
 

Every Child Ready to Read @ your library 
Pre-Reader 

Cuộc Hội Thảo về Học Chữ Từ Nhỏ 
Dành cho Trẻ Em từ Hai tới Ba Tuổi 

 
Phần Giới Thiệu cho Người Trình Bày 
 
Các cuộc nghiên cứu hiện tại đã chứng minh vai trò không thể thiếu của phụ huynh và những người chăm 
sóc trong việc phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và học chữ từ nhỏ của trẻ em, bắt đầu từ khi các em ra đời. 
 
Không phải lúc nào các bậc phụ huynh và người chăm sóc — hoặc thậm chí cả nhân viên thư viện cũng 
có thể dễ dàng tiếp cận với các kết quả nghiên cứu về trẻ nhỏ và việc học chữ từ nhỏ. Hiệp Hội Thư Viện 
Cộng Đồng (Public Library Association) và Hiệp Hội Dịch Vụ Thư Viện cho Trẻ Em (Association for 
Library Service to Children), cùng với Viện Sức Khỏe Trẻ Em và Phát Triển Con Người Quốc Gia 
(National Institute of Child Health and Human Development) thuộc Viện Nghiên Cứu Y Tế Quốc Gia 
(National Institutes of Health) đã 
hợp tác cùng nhau để cung cấp các thông tin quan trọng về việc học chữ từ nhỏ cho các hệ thống thư viện 
trong toàn quốc. Các thư viện sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến thông tin về tầm quan trọng 
của việc học chữ từ nhỏ cho các bậc phụ huynh, các cơ sở giữ trẻ, các giáo viên mầm non, những người 
bênh vực quyền lợi của trẻ em và những người ra quyết định về chính trị. 
 
Khi phụ huynh và những người khác trong cộng đồng biết rằng quý vị là nguồn thông tin và hướng dẫn về 
việc học chữ ở trẻ nhỏ, thư viện của quý vị sẽ trở thành một đối tác của cộng đồng trong mục tiêu chung 
là giúp đỡ các trẻ em trở thành những học sinh có thể đọc thông thạo và học tập thành công. 
 
Hãy sử dụng các nguồn trợ giúp trong trang mạng điện toán này để tự giáo dục bản thân và cộng đồng của 
quý vị về mục tiêu quan trọng của các thư viện trong việc giúp Mọi Trẻ Em Sẵn Sàng Đọc Sách (. 
 
 
Cách sử dụng kịch bản sau đây để trình bày cuộc hội thảo về 
Học Chữ Từ Nhỏ dành cho Trẻ Em từ Hai tới Ba Tuổi: 
  Hãy sử dụng kịch bản này làm hướng dẫn khi trình bày thông tin cho các bậc phụ huynh và người chăm 
sóc. 
  Có thể tùy ý thay thế các cuốn sách và các bài đồng dao quen thuộc hơn với quý vị hoặc đối tượng khán 
giả của quý vị. 
  Trên trang mạng điện toán này cũng có các kịch bản với những thông tin bổ sung có thể đưa vào bài 
trình bày của quý vị. Hãy sử dụng các thông tin này nếu quý vị cảm thấy rằng thông tin đó là phù hợp với 
đối tượng khán giả của mình. Trong kịch bản, các tài liệu bổ sung được đánh dấu bằng biểu tượng: u  
  Các hướng dẫn cho người trình bày được ghi trong ngoặc vuông: [ ] 
  Các sinh hoạt thực hiện trong hội thảo với đối tượng khán giả của quý vị được đánh dấu bằng biểu tượng 
này:  
  Có thể đặt mua các tờ thông tin và bích chương Mọi Trẻ Em Sẵn Sàng Đọc Sách từ PLA.  Quý vị cũng 
có thể tải xuống các tờ thông tin đó từ mạng điện toán. 
  Quý vị có thể tham khảo băng hình DVD huấn luyện (mà quý vị có thể mua) để biết thêm thông tin và 
được giúp đỡ thêm. Hình thức tính thời gian trên đĩa DVD được ghi trong ô:  
 
 
 



 

Thông Tin Cơ Bản về Chương Trình 
Việc tập đọc và viết đóng vai trò rất quan trọng đối với thành công trong học tập. Những trẻ em đọc thông 
thạo thường là những học sinh giỏi nhất. 
 
