
Hãy đọc- nói cùng nhau
Khi con có thể theo ánh mắt và hướng chỉ tay thì sách chỉ 
ngón tay là bạn đồng hành thú vị. Hãy chỉ và kể về những 
hình ảnh. Hãy chú ý con bạn thích thú gì. Lúc đầu, việc 
thích thú sẽ ngắn, nhưng dần dần khả năng tập trung của 
con bạn sẽ tăng lên.

Hãy nói tiếng mẹ đẻ của bạn
Hãy nói, hát và đọc bằng tiếng mẹ đẻ của bạn. Hầu hết trẻ 
em trên thế giới sống trong những môi trường đa ngôn ngữ, 
và chỉ là có lợi cho trẻ khi lớn lên với hơn một ngôn ngữ.

Hãy tìm hiểu thêm
•	 Hãy	đọc	thêm	về	Bokstart	ở	đây:	
www.bokstart.se

•	 Nếu	bạn	lo	lắng	về	sự	phát	triển	ngôn	ngữ	
của	của	bạn,	hãy	đến	trung	tâm	y	tế	trẻ	em.	
Bạn	cũng	có	thể	bàn	luận	về	sự	phát	triển	
ngôn	ngữ	của	con	bạn	với	nhân	viên	trường	
mẫu	giáo.

Ngôn 
ngữ trẻ 
em từ 
6 tháng 
tuổi

Vài điều về ngôn ngữ của 
con bạn từ 6 tháng tuổi
• Con của bạn có rất nhiều để khám phá thế giới! Hãy xem 

trẻ nhìn vào cái gì và gọi tên vật đó. Hãy khám phá tất cả 
những điều kỳ thú, to và nhỏ cùng nhau!

• Ngay từ bây giờ, con bạn đang nói chuyện với bạn bằng 
cách sử dụng trí nhớ, âm thanh và cử động. Con bạn sẽ 
sớm bắt đầu bập bẹ với những tiếng giống như da-da và 
ta-ta.

• Con bạn dần dần hiểu những cách diễn đạt như hãy nhìn 
và những từ như mẹ và bố.

• Con bạn yêu được nói chuyện với bạn, chơi úp mặt nói 
oà và làm theo những trò chơi múa theo bài hát như con 
nhện Imse vimse và nướng nướng cái bánh nhỏ.

Nói với nhau về tất cả
Hãy nói chuyện vói con bạn về tất cả những điều đang xảy 
ra và những điều gây thích thú cho con. Hãy nói về thức ăn, 
quần áo, những gì các bạn thấy và những gì con bạn đang 
làm. Hãy lắng nghe con bạn một các tích cực, để con bạn 
có hứng tiếp tục cuộc nói chuyện. Hãy dành đủ thời gian!

Hãy đa dạng và dàn cảnh lại
Hãy lặp lại âm thanh của con bạn, hãy đoán nó có nghĩa gì và 
gọi tên cho nó. Hãy chờ cho đến khi con trả lời với âm thanh 
hay cử chỉ trước khi bạn tiếp tục. Trẻ em học từ bây giờ đến 
lượt mình nói và hiểu sự kết nối giữa các từ và các vật.

Hãy chơi với ngôn ngữ
Hãy hát các bài hát, đọc theo vần và chơi các trò chơi bài 
hát. Hãy sử dụng những ngón tay, ngón chân, tiếng còi, 
tiếng vo ve và  vui đùa. Trong thư viện của bạn có sách, bài 
hát và nhạc để mượn về nhà.

Sở tư vấn văn hoá có một nhiệm vụ từ nhà nước là nâng cao việc đọc và 
kích thích phát triển ngôn ngữ của trẻ nhỏ. Bokstart là một hoạt động 
quốc gia hướng đến phụ huynh và người lớn ở gần trẻ em.
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Hãy đọc những sách tranh đơn giản
Bây giờ bạn có thể sử dụng sách tranh. Ban đầu các bạn 
hãy nhìn vào tranh và chỉ cùng nhau. Bước đầu bạn tự kể 
sẽ dễ hơn, nhưng dần dần con bạn có thể lắng nghe theo 
câu chữ trong sách. Trong thư viện của bạn có nhũng lời 
khuyên về sách để mượn về nhà.

Hãy nói tiếng mẹ đẻ của bạn
Hãy nói, hát và đọc bằng tiếng mẹ đẻ của bạn. Hầu hết trẻ 
em trên thế giới sống trong những môi trường đa ngôn ngữ, 
và chỉ là có lợi cho trẻ khi lớn lên với hơn một ngôn ngữ.

