình và hỏi :’CáI nào lớn hơn cáI này?’Rồi hỏi ‘cáI nào nhỏ hơn cáI này?’
đánh dấu + nếu con bạn chọn đúng vật ít nhất 4 trong 6 lần thử.
Cách dạy
Vào đầu buổi dạy để vật kích thước trung bình lên bàn và gọi tên của nó-‘Nhìn này mẹ có búp
bê’.
Rồi nói :’Đây là một búp bê khác , Búp bê này Nhỏ Hơn….và đây là một búp bê Lớn Hơn.’
Hỏi những câu như đã mô tả như đã mô tả ở phần cách đánh giá,hướng con bạn về phía vật như
ở RL.C.54 và 55.
Nếu con bạn không tiến bộvới phương pháp này.Bạn giúp bé bằng cách để những hộp hoặc hình
tròn bằng bìa cứng có kích thước bằng vật lớn và nhỏ ở hai đầu bàn.Chỉ vào vật trung bình và
nói’Để búp bê lớn hơn búp bê này vào hộp lớn hơn’nhắc lại tương tự với cáI nhỏ hơn.Khi con
bạn đã thông thạo ,lấy dần đI các hộp hoặc hình tròn bằng bìa đó.
Giờ chơI và các hoạt động trong nhà
Phần lớn việc dạy kỹ năng này có thể thực hiện ở các giờ chơI,và trong trò chơI ‘giả vờ’ là lý
tưởng.Giả vờ chuẩn bị đưa một búp bê lớn đI chơi.Cần có nhiều vật dụng như nón,khăn quàng túi
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sách,….có các kích thước lớn nhỏ ,trung bình.Chọn một món trung bình và noi :’CáI này có vừa
với em búp bê không ? Không nó cần cáI lớn hơn.’
Bạn có thể nhấn mạnh kháI niệm nhỏ hơn bằng cách chơI trò chơI tương tự có một búp bê
nhỏ.Bạn có thể chơI trò ăn tiệc trà ,trong đó cho bé kết hợp các dụng cụ như ly,đĩa ,muỗng sao
cho phù hợp với ba búp bê có kích thước khác nhau.Việc này sẽ giúp bạn có cơ hội nói chuyện
với những vật có kích thước ‘trung bình ‘ cũng như ‘lớn hơn ‘ ‘nhỏ hơn’.
Những trò chơI như trên cần phảI sắp đặt trước ,tuy nhiên bạn vẫn có thể lợi dụng những tình
huống tụ nhiên - chẳng hạn như đang chơi với các khối lắp giáp hoặc khi dọn bàn (’Em bé cần
một cái muỗng nhỏ hơn‘) hoặc khi cùng đi mua sắm (‘Con tìm trái thơm lớn hơn được không’)
Những so sánh tự nhiên sảy ra trong gia đình,đặc bịêt là với anh chị em của bé’sally lớn hơn /nhỏ
hơn con‘giày của nó lớn hơn hoặc nhỏ hơn giày của con ‘..
Ghi nhớ và mở rộng
Con bạn có thể học các thuật ngữ khác như là ‘dàI hơn ; và ;’ngắn hơn’…
Bạn cũng có thể đưa thêm các thuật ngữ ‘lớn nhất ‘và ‘nhỏ nhất ‘
Lưu ý sự liên quan giữa các mục này với FM.H.104 là kỹ năng trẻ học sắp xếp các khối theo
kích thước.
CHọN ĐầU TIÊN Và CuốI CùNG RL.E.84
Các thuật ngữ đầu tiên và cuối cùng có họ hàng gần gũi với các từ chỉ vị trí-chúng có thể được
dùng khi nói về vị trí của sự vật.NgoàI ra chúng cũng được dùng nhiều cách dùng khác nữa ,và sẽ
rất tốt nếu bạn giúp bé thấy nhiều ứng dụng rộng rãI của những thuật ngữ này.
Có lẽ những thuật ngữ này thường được sử dụng diễn tả người hoặc vật cùng xếp hàng đI đến
một nơI nào đó..ứng dụng này sẽ được phản ánh trong bước đánh giá sau đây.Bạn cần có một bức
tranh mô tả một người đang chạy hoặc đI cùng một hướng trên cùng một con đường.Nếu đích
đến có trên bức tranh thì thật là thuận lợi-chẳng hạn bạn có 4-5 đứa trẻ đến trường,hoặc một bầy
vịt sắp hàng đI lạch bạch về phia ao hồ.bạn có thể tự vẽ tranh,hoặc dùng sen kẽ các búp bê và con
vật đồ chơI nhỏ ,dùng các khối lắp ráp hoặc vật dụng trong bộ đồ chơI nông trại để làm đích đến.
Cách đánh giá
-Dụng cụ : Bốn tấm thẻ mô tả người hoặc con vật đang cùng đI đến trên một đường đang thẳng