Các cuộc nghiên cứu đã cho thấy có mối liên hệ giữa các kinh nghiệm cùng đọc sách với việc phát triển 
ngôn ngữ và thành tích đọc sách. Những trẻ em được nghe đọc sách từ khi còn nhỏ thường có kỹ năng 
ngôn ngữ cao hơn vào năm bốn tuổi. Các em cũng quan tâm hơn tới sách và say mê các hoạt động đọc 
sách hơn. Sự quan tâm của trẻ đối với việc đọc sách là yếu tố chỉ báo quan trọng về thành tích tập đọc của 
em sau này. 
 
Các Mục Tiêu của Chương Trình Học Chữ Từ Nhỏ dành cho Trẻ Em từ Hai tới Ba 
Tuổi 
  Định nghĩa thế nào là học chữ từ nhỏ và giải thích tầm quan trọng của vấn đề đó. 
  Trình bày sáu kỹ năng trước khi tập đọc giúp trẻ em chuẩn bị sẵn sàng để đọc sách. 
  Đưa ra các ý tưởng giúp việc cùng đọc sách trở thành một hoạt động thật thú vị để phụ huynh và trẻ có 
thể cùng đọc sách thường xuyên hơn 
  Gợi ý về các cuốn sách, các bài đồng dao và các nguồn trợ giúp khác phù hợp với lứa tuổi 
 Learn how to play the Say It Slow, Say It Fast and other games to help four- and five-year olds become 
better at hearing the sounds that make up words (phonological awareness) 
 
Sắp xếp các buổi hướng dẫn 
PLA và ALSC đưa ra các gợi ý sau đây cho các buổi hội thảo: 
  Ghi tên tối đa 35 người tham gia trong một buổi. Các buổi hội thảo này chỉ dành cho đối tượng là các 
bậc phụ huynh và người chăm sóc, mặc dù trẻ em cũng có thể tham gia. Chuẩn bị sẵn sách và đồ chơi cho 
những trẻ em cùng đến tham gia. 
  Chọn một căn phòng khép kín cho các buổi hội thảo này, nếu có thể được. 
  Tổ chức các buổi hội thảo vào ban ngày và buổi tối hoặc ngày cuối tuần để cả các bậc phụ huynh đang 
đi làm lẫn những người ở nhà đều có thể tham gia. 
 
Quý vị sẽ cần các tài liệu sau đây: 
Tờ bích chương Every Child Ready To Read (Trong bộ hồ sơ hoặc yêu cầu PLA cung cấp thêm trên trang mạng điện 
toán) 
Các thẻ minh họa Nói Nhanh/Nói Chậm (Trong bộ hồ sơ hoặc yêu cầu PLA cung cấp thêm trên trang mạng điện toán) 
 
 

Các tờ tài liệu phát tay: 
Tờ thông tin Every Child Ready To Read dành cho những trẻ em pre-readers (In kit; order from PLA on 
website) 
Hướng dẫn và các trò chơi Nói Nhanh, Nói Chậm (Trong bộ hồ sơ; cũng có thể tải xuống từ trang mạng điện toán) 

Ngôn Ngữ Học Chữ (Trong bộ hồ sơ; cũng có thể tải xuống từ trang mạng điện toán) 
Hướng dẫn trò chơi Letter Day (Trong bộ hồ sơ; cũng có thể tải xuống từ trang mạng điện toán) 
Willowby, Walloby hoặc bài thơ có vần điệu khác (Trong bộ hồ sơ; cũng có thể tải xuống từ trang mạng điện toán) 
 
 
Tài Liệu  [CÓ THỂ THAY THẾ BẰNG CÁC TÀI LIỆU KHÁC nếu quý vị muốn] 
Busy Buzzing Bumblebees and Other Tongue Twisters của tác giả Schwartz 
Chicka Chicka Boom Boom  của tác giả Martin Jr. 
Jump, Frog, Jump (Kalan) 
I Love Trains của tác giả Sturges 
Napping House của tác giả Wood 
Potluck của tác giả Shelby 
Something from Nothing của tác giả Gilman 



 

Turtle Splash! Countdown at the Pond của tác giả Falwell 
Name Game trong cuốn album Shakin’ a Tailfeather của tác giả Taj Mahal 
 
Băng Hình Video/DVD: 
[XEM băng Các Trò Chơi và Các Hoạt Động Phát Triển Nhận Thức Ngữ Âm cho Trẻ Em Bốn và Năm 
Tuổi.] 