Hãy tìm hiểu thêm
•	 Hãy	đọc	thêm	về	Bokstart	ở	đây:	
www.bokstart.se

•	 Nếu	bạn	lo	lắng	về	sự	phát	triển	ngôn	ngữ	
của	của	bạn,	hãy	đến	trung	tâm	y	tế	trẻ	em.	
Bạn	cũng	có	thể	bàn	luận	về	sự	phát	triển	
ngôn	ngữ	của	con	bạn	với	nhân	viên	trường	
mẫu	giáo.

Ngôn 
ngữ của 
trẻ em từ 
1 tuổi

Vài điều về ngôn 
ngữ trẻ em từ 1 tuổi
• Trẻ em sử dụng cử động và âm thanh để kể cho bạn về 

điều gì.
• Những từ đầu tiên về ở đây và bây giờ, giống như quả 

bóng, gấu bông và hãy nhìn.
• Con bạn hiểu nhiều từ hơn em có thể thể hiện nhưng cần 

sự giúp đỡ của bạn để giải nghĩa và bình luận.

Hãy theo sở thích của con bạn
Bạn có thể sử dụng tất những gì bạn thấy và làm hằng ngày 
để phát triển ngôn ngữ của con bạn. Hãy gọi tên những gì 
con bạn thích thú lúc này. Khi con bạn nói ở đó và chỉ về 
phía con mèo thì bạn có thể trả lời: Ừ, đó là con mèo. Con có 
thích con mèo không? Hãy nhớ chờ đến khi con bạn trả lời.

Hãy lưu ý và lắng nghe
Khi bạn cho con bạn một sự chú ý liền mạch và lắng nghe 
kỹ càng thì con bạn sẽ cảm thấy bạn nghĩ rằng thông điệp 
quan trọng. Có thể con bạn sẽ nói một từ, chỉ vào hay bằng 
cách nào đó muốn báo bạn về điều gì đó. Qua trả lời của 
bạn, con bạn sẽ học cách chờ đến lượt mình khi nói chuyện.

Hãy chơi với ngôn ngữ
Hãy hát các bài hát, đọc theo vần và chơi các trò chơi bài 
hát. Hãy sử dụng những ngón tay, ngón chân, tiếng còi, 
tiếng vo ve và  vui đùa!

Hãy nghĩ ra và kể
Hãy kể con gấu bông của con bạn đang làm gì hay xe buýt 
bên ngoài đang chạy. Hãy nói về những hình của bà con 
và bạn bè. Trẻ cần nghe những từ mới nhiều lần, trong các 
trường hợp khác nhau.

Sở tư vấn văn hoá có một nhiệm vụ từ nhà nước là nâng cao việc đọc và 
kích thích phát triển ngôn ngữ của trẻ nhỏ. Bokstart là một hoạt động 
quốc gia hướng đến phụ huynh và người lớn ở gần trẻ em.

Vietnam
esiska



Hãy đọc- nói cùng nhau
Trẻ bây giờ vui khi đọc nhiều sách khác nhau mà các bạn 
nói về cùng nhau. Hãy đặt những câu hỏi mở về điều gì 
xảy ra trong những quyển sách và kết nối với những kinh 
nghiệm của trẻ: con nghĩ sao về…? Con có nhớ…?

Hãy nói tiếng mẹ đẻ của bạn
Hãy nói, hát và đọc bằng tiếng mẹ đẻ của bạn. Hầu hết trẻ 
em trên thế giới sống trong những môi trường đa ngôn ngữ, 
và chỉ là có lợi cho trẻ khi lớn lên với hơn một ngôn ngữ.

Hãy tìm hiểu thêm
•	 Hãy	đọc	thêm	về	Bokstart	ở	đây:	
www.bokstart.se

•	 Nếu	bạn	lo	lắng	về	sự	phát	triển	ngôn	ngữ	
của	của	bạn,	hãy	đến	trung	tâm	y	tế	trẻ	em.	
Bạn	cũng	có	thể	bàn	luận	về	sự	phát	triển	
ngôn	ngữ	của	con	bạn	với	nhân	viên	trường	
mẫu	giáo.

Ngôn 
ngữ của 
trẻ em từ 
18 tháng 
tuổi

Vài điều về ngôn ngữ của 
con bạn từ 18 tháng tuổi
• Nhiều trẻ em ở độ tuổi này hiểu khoảng 200 từ thông lệ.
• Trẻ tự sử dụng một phần vốn từ, ví dụ mẹ, xe hay vovve, 

ở đó.

Hãy nói nhiều với nhau
Hãy nói về những gì các bạn làm trong những tinh huống 
khác nhau. Hãy kể cho con bạn điều gì đang xảy ra và gọi 
tên những gì các bạn làm. Hãy lắng nghe kỹ những gì con 
bạn nghĩ. Hãy cho con bạn nhiều thời gian.