hướng đến đích,như đã nói trên , có thể dùng bộ đồ chơI búp bê và con vật.
-Phương pháp : cho bé xem một thẻ,hoặc xắp các búp bê ,con vật thành một hàng trên bàn ,nói
:’Tất cả những người này đang đI đến trường ( hoặc bất kỳ nơI nào ) ai đến Trước Tiên ?’
Thay đổi dụng cụ ,và lặp lại nhưthế với cuối cùng .Thay đổi lần nữa ,và thử một lần khác với
cuối cùng ,rồi một lần khác với đầu tiên .
Đánh dấu + nếu con bạn chọn đúng người hoặc vật mỗi lần được yêu cầu .
Cách dạy
Dùng những dụng cụ như đã nói trên ,kể bé nghe một câu chuyện về mỗi nhóm dụng cụ trình bày
.Thay đổi hướng đI của các nhóm nhân vật .
Nếu bé làm sai sau câu hỏi đầu tiên của bạn ,thử sửa lại câu hỏi cho rõ ràng hơn.Chẳng hạn , câu
hỏi đầu tiên sẽ là’Ai đến cuối cùng’ và câu tiếp theo sẽ là :’ Hôm nay ai là người đi cuối cùng đến
cửa ?’Giúp đỡ về thể chất nếu con bạn vẫn cứ làm sai.
Tiếp tục dạy con bạn đến khi chọn đúng đầu tiên và cuối cùng với nhiều loại dụng cụ khác nhau
và trong hoạt động trong nhà như mô tả dưới đây.
Giờ chơi và các hoạt động trong nhà
Có thể kết hợp ‘đầu tiên ‘ và ‘cuối cùng’ vào đủ loại tình huống.Trong giờ ăn hỏi bé ;’Con sẽ ăn
cáI gì đầu tiên’ và ‘con sẽ để giành cáI gì đến cuối cùng?’Khi cả nhà mong đợi anh chị em của
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bé đI học về,bạn có thể nói chuyện với bé ai sẽ về đầu tiên.Vào giờ chơI ,sắp đặt một cuộc đua –
búp bê cũng như người đều có thể tham gia ! Khi cùng chơI ráp hình ,hãy nói những mảnh nào sẽ
ráp vào đầu tiên và cuối cùng .Trong những sinh hoạt thường ngày ,chẳng hạn vào giờ tắm,hỏi
con bạn xem những gì cần làm đầu tiên và sau cùng .Rồi tự bạn sẽ tìm thấy nhiều ứng dụng hơn.
GHI NHớ Và Mở RộNG CHUỗI NàY
Khi con bạn đã thông thạo chuỗi này,bạn có thể dạy thêm các thuộc từ khác như nóng và lạnh (và
những từ liên quan như ấm và rét ), ướt và khô, rỗng và đầy, nhiều hơn và ít hơn, cuối cùng là
nhiều và ít.
CHƯƠNG 6
RL.F: PHảN ứng với các chỉ dẫn liên quan đến các từ chỉ vị trí
Trong chuỗi này bé học làm theo các chỉ dẫn liên quan đến các từ chỉ vị trí,hoặc với các giới
từ.Những từ này cho chúng ta biết vị trí của một vật hoặc một đIũu gì đó đang sảy ra.
Các dụng cụ ding cho chuỗi này đều dễ kiếm.Khi bạn ngồi làm việc ở bàn sử dụng các đồ vật
nhỏ để phong phú chúng tôI gợi ý bạn nên ding các vật khácvới những thứ ding ở các chuỗi trước
.
Cũng như tất cả các chuỗi nhận biết ngôn ngữ ,bất kỳ công việc nào bạn làm tại bàn hoặc là
trong phòng yên tĩnh đều là sử dụng kỹ năng naytrong vui chơI và trong hoạt động thường
ngày.NgoàI ra nó cũng chuẩn bị cho bé sử dụng các từ chỉ vị trí trong ngôn ngữ diễn đạt của
mình.
Dưới đây chúng tôI liệt kê tất cả các kỹ năng trong chuỗi này.
2 đến 3 tuổi
57.Để một vật ở trên và ở dưới một ly lật úp khi được yêu cầu.
58.Để một vật vào trong chỗ đựng khi được yêu cầu.
59.Lây một vật ra khỏi chỗ đựng khi được yêu cầu
60.Để một vật vào trong ,vào trên vào dưới khi được yêu cầu.
3 đến 4 tuổi
85.Để một vật phía trước /phía sau một vật khi được yêu cầu.
86.Để môt vật bên cạnh /cách xa một vật khi được yêu cầu.
87.Được đưa một ly lật úp,để một vật phía trước,đàng sau bên cạnh,cách xa,ở trên ở dưới khi
được yêu cầu .
Để MộT VậT ở TRÊN ử DƯới một ly lật úp khi được yêu cầu