(Trong bộ hồ sơ; cũng có thể tải xuống từ trang mạng điện toán) 
 
Dụng Cụ: 
TV và đầu đĩa VCR hoặc DVD 
Bảng lật hoặc bảng đen 
 
Không bắt buộc: 
Máy điện toán xách tay có đèn chiếu HOẶC có máy chiếu trên tường (nếu quý vị sử dụng powerpoint 
hoặc phim chiếu) 
Tờ thông tin Letter-Sounds for Letter Day Activities (Trong bộ hồ sơ; cũng có thể tải xuống từ trang mạng điện toán) 

Các chữ cái bằng bọt biển  
3 đồ vật, hai đồ vật giống nhau, một đồ vật khác  
Bảng dành cho Mother, Mother I Want Another  
Mother, Mother I Want Another của tác giả Polushkin  
Alphabatics của tác giả MacDonald  
Lot at the End of the Block của tác giả Lewis  
Gunniwolf của tác giả Harper  
Danh Mục Sách Học Chữ Từ Nhỏ (Trong bộ hồ sơ; cũng có thể tải xuống từ trang mạng điện toán) 
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Thông Tin Khái Quát về Chương Trình và Kịch Bản 
 

 

Chào Mừng và Giới Thiệu 
 
[CHÀO ĐÓN CÁC BẬC CHA MẸ VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC. Rất vui vì họ đã tới tham dự. Giới thiệu 
ngắn gọn về các dịch vụ thư viện và các nguồn trợ giúp.] 
 
Cuộc hội thảo này liên quan tới vấn đề học chữ từ nhỏ và hướng dẫn quý vị làm những việc giúp trẻ nhỏ 
biết và làm quen với sách và ngôn ngữ. Chúng tôi sẽ chú trọng tới các trò chơi mà quý vị có thể chơi để 
giúp trẻ em phát triển nhận thức về ngữ âm. 
 
Hẵy bắt đầu bằng một bài đồng dao mà các em nhỏ rất thích.  Việc tạo ra những giây phút thú vị với ngôn 
ngữ và sách sẽ giúp các em ham thích đọc sách hơn nữa. [ 
 
  [TRÌNH BÀY bài đồng dao hoặc bài hát sau đây hoặc một bài mà quý vị lựa chọn] 

Chúng Ta Xích Lại Gần Nhau Hơn 
 
Các bậc phụ huynh có thể làm nhiều việc ngay từ khi con mình mới ra đời để giúp các em lớn lên trở 
thành những người đọc sách và học tập thành công. Quý vị có thể mang đến cho con mình một lợi thế 
trong cả đời nếu ngay từ bây giờ quý vị bắt đầu khuyến khích niềm ham mê sách và đọc sách ở em. 
 
[CUNG CẤP thông tin cơ bản cho phụ huynh và người chăm sóc.] 
Việc tập đọc và viết đóng vai trò rất quan trọng đối với thành công trong học tập. 
Những trẻ em đọc thông thạo thường là những học sinh giỏi nhất. 
 
Trẻ em đã hoàn tất những bước chuẩn bị sẵn sàng để đọc sách rất lâu trước khi bắt đầu đi học. 
Nếu quý vị có con từ hai tới ba tuổi, ngay từ bây giờ quý vị có thể giúp em học các kỹ năng quan trọng 
trước khi tập đọc. Việc đó sẽ giúp con quý vị tập đọc dễ dàng hơn khi em bắt đầu đi học. 
 
Sự phát triển các kỹ năng học chữ từ nhỏ qua các hoạt động liên quan tới sách vở và các câu chuyện từ 
khi trẻ em còn nhỏ liên quan mật thiết tới việc trẻ em tập đọc thành công. Nghiên cứu cho thấy rằng 
những trẻ em được nghe đọc sách từ nhỏ có vốn từ vựng phong phú hơn và các kỹ năng ngôn ngữ tốt hơn 
khi các em bắt đầu đi học. 

[Nguồn Dữ Liệu: Catherine Snow. “Những Hình Thức Tiếp Xúc với Học Chữ: Trẻ Em Học Gì từ việc Tập Đọc Sách” 
trong W. H. Teale Emergent Literacy: Tập Viết và Tập Đọc, Norwood.] 