Hãy khẳng định và 
phát triển điều con nói
Khi bạn sử dụng từ của con và thêm vào những từ mới 
là bạn giúp con phát triển ngôn ngữ. Nếu con bạn nói 
namnam thì bạn có thể nói: ừ, đây là thức ăn và bây giờ 
mình ăn. Việc con bạn nói meo thay vì mèo thì không bất 
thường ở tuổi này. Đừng chỉnh con bạn mà hãy sử dụng từ 
mèo để con bạn nghe từ đó nói như thế nào.

Hãy kết nối với thế 
giới riêng của con bạn
Sẽ dễ dàng hơn để học những điều mới nếu bạn kết nối 
với điều mà con bạn đã biết. Nếu bạn thấy một hình về 
cái quần, bạn có thể chỉ vào quần của con bạn và nói: Con 
cũng có quần, giống như em bé trong quyển sách.

Sở tư vấn văn hoá có một nhiệm vụ từ nhà nước là nâng cao việc đọc và 
kích thích phát triển ngôn ngữ của trẻ nhỏ. Bokstart là một hoạt động 
quốc gia hướng đến phụ huynh và người lớn ở gần trẻ em.
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Hãy đọc cùng nhau
Hãy làm thành một thói quen là đọc một lát mỗi ngày. 
Nhiều trẻ có một quyển sách yêu thích và muốn đọc lại 
nhiều lần. Sách tranh bây giờ có thể bao gồm những câu 
chuyện phức tạp hơn nhưng vẫn theo kiểu đọc- nói.
 Hãy mời chào những cuộc nói chuyện về quyển sách nói 
gì và động viên trẻ đặt những câu hỏi trong thời gian đó. 
Khi trẻ hỏi, hãy dừng lai, lắng nghe và suy nghĩ cùng nhau.
 Hãy nhớ là những lần chơi là cách trẻ học. Vì vậy, hãy 
chơi, đọc, hát và kể chuyện cùng nhau. Đồng dao, bài hát 
vẫn rất vui. Việc đọc sách là cách tốt nhất để học những từ 
mới.

Hãy nói tiếng mẹ đẻ của bạn
Hãy nói, hát và đọc bằng tiếng mẹ đẻ của bạn. Hầu hết trẻ 
em trên thế giới sống trong những môi trường đa ngôn ngữ, 
và chỉ là có lợi cho trẻ khi lớn lên với hơn một ngôn ngữ.

Hãy tìm hiểu thêm
•	 Hãy	đọc	thêm	về	Bokstart	ở	đây:	
www.bokstart.se

•	 Nếu	bạn	lo	lắng	về	sự	phát	triển	ngôn	ngữ	
của	của	bạn,	hãy	đến	trung	tâm	y	tế	trẻ	em.	
Bạn	cũng	có	thể	bàn	luận	về	sự	phát	triển	
ngôn	ngữ	của	con	bạn	với	nhân	viên	trường	
mẫu	giáo.

Ngôn 
ngữ của 
trẻ em 
từ 3 tuổi

Vài điều về ngôn ngữ 
của con bạn từ 3 tuổi
• Nhiều trẻ bây giờ hiểu vài trăm từ. Chúng ghép nhiều từ 

thành câu và bắt đầu nói những cuộc nói chuyện ngắn.
• Trẻ đặt nhiều câu hỏi và bắt đầu hiểu làm sao sử dụng 

những từ và để chơi với chúng.
• Con bạn bắt đầu kể về những điều con đã có mặt và 

thích nghe những gì bạn kể.

Hãy khám phá những 
chữ cái và từ
Trong độ tuổi mầm non, nhiều trẻ tò mò về chữ cái và từ. 
Hãy đọc và chỉ vào những biển hiệu và những gói khi con 
bạn thấy thích thú. Hãy khám phá cùng nhau những ký hiệu 
và những biểu tượng xung quanh và nói chúng có nghĩa gì.

Hãy giải thích những từ mới
Hãy sử dụng những từ mới về những gì đang xảy ra và 
điều các bạn thấy hằng ngày. Hãy giải thích nghĩa nếu con 
bạn không hiểu: biển là một dạng hồ nhưng lớn hơn nhiều. 
Hay: khi mình đi xuống bãi biển, mình tắm trong biển.

Hãy nói chuyện
Hãy nói về những gì vừa xảy ra trong ngày. Hãy theo sát 
điều gì bạn đã nghe hay đã thấy trẻ vừa làm ở trường mẫu 
giáo và chào mời trẻ kể thêm.
 Đa số trẻ em 3 tuổi không phát âm tất cả các từ như 
người lớn chúng ta. Khi bạn nghe một từ hơi khác bạn có 
thể chỉnh để con bạn dần dần nói đúng.

Sở tư vấn văn hoá có một nhiệm vụ từ nhà nước là nâng cao việc đọc và 
kích thích phát triển ngôn ngữ của trẻ nhỏ. Bokstart là một hoạt động 
quốc gia hướng đến phụ huynh và người lớn ở gần trẻ em.
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