RL.F.57

Trẻ nhỏ thường hay say mê chơI trò để vật này dưới vật kia –và chui vào dưới các đồ vật.Vì
vậy sẽ là bình thường nếu lúc đầu dạy kỹ năng này mà bé lại không chú ý vào chỉ dẫn ở trên,cứ
để mọi vật ở dưới!Để thành thạo kỹ năng này mà bé không những phảI liên hệ các từ ở trên và ở
dưới với vị trí tương đối của chúng mà còn phảI chú ý đến đIũu bạn nói và phản ứng thích hợp.
Ngay khi bắt đầu dạy kỹ năng này,cần ding nhiều loại dụng cụ khác nhau.Nhờ vậy các hoạt động
con bạn sẽ làm thêm phần thích thú và cũng chứng tỏ cho bé they là các từ này là thích hợp với
nhiều hoàn cảnh khác nhau.Có thể ding bất kỳ vật dụng nào lật úp được(như trong phần đánh
giá),và một bộ đồ đạc của búp bê để thêm đa dạng.
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Cách đánh gía
-Dụng cụ: Một cái ly(chẳng hạn ly lấy từ bộ ly lồng nhau). Các vật nhỏ như khối vuông chốt, thú
nuôi đồ chơi.
-Phương pháp: Đặt cái ly úp ngược trên mặt con bạn .Đưa bé một vật nhỏ.Nói :’Để ở trên’.Rồi
nói ‘Để ..ở dưới’. Nói tất cả là 6 chỉ dẫn, ba cho ở trên và ba cho ở dưới. Nói theo thứ tự ngẫu
nhiên để bé không thể nhận biết được tiếp theo là vị trí nào. Thỉng thoảng bạn có thể đổi vật nhỏ
đang ding.
Đánh dấu + nếu con bạn phản ứng đúng với các chỉ dẫn, không được giúp đỡ thêm,được ít nhất 2
trong 3 lần thử với các giới từ,.
Cách dạy
Luôn tạo giao tiếp mắt trước khi bắt đầu bảo đảm con bạn lắng nghe điều bạn nói.
Trong các buổi dạy đầu tiên ,bạn phải làm mẫu trước:’Xem này mẹ để khối lắp giáp ở trên.Bây
giờ mẹ để nó ở dưới. Con để nó ở trên đi’.
Nếu con bạn không phản ứng hoặc để vật sai chỗ, hướngbé chú ý trở lại, nhắc lại chỉ dẫn một
lần nữa rồi giúp bé để vật đúng chỗ. Có thể bạn phảI cầm tay và hướn dẫn bé, nhưng thường chỉ
cần chỉ đúng vị trí là đủ.
Thay đổi dụng cụ giữa các buổi dạy và trong mỗi buổi dạy.
Mỗi khi khen con bạn làm đúng, nhớ nhấn giọng ở từ then chốt:’Giỏi lắm con để ở trên được
rồi.Cái chốt ở trên cái ly.’
Giờ chơi và các hoạt động trong nhà
Có thể dùng bất cứ vật nào để được ở trên hoặc ở dưới, hoặc có thể để vật nào khác ở trên hoặc ở
dưới nó. Con bạn cũng có thể trio lên trên hoặc ở phía dưới vật. Bé có thể đặt hai bàn tay lên và
dưới đầu gối mình. Bạn có thể chọn hai vật giống nhau (ví dụ hai xe hơi)
Rồi để một chiếc trên bàn và một chiếc phía dưới bàn.Tiếp theo bảo bé lấy cho bạn chiếc xe hơi
ở trên bàn hoặc phía dưới bàn. Rồi bạn sẽ tự tìm ra nhiều ý tưởng mới hơn.
Ghi nhớ và mở rộng
Trong khi dạy các từ vị trí khác trong chuỗi này. Nhớ tạo cơ hội cho con bạn thực hành ở trên và
ở dưới. Kết hợp các kháI niệm này khi cùng xem sách với bé, nói:’Cái gì ở dưói cây cầu
?’hoặc’Chú Bé Quả Trứng ở đâu?Chú bé ở trên tường’
Để MộT VậT VàO TRONG VậT Đựng KHI ĐƯợc YÊU CầU
LấY MộT VậT RA KhỏI VậT Đựng khi ĐƯợc yêu cầu

RL.F.58

RL.E.59

Cần dạy chung các khái niệm ở trong và ở ngoàI,cũng như dạy với ở trên và ở dưới.CHúng tôI
nhận they rằng có nhiều trẻ đáp ứng với ở trong khi đánh giá ban đầu nhưng lại không với ở
ngoàI, do đó ở phần liệt kê các kỹ năng chúng được sắp xếp riêng rẽ.
Dùng nhiều loại đồ vật và vật dụng khác nhau để đảm bảo con bạn có thể ứng dụng kỹ năng
này trong nhiều tình huống.
Cách đánh gía
-Dụng cụ: Một vật nhỏ hoặc vật đựng khác. Hai vật nhỏ, ví dụ hai khối lắp ráp và hai cái muỗng.
-Phương pháp: Để vật đựng lên bàn.Để một vật bên trong vật đựngvà vật tương tự để trên bàn
bên cạnh vật đựng. Nói với con bạn:’Để vào trong hộp’. Sau khi bé phản ứng,để cả hai vật vào
chỗ cũ. Rồi nói lấy khối ra khỏi hộp, nhắc lại các chỉ dẫn theo trình tự ngược lại ,rồi lập lại nữa.
Mỗi giới từ thử 3 lần. Giữa các lần thử bạn có thể thay đổi dụng cụ.Điều quan trọng nhất là phải
đưa vật về chỗ cũ sau mỗi lần thử. Nếu bạn chỉ tập chung vào một vật, con bạn sẽ biết làm gì mà
không cần lắng nghe bạn nói-tất cả điều bé cần làm là để vật vào trong nếu nó ở ngoài và ngoài
nếu vật ở trong.
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Đánh dấu + nếu con bạn phản ứng đúng với chỉ dẫn, không được giúp đỡ thêm được ít nhất 2
trong 3,4 lần thử với mỗi giới từ.
Cách dạy
Các bước dạy kỹ năng này giống như ở RL.F.57 dạy trên và dưới.
Giờ chơI và các hoạt động trong nhà .
Cũng như mọi chỉ dẫn liên quan đến vị trí,phần lớn việc thực hiện kỹ năng này có thể thực hiện
trong nhà,với đủ loại dụng cụ lớn và nhỏ.Với ở trong và ở ngoàI cũng có nhiều tình huốn để thực
hành ngoàI vườn.Có thể cho bé chơI trò bỏ vật vào trong hoặc lấy ra khỏi xô nước bé rất
thích.Vào giờ tắm,thử ding cáI xô đựng bọt xà bông để lôI cuốn bé luyện tập –vật biến mất sau
bọt bang rồi sau đó lại xuất hiện.Cũng có thể ding cát,hoặc vật đựng hạt.Bạn cũng có thể ding cáI
trai mà phảI dốc ngược lên để lấy vật bên trong nó.
Ghi nhớ và mở rộng
Kỹ năng này được mở rộng trực tiếp ở RL.F.60
Để MộT VậT TRONG, ở TRÊN, ở DƯới khi ĐƯợc yêu cầu