 
Các em cũng quan tâm hơn tới sách. Những trẻ em muốn được nghe đọc sách thường hay muốn tập đọc 
hơn. Sự quan tâm của trẻ đối với việc đọc sách là yếu tố chỉ báo quan trọng về thành tích tập đọc của em 
sau này. 

[Nguồn Dữ Liệu: Adam Payne, Grover Whitehurst, and Andrea Angell. “The Role of Home Literacy Environment in 
the Development of Language Ability in Preschool Children for Low-Income Families”. Early Childhood Research 
Quarterly v. 9 các số 3-4 (1994) trang 422-440.] 
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[GIẢI THÍCH các nội dung mà các bậc phụ huynh sẽ học.] 
§ Chúng tôi sẽ nói về những việc mà quý vị có thể làm với đứa con ở lứa tuổi mầm non của mình 

nhằm giúp em có hứng thú với ngôn ngữ, sách và việc tập đọc.  
§ Chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị sáu kỹ năng rất quan trọng mà quý vị có thể bắt đầu dạy con 

mình ngay từ bây giờ để giúp em chuẩn bị sẵn sàng tập đọc. 
§ Chúng tôi sẽ gợi ý một số cuốn sách, bài hát và trò chơi chữ rất hay mà quý vị có thể sử dụng để 

giúp con mình học các kỹ năng trước khi tập đọc này.  
 
Tầm Quan Trọng của Phụ Huynh/Người Giám Hộ: 
Các bậc phụ huynh và những người chăm sóc khác là những người thích hợp nhất để giúp trẻ em chuẩn bị 
sẵn sàng đọc sách bởi vì: 

• Quý vị hiểu rõ con mình nhất và có thể giúp các em học theo những cách dễ dàng nhất đối với 
các em. 

• Trẻ nhỏ hiệu quả nhất bằng cách thực hành, và các em thích làm nhiều việc cùng với QUÝ VỊ. 
• Trẻ nhỏ thường không tập trung chú ý lâu và thích lặp lại các hoạt động mà các em ưa thích. Quý 

vị có thể đọc cho con mình nghe và cùng em thực hiện các hoạt động học chữ từ nhỏ trong các 
khoảng thời gian ngắn trong cả ngày. 

• Phụ huynh là những tấm gương tuyệt vời—Nếu con quý vị thấy quý vị coi trọng và thích đọc 
sách, các em cũng sẽ làm theo quý vị. 

• Trẻ em học hiệu quả nhất bằng cách thực hành—và các em thích làm các việc cùng với QUÝ VỊ. 
Vì vậy hãy cùng đọc sách với con quý vị hàng ngày. 

 
Trẻ em từ hai tới ba tuổi đã bắt đầu tập trung vào học ngôn ngữ và chuẩn bị sẵn sàng để đọc sách. Hiện 
giờ con quý vị làm những việc gì trong một ngày bình thường? 
 

Những Gì mà Các Trẻ Em từ Bốn tới Năm Tuổi Có Thể Làm Được 
Nghĩ về những trẻ em từ hai tới ba tuổi. 
Một số việc mà các em làm là gì? 
[GHI CÁC CÂU TRẢ LỜI trên bảng lật hoặc bảng đen.] 
Có thể có một số câu trả lời như: 
 
 Chơi, ví dụ như tới công viên 
 Nói nhiều 
 Tò mò và đặt câu hỏi 
 Nấu nướng hoặc làm theo bất kỳ 
 điều gì mà quý vị đang làm 
 Giả bộ đọc sách 

 Vẽ tranh 
 Biết bài hát ABC 
 Thích xây các đồ vật 
 Thích chơi giả bộ 
 Thích tìm hiểu cách thức hoạt động 
 của sự vật

 
Như chúng ta sẽ thấy, nhiều hoạt động trong số này có liên quan tới việc học chữ từ nhỏ! 
 