RL.F.60

Trong bàI tập này ,ba từ vị trí đã học đã học sẽ được sử dụng trong một tình huống hơI khó
hơn.
Cách đánh giá
-Dụng cụ : Hai cáI ly có thể lấy từ loại đồ chơI xếp chồng vào nhau.
-Phương pháp : Để hai ly lên bàn,một để ngửa lên và một úp xuống,đưa khối xếp hình cho bé,và
hướng dẫn bé để nó ở trên , ở trong hoặc ở dưới một cáI ly.Cho tất cả 5 chỉ dẫn,ding các từ ở
trong,ở trên và ở dưới mỗi từ ding ít nhất một lần.Với ở dưới bé có thể để khối dưới một trong
hai cáI ly.
Đánh dấu + nếu con bạn làm theo các chỉ dẫn,không cần phảI giúp thêm ,được ít nhất 4 trong 5
lần thử.
Cách dạy
Sử dụng các dụng cụ và chỉ dẫn đã mô tả ở phần cách đánh giá,dung phương pháp dạy giống các
phương pháp đã ding ở kỹ năng trước ở chuỗi này.
Giờ chơI và các hoạt động trong nhà
Luyện tập vào giờ chơI,ding một cáI hộp lớn có nắp,một tủ ly chén nhỏ có chân,hoặc đàn pianô
đồ chơI có nắp nâng lên.
Ghi nhớ và mở rộng
Luyện tập hoạt động này xen kẽ các hoạt động khác trong chuỗi trong khi tiếp tục dạy các vị trí
mới.
Để MộT VậT PHíA TRƯớc /phíA SAU MộT VậT KHI ĐƯợc yêu cầu

RL.F.85

Để MộT VậT CáCH XA /BÊN CạNH MộT VậT KHáC KHI ĐƯợc yêu cầu RL.f.86
Có thể dạy tất cả các từ và nhóm từ chỉ vị trí này cùng nhau trong một hoạt động hoặc dạy hai
từ trước và khi bé tiến bộ hơn thì sẽ bổ xung các từ khác.
‘phía sau ‘ và bên cạnh ‘ nghe có vẻ giống nhau vì vậy ngay lúc đầu bạn phảI nhấn giọng các từ
này.
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Cách đánh giá
-Dụng cụ : Hai vật ,một vẫn để trên bàn và một để cho bé di chuyển.Vật đầu tiên của bạn có thể
là một cáI ghế búp bê hoặc một khối lớn.Vật thứ hai có thể là một búp bê hoặc một cái kẹp.Một
bộ đồ vật thứ hai dùng làm đối chứng nếu con bạn thành công với bộ đồ đầu tiên.
-Phương pháp : Để vật đầu tiên (ví dụ cái ghế) trên bàn. Đưa cho con bạn vật thứ hai (ví dụ búp
bê ).Nói :’để em búp bê phía trước ghế ‘Nhắc lại với phía sau, bên cạnh, phía xa. Đưa lại toàn bộ
đồ chỉ dẫn, dùng bộ đồ vật thứ hai.
Đánh dấu + với RL.F.85 nếu con bạn để vật thứ hai phía trước và phía sau vật thứ nhất
Cho đIúm cộng với RL.F.86 nếu con bạn để vật thứ hai cách xa vật thứ nhất và bên cạnh vật thứ
nhất được hai lần đối với mỗi giới từ.
Cách dạy
Như đã nói trên ,bạn có thể dạy cung lúc 4 từ chỉ vị trí, hoặc bắt đầu với chỉ hai từ rồi lần lượt bổ
xung các từ khác khi con bạn tiến bộ. Sự lựa chọn của bạn sẽ tuỳ thuộc vào đánh giá của bạn đối
với bé, và sự tiến bộ của bé trong các kỹ năng trước của chuỗi này.
Các phương pháp daỵ cũng như đã ding ở các kỹ năng liên quan đên từ vị trí trước đây-xem
RL.F57.
Giờ chơi và các hoạt động trong nhà
Bạn sẽ phát hiện nhiều cách thực hành các từ vị trí này ngoài các buổi dạy riêng biệt. Một trong
những cách tốt nhất là yêu cầu con bạn tự đặt mình vào các vị trí khác nhau so với vị trí của một
người hay vật. Bạn cũng có thể nói chuyện với bé về các vị trí tương đối giữa các vật và nhân vật
trong sách hình.
Ghi nhớ và mở rộng
Kỹ năng này được mở rộng ở RL.F.87.
ĐƯợc ĐƯA MộT LY LậT úp, Để MộT VậT PHíA TRƯớc, PHíA SAU, BÊN CạNH, CáCH XA,
ở TRÊN, Và ở DƯới KHI ĐƯợc yêu CầU
RL.F.87.
Hoạt động này tập hợp tất cả từ chỉ vị trí đã học trong chuỗi,ngoại trừ ở trong và ở ngoài.
Cách đánh giá
-Dụng cụ : Một cái ly và một vật nhỏ .
-Phương pháp: Để úp cái ly trên bàn. Đưa bé vạt nhỏ và chỉ dẫn bé lần lượt để nó vào trong vị
trí
đánh dấu + nếu con bạn để vật vào tong vị trí đúng với yêu cầu, không có bất kỳ giúp đỡ nào.
Cách dạy
Làm việc từ đầu đến cuối bàI tập đã mô tả ở phần cách đánh giá.Dùng nhiều vật nhỏ và nhiều vật
đựng khác nhau.Ghi lại bất cứ lỗi nào của bé rồi luyện tập thêm các giới từ đó .
Giúp đỡ càng ít càng tốt rồi dần dần giảm giúp đỡ về thể chất hoặc nhắc miệng.
Giờ chơI và các hoạt động trong nhà
Chơi trò chơi với một đồ chơi lớn (như Gấu Bông) và một hộp lớn và một cáI xô úp ngược, hoặc
để một cái hộp hoặc cái ghế rồi bảo con bạn tự đặt mình vào trong vị trí. Kết hợp các từ vị trí vào
các chỉ dẫn trong nhà bất cứ khi nào có thể.
GHI NHớ Và Mở RộNG CHUỗI NàY
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Một khi con bạn đã thông thạo kỹ năng này,thử đưa bé có hai vật kích thước tương đương,rồi
thay đổi vị trí tương đối giữa chúng.Ví dụ :’Để cáI ghế phía sau khối ‘ …’Để khối phía sau cáI
ghế’…’Để khối phía trước cái ghế’..Để cáI ghế phía trước khối’…
Bây giờ bạ n đã có thể tiến hành dạy ở giữa và kế bên, (kế bên cũng có nghĩa giống như bên
cạnh). Bạn cũng dạy con bạn nhận ra các vị trí trên một tờ giấy hoặc các hình phẳng khác như
trên cùng, dưới cùng, ở giữa ngoài dìa.
Sau cùng giới thiệu các khái niệm trái và phải.
Dù bạn có tiếp tục dạy con bạn các từ vị trí hay không ,cũng vẫn giúp bé nhớ các từ đã học bằng
cách liên hệ chúng với đời sống hàng ngày-trong vui chơI lẫn trong thực hành.

Chương 7
RLG: Đáp ứng với các đặc đIểm văn phạm
Các đặc điểm văn phạm là các âm hoặc từ ít khi ding riêng rẽ mà để mở rộng hoặc thay đổi từ
hoặc nhóm từ.
Phần lớn các đặc điểm văn phạm được dạy tốt khi liên kết với ngôn ngữ diễn đạt,chúng tôI có
nói rõ vấn đề này ở phần văn phạm trong quyển 3,chương 1 và chương 3 .Chúng tôI đưa vào một
vàI đặc đIúm trong bảng liệt kê nhận biết ngôn ngữ vào phần liệt kê các kỹ năng phát triển
,không chỉ vì bé phảI hiểu chúng trước khi sử dụng ,mà còn do trẻ chưa biết nói phảI nhận biết và
phản ứng với chúng khi nghe người khác nói.Dưới đây chúng tôI liệt kê tất cả các kỹ năng trong
chuỗi nhận biết này.