[ĐỊNH NGHĨA việc học chữ từ nhỏ. Cho xem định nghĩa trên bích chương, bảng lật hoặc chương 
trình powerpoint (có thể tải xuống từ trang mạng điện toán] 
Quý vị có thể đã nghe nói tới cụm từ này.  Định nghĩa mà chúng tôi sẽ sử dụng là: 
Học chữ từ nhỏ là những kiến thức mà trẻ em biết về việc đọc và viết trước khi các em thực sự biết đọc và 
viết. [NHẮC LẠI định nghĩa.] 
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GIỚI THIỆU về Sáu Kỹ Năng Chuẩn Bị Sẵn Sàng để Đọc Sách 
[THAM CHIẾU TỚI TỜ BÍCH CHƯƠNG Sáu Kỹ Năng Trước Khi Tập Đọc mà Con Quý Vị Có Thể 
Bắt Đầu Học từ Khi Ra Đời hoặc sử dụng chương trình powerpoint] 
PHÂN PHÁT tờ thông tin, Cẩm Nang Hướng Dẫn Phụ huynh về Học Chữ Từ Nhỏ: Pre-Readers, dành cho 
Trẻ Em Bốn tới Năm Tuổi 
TỜ THÔNG TIN PHÁT TAY Danh Mục Sách Học Chữ Từ Nhỏ (tùy chọn) có thể tải xuống từ trang mạng 
điện toán này trong mục Research] 
 
Các cuộc nghiên cứu về đọc sách chỉ ra rằng có sáu kỹ năng mà trẻ em cần phải biết trước khi tập đọc. Các 
bậc phụ huynh có thể giúp trẻ nhỏ học các kỹ năng này, đó là: 

Ham Thích Đọc Sách 
Vốn Từ Vựng 
Các Kỹ Năng Tường Thuật 
Nhận Thức về Sách Báo 
Kiến Thức về Chữ Cái 
Nhận Thức về Ngữ Âm 
 

[NÓI VỀ MỖI KỸ NĂNG] 
 
 
HAM THÍCH ĐỌC SÁCH là sự quan tâm và ham thích của một đứa trẻ đối với sách. 

  
Tại sao điều quan trọng là trẻ em cần phải thấy các cuốn sách hay và thú vị? 

Những trẻ em thích sách và thích nghe đọc sách sẽ tò mò về cách làm thế nào để đọc. Các em sẽ đọc 
nhiều hơn.  
 
Nghiên cứu cho thấy rằng khi sự giao tiếp liên quan tới sách không mang tính chất tích cực (ngồi yên; 
lắng nghe; dùng từ  ngữ nghiêm khắc), trẻ nhỏ sẽ ít thích sách và việc đọc sách hơn.  Em liên kết phản 
ứng tiêu cực với sách và việc đọc sách. Khi việc cùng đọc sách mang lại những giây phút vui vẻ cho 
cả phụ huynh và trẻ thì trẻ sẽ tập trung chú ý và ham thích đọc sách hơn. Việc cùng đọc sách càng vui 
vẻ thì hoạt động đó sẽ càng được thực hiện thường xuyên và đều đặn hơn. 

[Nguồn Dữ Liệu: Adriana Bus, Jay Belsky, Marinus H. van IJzendoorn, Keith Crnic. “Attachment and 
Bookreading  Patterns: A Study of Mothers, Fathers, and Their Toddlers,” Early Childhood Research Quarterly 
12,81-98 
(1997)] 

 
"Khuyến khích học chữ không có nghĩa là tạo dựng một môi trường giống như trường học ở nhà mà 
tận dụng tất cả các cơ hội hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày".   

[Nguồn Dữ Liệu: Straight Talk About Reading: How Parents Can Make a Difference During the Early Years do 
Susan Hall và Louisa Moats hiệu đính. Contemporary Books, 1999.] 

 
 

 [ĐỌC một cuốn sách mà quý vị ưa thích, làm mẫu cách đọc bằng một giọng vui vẻ. 
Ví dụ: Something From Nothing của tác giả Phoebe Gilman 
 

Các bậc phụ huynh có thể làm gì để giúp trẻ nhỏ và trẻ mới biết đi say mê sách và muốn đọc nhiều 
hơn?  

§ Đọc thường xuyên và giúp tạo không khí vui vẻ khi đọc sách. 
§ Bảo đảm là quý vị và con mình có tâm trạng vui vẻ thì mới có thể có được những giây phút đọc sách 

vui và thú vị. 
§ Ngừng đọc khi con quý vị mệt mỏi hoặc không còn hứng thú nữa. 
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Lời khuyên: Làm thế nào để minh họa 
bằng một cuốn sách?  