2 đến 3 tuổi
61.Phân biệt số nhiều hợp qui tắc.
62.Phân biệt các hình tháI sở hữu.
63.Phân biệt ‘ không ‘, khi được xem hai vật.
3 đến 4 tuổi
88.Phân biệt ‘ không ‘ khi được xem hai tranh nói về hai hành động
89.Phân biệt ‘ không ‘ với thuộc tính.
90.Phân biệt các đại từ _Anh ấy ,cô ấy,tôI ,bạn.
PHÂN BIệT Số NHIềU HợP QUI TắC

RL.G.61

Muốn sử dụng được số nhiều hợp qui tắc, bé phảI phân biệt được chúng trong lời nói của
người khác ,rồi hiểu nghĩa của âm thanh phát ra.Nếu nghĩ về đIều này ,bạn sẽ thấy là chỉ với một
chút âm thanh nhưng lại chuyển taỉ được một số lượng lớn ý nghĩa. Đứa trẻ chưa biết nói cũng có
thể học nhận biết và nhờ đó giúp trẻ hiểu các sắc tháI tinh tế hơn của ý nghĩa đựơc lời diễn đạt.
Cách đánh giá
- Dụng cụ: Ba bộ tranh.mỗi bộ gồm một tranh mô tả một vật duy nhất và một tranh mô tả một
vàI vật giống nhau.Như vậy bạn sẽ có các bộ như là một xe hơi, vài xe hơi, một ngôI sao, một vài
ngôi sao, một bông hoa, vài bông hoa.
Nếu thích, bạn có thể thay bằng đồ vật, dùng các đĩa khác nhau để đặt trên đó một vật riêng lẻ và
một nhóm các đồ vật, và để các đĩa tách riêng hẳn nhau.
- Phương pháp: Để có một bộ tranh trước mặt con bạn. Nói :’Chỉ cho mẹ một chiếc xe hơi.Chỉ
cho mẹ những chiếc xe hơi .’Lập lại những bộ tranh còn lại,thay đổi thứ tự dùng các dạng số ít và
số nhiều.
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Đánh dấu + nếu con bạn chọn đúng bức tranh được 5 lần trong 6 lần thử.
Cách dạy
Một số trẻ học được kỹ năng này mà không cần phảI dạy riêng nếu chúng thường xuyên nghe
người khác nói về nó . Tuy vậy, với nhiều trẻ khác học được từ những buổi học riêng biệt.
Dùng những dụng cụ như đã nói ở phần cách đánh giá.Bắt đầu các buổi dạy bằng cách gọi tên
các chiếc xe hơI(hoặc những cái đĩa)-‘Nhìn này mẹ có một chiếc xe hơi…và những chiếc xe
hơI’.Rồi bảo con bạn chọn. Nếu bé làm sai,hướng bé chú ý nhìn mặt bạn và làm cho bé nhìn bạn
chăm chú trong khi bạn lặp lại từ chủ yếu.Nếu bé vẫn chọn sai ,can thiệp và hướng dẫn bé chọn
đúng.Nói: ‘Chúng ta cần những chiếc xe hơi.Đây là những chiếc xe hơi .’
Tiếp tục dạy đến khi con bạn chọn đúng không cần giúp đỡ.
Giờ chơI và các hoạt động trong nhà
Tất nhiên là bạn luôn dúng số nhiều khi nói chuyện với con bạn .Lúc này bạn có thể giới thiệu
vàI trò trơI đặc biệt để nhấn mạnh số nhiều ‘những’.Các bộ phận cơ thể rất hữu ích trong trường
hợp này-Vào giờ tắm cho bé bạn có thể gỉa vờ ‘khám phá ‘đầu tiên là một ngón tay,rồi nhiều
ngón tay ,hoặc đầu tiên là một ngón chân ,rồi đến nhiều ngón chân.Tránh chỉ nói về ‘một cáI ‘
hoặc lần về ‘hai cáI’,vì sẽ dễ làm bé hiểu rằng ‘hai’ là dấu hiệu cuả số nhiều thay vì là ‘những’
Ghi nhớ và mở rộng
Đến mức độ 4 tuổi bé mới phân biệt được số nhiều bất qui tắc.Đến lúc đó sẽ là đIũu bình thường
nếu bé nói ‘những con chuột’,’những con cừu ‘ những người đàn ông’.Tuy vậy bạn vẫn nên nói
đúng các dạng số nhiều bất qui tắcvới bé
PHÂN BIệT CáC HìNH THáI Sở HữU RL.G62
Các hình tháI sở hữu cần phân biệt ở đây là ‘của con ‘ ‘của mẹ ‘ và ‘của…’
Cách đánh giá
-Dụng cụ : ba món sở hữu rõ ràng của ba thành viên trong gia đình.một món của bé một món cuả
người đánh giá.Chẳng hạn đó là ba chiếc dầy hoặc ba chiếc túi sách.
-Phương pháp:Hoỉ con bạn cáI nào của con .?’,’cáI nào của mẹ ‘’cáI nào của …’
Mỗi vât thử ba lần
Đánh dấu + nếu con bạn chọn đúng ít nhất một lần trong hai lần thử với mỗi vật
Cách dạy
Có thể dạy kỹ năng này hoàn toàn vào giờ chơI hoặc trong các tình huống trong nhà.
Sẽ là dạng bình thường nếu bạn sử dụng tên thay vì dạng sở hữu ‘của ba ‘và ‘của con’khi nói
chuyện với bé.Chẳng hạn người cha nói với con gáI lucxy’cáI này là của ba Tom’’.’CáI này là
của lucxy’đIũu này không có vấn đề gì trong những giai đoạn đầu phát triển ngôn ngữ,và học tên
cũng rất quan trọng.
Từ giờ trở đI ding các dạng sở hữu ‘của mẹ’ ,’của ba ‘,’cuả con’ ‘của….’
Bất kỳ lúc nào có dịp,và kiểm tra xem bé có hiểu các từ này không bằng cách yêu cầu bé làm
theo các chỉ dẫn có các từ này,như đã mô tả ở phần cách đánh giá.
Ghi nhớ và mở rộng
Khi thực hành có thể kết hợp dễ dàng với các quan hệ khác như ‘của anh ấy’’của chị ấy’.Khi con
bạn đã tìm được chiếc dày của lucxy theo yêu cầu của bạn có thể nói ‘Đúng rôi.Đó là của chị ấy’.
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PHÂN BIệT ‘KHÔNG ‘ KHI ĐƯợc XEM HAI VậT

RL.G.63

Bé hiểu dễ dàng với ‘không’ (nếu không vâng lời)trong ngữ cảnh’không làm cáI đó’,nhưng sẽ
có nhiều khó khăn hơn khi phảI lựu chọn giữa cáI phảI và cáI không phảI,xem cáI nào là đúng
yêu cầu .
đến bây giờ khi bạn cho bé xem hai vật và yêu cầu bé gọi tên ,nhưng tư ‘không ‘ hơI rắc rối này
đòi hỏi bé phảI lờ đI cáI tên đã nghe và chọn một cáI tên khác.thật không dễ.
Cách đánh giá
-Dụng cụ:vàI vật quen thuộc.
-Phương pháp:Cho con bạn xem hai vật mỗi một lần.Ví dụ bạn chọn một xe lửa và một cáI
búa.Nói ‘ cáI nào không phảI cáI búa’thử 5 lần ,thay đổi dụng cụ.
Đánh dấu + nếu con bạn chọn đúng 4 lần trong 5 lần thử.
Cách dạy
Tiến hành như đã nói ở phần cách đánh giá. Nếu con bạn chọn sai, động viên bé bằng cách nhắc
lại cấu trúc ‘ không ‘:Đúng rồi cáI này không phảI là cáI búa.Chiếc xe lửa không phảI là cáI
búa.’Bằng mọi cách tạo thanh một câu chuyện đùa!
Nếu con bạn chọn sai ,hướng bé chú ý đến bạn lần nữa và nói:’Nghe kỹ nhé KHÔNG PHảI CáI
BúA’.Nếu bé vẫn cứ sai nói :’Nhìn này,đây là cáI búa,và đây không phảI là cáI búa.chiếc xe lửa
không phảI là cái búa. khi bạn nhấn mạnh từ ‘không’, giọng điệu rất dễ trở nên nghe như cáu
kỉnh - nên hãy luôn tươI cười.
Sự lập đi lập lại bí quyết để học kỹ năng nàyTiếp tục dạy đến khi con bạn chọn đúng không cần
giúp đỡ
Giờ chơI và các hoạt động trong nhà
ChơI trò chơI trong đó bạn giả vờ tìm một vật làm mất:’Mẹ tìm những cáI chìa khoá.Có phảI đây
là những chiếc chìa khoá của mẹ không ?..Không.Đây không phảI là những chiếc chìa khóa của
mẹ .Đây là những chiếc chìa khoá của mẹ phảI không ? Không ,không phảI là chìa khóa ….’và
cứ thế . Cho con bạn tự trả lời câu hỏi của bạn.Có thể bạn cũng thích tham gia vào-nếu bé cố tình
tránh chỉ cho bạn vật bạn đang tìm để kéo dàI trò chơI,có khả năng là bé có một kháI niệm đầy đủ
về ý nghĩa của từ ‘không’.
PHÂN BIệT ‘KHÔNG’, KHI XEM HAI TRANH MÔ Tả CáC HàNH ĐộNG RL.G.88
Bây giờ bé có thể học phân biệt ‘không’ khi có liên quan đến các từ hành động-‘không
nhảy’,’không bơI’.’không uống’,v.v.
Tìm và chọn ở các tạp chí có tranh ảnh người đang thực hiện các động tác khác nhau , dán chúng
lên giấy cứng làm thành thẻ.Cần có 5 , 6 thẻ khác nhau.Hoặc ding hình chop.
Cách đánh gía
-Dụng cụ: 5 hoặc 6 thẻ mô tả các động tác khác nhau,như đã nói trên.
-Phương pháp:Mỗi một lần cho con bạn xem hai thẻ.Bạn có thể chọn một người đang ăn,và một
người đang ngủ.Nói ‘Ai không ăn ‘Thử 5 lần vơí các hành động khác nhau.
đánh dấu + nếu con bạn chọn đúng 4 lần trong 5 lần thử.
Cách dạy
Dạy như RL.G.63 sử dụng hành động thay cho vật .
Giờ chơI và các họat động trong nhà
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ChơI trò chơI ding con dối hoặc đồ chơI mềm để thực hiện hành động , và bạn giả vờ quên động
tác nó đang làm:’Grover nhảy phảI không ?,nó không nhảy…Nghĩ xem …nó bơI .Không
bơi.’Đón nhận nhiệt tình nhận xét hoặc gợi ý của con bạn.Để bé luân phiên chọn một hành
động.Bạn có thể chơI trò chơI tương tự khi trông trừng bé chơI trong công viên hoặc khi cho bé
xem đàn bò ở bãI cỏ.
Ghi nhớ và mở rộng
Thỉnh thoảng tập luyện đên khi con bạn sẵn sàng tiếp tục chuyển sang RL.G.89.
PHÂN BIệT ‘KHÔNG ‘ VớI CáC THUộC Từ