 

 
 
VỐN TỪ VỰNG là tên các sự vật 
 
Tại sao điều quan trọng là trẻ em cần phải nghe thấy nhiều từ vựng khác nhau và cần phải cho các em 
tiếp xúc với nhiều từ ngữ? 

§ Trẻ em cần biết ý nghĩa của các từ để hiểu những gì mình đang đọc.  
§ Khi nghĩ về việc này, quý vị biết mình có đọc một từ đúng hay không nếu đã từng nghe thấy từ đó.  

Quý vị đang phân loại âm thanh.  Càng nghe thấy nhiều từ thì trẻ em càng sẵn sàng tạo sự liên kết khi 
các em đọc sách.  

 
[ĐƯA RA VÍ DỤ VỀ PHÂN BIỆT ÂM THANH CỦA TỪ CẢ RỐT. Ghi từ “cà rốt” trên một tấm bảng lật 
hoặc bảng đen. Khi phát âm từ này, quý vị không biết là mình phát âm đúng hay không trừ khi trước đó đã 
từng nghe nói tới từ này.]  
 
Các bậc phụ huynh có thể làm gì để giúp học sinh mầm non học từ vựng? 
Cách tốt nhất để giúp trẻ em học từ mới là nói chuyện và đọc sách với các em. 
Việc đọc sách cho trẻ em là cực kỳ quan trọng trong việc tạo vốn từ vựng phong phú hơn cho trẻ vì em sẽ 
nghe được nhiều từ mới hơn khi quý vị đọc sách. 
 
[ĐỌC một đoạn trích trong cuốn Napping House để làm ví dụ cho điều này. Chỉ ra tất cả các từ ngữ được sử 
dụng để truyền đạt ý nghĩa của việc ngủ.] 
 Mở rộng nội dung mà quý vị đọc hoặc thảo luận. 

Ví dụ, “Đứa trẻ đang làm gì?” 
“Đúng, đúng là như vậy, đứa trẻ đang đem chiếc mền tới giường. Con cũng có mền. Con thích làm gì 
với chiếc mền của mình?” 

 Gọi tên các cảm xúc, kể cả cảm xúc của quý vị và con quý vị. Việc này giúp đứa trẻ thể hiện cảm xúc của em 
và bớt cáu giận hơn. 
 Nói về các khái niệm như nhiều hơn/ít hơn/tương tự; trước/sau; trên/dưới; thời gian và mùa; và các ý tưởng 
như sự công bằng, tình bạn, sự trung thực. Việc này sẽ giúp trẻ em phát triển vốn từ vựng về những điều có 
trên thực tế nhưng không thể nhìn thấy được. 
 Giải thích về các từ mới cho con quý vị thay vì thay thế bằng các từ quen thuộc; việc này sẽ giúp trẻ em tiếp 
xúc với nhiều từ mới hơn. 
 
Nếu quý vị sử dụng một ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh thông thạo hơn, nghiên cứu cho thấy rằng 
tốt nhất là quý vị nên nói với con mình bằng ngôn ngữ mà quý vị thông thạo nhất.  Việc này sẽ giúp em nghe 
ngôn ngữ nói trôi chảy và giúp quý vị giải thích nhiều điều cho con mình mà có thể quý vị không làm được 
bằng tiếng Anh.  Khi học các khái niệm và bàn thảo về những suy nghĩ và ý tưởng, đứa trẻ đang luyện tập trí 
não của mình. Sau đó, em sẽ có thể diễn giải những gì em biết khi tới trường, chứ không phải là phải học cả 
khái niệm và từ tiếng Anh đó cùng một lúc. 

[Nguồn Dữ Liệu: Patton O. Tabors. One Child, Two Languages. Baltimore, MD: Paul H. Brookes, 1997.] 
 
Các kỹ năng tường thuật khả năng mô tả sự vật, sự kiện và kể chuyện.  
 
Tại sao các kỹ năng tường thuật lại quan trọng đối với việc tập đọc? 
Việc có thể nói và giải thích về diễn biến của một câu chuyện sẽ giúp đứa trẻ hiểu ý nghĩa của những điều các 
em đang đọc. Nếu có kỹ năng trần thuật tốt, trẻ em sẽ đọc hiểu tốt. 
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Các bậc phụ huynh có thể làm gì để giúp trẻ em từ hai tới ba tuổi phát triển các kỹ năng tường thuật? 
§ Gọi tên sự vật (cả trong thực tế và trên tranh ảnh trong sách) khi quý vị trong sinh hoạt hằng ngày 
§ Bảo đảm là trẻ có nhiều cơ hội nói chuyện với quý vị chứ không chỉ là lắng nghe quý vị nói. Có một 

số cách nói chuyện có tác dụng phát triển các kỹ năng tường thuật hiệu quả hơn. Ví dụ: 
o Yêu cầu con quý vị nói về một điều gì đó đã xảy đến với em trong ngày hôm nay; hãy yêu 

cầu em nói chi tiết hơn để mở rộng nội dung tường thuật của mình. 
Đặt các câu hỏi không thể trả lời được bằng “có” hoặc “không.” Điều này khuyến khích con 
quý vị suy nghĩ và hiểu rõ hơn. 

o Thêm phần trình bày: [Ví dụ từ cuốn Napping House: “Bà Vú Nuôi mặc gì khi đi ngủ?” 
“Đúng, đúng là như vậy, váy ngủ, váy ngủ có bèo hoa và tay bồng”.] 

o Kể chuyện cho con quý vị để giúp em học cách kể chuyện. 
o Trong cả ngày, hãy nói về một vài việc mà quý vị đang làm. 
o Chọn một cuốn sách mà quý vị đã đọc nhiều lần. Đọc lại cuốn sách đó và yêu cầu trẻ cho quý 

vị biết chuyện gì xảy ra tiếp theo tại một số thời điểm trong câu chuyện.  
o Hãy để con quý vị kể chuyện bằng con rối hoặc đồ dùng cho sân khấu. 
o Để con quý vị vẽ và cho quý vị biết những gì đang diễn ra trong bức tranh. 

§ Hãy lắng nghe khi con quý vị cố gắng nói, hãy kiên nhẫn 
 
 
 
NHẬN THỨC VỀ SÁCH BÁO là việc nhận thấy sách báo ở mọi nơi; biết cách cầm một cuốn sách; biết 
cách dò chữ trong một trang sách. 
 
Tại sao nhận thức về sách báo lại quan trọng? 
 

§ Trẻ em phải bắt đầu nhận biết được các chữ cái trước khi biết đọc. 
 
§ Trẻ em phải hiểu rõ cấu trúc của sách: sách có tờ bìa, quý vị bắt đầu đọc từ đầu trang và từ trái sang 

phải (bằng tiếng Anh), các cuốn sách đều có chữ và hình để kể câu chuyện. Chúng ta đọc chữ trong 
trang đó chứ không phải là các bức hình. 

 
§ Khi trẻ em cảm thấy quen thuộc với sách, các em có thể tập trung vào việc đọc sách.  

  
Các bậc phụ huynh có thể làm gì để giúp trẻ em chú ý tới sách báo và hiểu cách thức hoạt động của sách?  

§ Để trẻ lật trang sách khi quý vị đọc sách 
§ Đôi khi, vừa đọc vừa chỉ vào các từ để con quý vị biết là quý vị đang đọc chữ chứ không phải là đọc 

các bức tranh 
§ Cầm ngược cuốn sách để xem đứa trẻ có biết là cần phải đảo ngược lại hay không. 
§ Nếu một cuốn sách có một từ hoặc câu lặp lại, hãy chỉ vào từ/hoặc câu đó trong trang đó và để đứa trẻ 

nói. 
§ Hãy yêu cầu con quý vị làm một cuốn sách; hãy nói về các phần khác nhau: bìa sách, từ, tranh ảnh, 

phần mở đầu, phần giữa, phần kết thúc 
§ Chữ có ở khắp mọi nơi—hãy giúp con quý vị nhận biết điều đó: chữ có trên tên của nhà hàng và cửa 

tiệm, đồ ăn, rạp chiếu bóng, các biển báo dừng và các biển báo trên đường phố cũng như các dạng 
chữ khác mà quý vị nhìn thấy khi đi bộ hoặc đi xe. 
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KIẾN THỨC VỀ CHỮ CÁI là việc biết rằng các chữ cái không giống nhau và có tên gọi và âm thanh 
khác nhau. 
 