RL.G.89

Trong hoạt động này bé học phân biệt ‘không’khi được ding với các thuộc từ bé đã biết-kể cả tên
gọi của bất kỳ màu sắc nào bé có thể chọn được.
Cách đánh giá
-Dụng cụ:Các dụng cụ sẽ tuỳ thuộc từ con bạn đã biết.Nừu bé biết chọn màu bạn có thể ding các
vật giống nhau với các màu khác nhau.nếu bé biết chọn lớn và nhỏ,bạn ding tong cặp đồ vật
giống nhau về,chỉ khác nhau về kích thước.
-Phương pháp:Tiến hành như RL.G.63 mô tả vật chẳng hạn như ‘không đỏ’ hoặc ‘không nhỏ’
hay bất cứ gì khác dựa vào thuộc tính bé đã biết .Thử 5 lần
Đánh dấu + nếu con bạn chọn đúng 4 lần trong 5 lần thử.
Cách dạy
Tiến hành giống như các kỹ năng trước trong chuỗi này.
Giờ chơI và các hoạt động trong nhà
Thử chơI trò chơI ‘TôI nghĩ về một vật’,và mô tả vật bí mật của bạn với các đặc tính mà nó
không có,cũng như những đặc tính nó thực có-‘Mẹ đang nghĩ về một vật …nó không phảI màu
vàng…nó màu nâu.Nó không lớn.Nó kêu ‘chít chít’.
Ghi nhớ và mở rộng
Khi con bạn biết nhiều thuộc từ hơn,bạn có thể kết hợp chúng với thực hành và trong chuyện trò
vui vẻ với bé .Bạn cũng có thể dạy ‘Không ‘ với các từ vị trí .ChơI trò chơI giấu tìm lúc này rất
thích hợp :’Mẹ đang cố tìm Gâu Bông.Nó có trong hộp đồ chơI không?Không nó không có trong
hộp đồ chơi.Nó có ở sau ghế không ?Không nó không có ở sau ghế’,và v.v
PHÂN BIệT CáC ĐạI Từ-ANH ấY CHị ấY,TÔI BạN

RL.G.90

Nhiều trẻ hiểu được ‘tôI’ và ‘bạn’vào giai đoạn đầu phát triển .nhưng với ‘Anh ấy ‘ và ‘Chị ấy’
thì có rắc rối hơn. Bạn thường nghe đứa trẻ ba tuổi nói:’Đưa nó cho chị ấy’hoặc ‘Con thấy chị
ấy’.Cần kiểm tra để biết chắc con bạn có thật hiểu hết các đại từ này không.
Cách đánh giá
-Dụng cụ : ở đây bạn cần một số người tham gia thay cho công cụ .Tuy nhiên bạn vẫn cần một ít
đồ chơI -bất cứ đồ chơI gì .
-Phương pháp :Ngồi thành nhóm gồm bạn con bạn,và hai người nữa.Trong đó một nam và một
nữ.Chọn một vật yêu cầu con bạn’Đưa …cho Anh ấy’nhắc lại với đại từ còn lại
Đánh dấu + nếu con bạn đưa vật đúng người bạn yêu cầu được 3 lần trong 4 lần thử.
Cách dạy
Những trò chơI như đã trình bày ở phần cách đánh giá trên đây giúp con bạn hiểu được ý nghĩa
của đại từ,nhưng phần nhiều bạn dạy bé trong các tình huống chuyện trò bình thường vơí bé.Sử
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dụng đại từ trong lời bạn nói và kết hợp với các chỉ dẫn khi có thể để kiểm tra xem con bạn có
hiểu chúng không.
(Lưu ý : Trong ngôn ngữ tiếng Việt ta, cách dùng các đại từ rất khác với cách dùng các đại từ của
tiếng anh.Do đó ở phần này bạn phải dùng các chi tiết cho phù hợp - nd)
GHI NHớ Và Mở RộNG CHUỗI NàY
ở quyển 3, bạn sẽ tìm thấy một bảng liệt kê các đặc điểm văn phạm con bạn cần phải học .Như
chúng tôi đã nói ở phần chuỗi này,các đặc điểm văn phạm thường được daỵ chung với chương
trình giao tiếp của trẻ , với cùng phương pháp, thời điểm tiến hành, từ cũng như từ và nhóm từ
được dạy.
Nhìn chung, trẻ sẽ học ý nghĩa của các đặc điểm này như là một phần của quá trình.Tất nhiên
trong một số trường hợp, ý nghĩa không thực sự quan trọng-chúng ta dùng các đặc điểm văn
phạm nào đó để cho ngôn ngữ nghe hợp lý.’Mẹ về rồi’ cũng như ‘Mẹ đã về’.Trong những trường
hợp khác ý nghĩa rất quan trọng, bằng cách sử dụng rõ ràng các đặc đIểm này trong lời nói của
bạn có thể đảm bảo con bạn biết gắn liền ý nghĩa với các từ.
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