Tại sao kiến thức về chữ cái lại quan trọng? 
Để đọc các từ trong sách, trẻ em phải hiểu rằng các từ đó được cấu tạo bằng các phần nhỏ hơn, bằng các chữ 
cái, và mỗi chữ cái đều có tên riêng. 
 
Các bậc phụ huynh có thể làm gì để giúp trẻ em tìm hiểu về chữ cái? 
Trẻ em học chữ theo các giai đoạn: 
 1. Trước hết các em học tên của chữ. 
 2. Sau đó các em bắt đầu nhận biết hình dáng của các chữ khác nhau  
 3. Cuối cùng, các em khớp tên chữ với âm thanh của chữ 

[Susan Hall and Louisa Moats. Straight Talk About Reading: How Parents Can Make a Difference  During the 
Early Years. Chicago: Contemporary Books, 1999.] 

 Giúp trẻ em học chữ bằng cách hát bài hát ABC và chơi các trò chơi về chữ cái, đọc các cuốn sách ABC, sử 
dụng các chữ cái bằng bọt biển hoặc nhựa có nam châm dính, tạo chữ cái bằng đất sét hoặc đất nặn, dò chữ 
cái trên cát v.v…. 
 Nói về những chữ cái mà con quý vị thích nhất — ví dụ như chữ cái đầu tiên của tên em. Nếu tên của con 
quý vị bắt đầu bằng chữ “T,” hãy giúp con quý vị tìm chữ T trên các biển báo, các hộp thực phẩm, thư và các 
đồ vật khác. Khi quý vị tìm thấy một từ bắt đầu bằng chữ T, hãy nói từ đó và để con quý vị nhắc lại. Hãy hỏi 
những từ nào bắt đầu bằng chữ T. 
 Lặp lại hoạt động này bằng cách sử dụng các chữ cái đầu tiên của các đồ vật khác mà con quý vị thích. 
 Hãy cho con quý vị nhìn thấy tên của em được viết ra, hãy để em viết ra các chữ cái bằng sáp chì to hoặc viết 
chì. 
 Tìm chữ cái trong các biển hiệu trong môi trường xung quanh quý vị. 
   
 
NHẬN THỨC VỀ NGỮ ÂM là khả năng nghe và sử dụng các âm thanh nhỏ hơn trong từ ngữ. 
Nhận thức về ngữ âm là trọng tâm của ngày hôm nay. 
Trẻ nhỏ nghe thấy các âm thanh và âm vị khác nhau tốt hơn nhiều so với người lớn. Chính vì vậy trẻ em rất 
dễ học được nhiều ngôn ngữ khi còn nhỏ. 
  
Tại sao điều quan trọng là trẻ em cần phải nghe được các âm thanh khác nhau trong từ? 
Việc có thể nghe được những âm đầu và cuối của từ sẽ giúp trẻ em nghe được các từ khi các em bắt đầu đọc. 
Việc này sẽ giúp trẻ em tìm được mối liên hệ giữa ngôn ngữ viết (chữ cái) với ngôn ngữ nói (âm thanh). 
 
Đa số các trẻ em khó tập đọc đều gặp vấn đề trong nhận thức về ngữ âm. 
Điều quan trọng là cần phải giúp thiết lập kỹ năng này ở những trẻ em từ bốn tới năm tuổi để các em đọc sách 
và tập đọc khi bắt đầu đi học. 
Nhận thức về ngữ âm gồm có: 

Khả năng nói hai từ có hoặc không có vần điệu với nhau (cat và bat; dog và cat) 
Khả năng nói các từ có âm thanh hoặc các bộ phận của từ bị tách ra (ti-ger, không nói ti = ger) 
Khả năng ghép hai bộ phận từ với nhau để tạo thành một từ (tie + ger = tiger) 
Khả năng nói các từ có một âm điệu mà không cần âm thanh đầu tiên (bat – buh = at) 
 

Nhận thức về ngữ âm của trẻ em bắt đầu phát triển trong những năm mầm non. Trừ khi được giáo viên, phụ 
huynh hoặc người lớn khác giúp đỡ, những em có trình độ nhận thức ngữ âm kém sẽ tiếp tục chậm phát triển 
kỹ năng này kể từ cuối giai đoạn mầm non trở đi.  

[Nguồn Dữ Liệu: Marilyn Adams. Beginning to Read: Thinking and Learning About Print. Cambridge, MA: MIT Press, 
1990.] 
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Lời khuyên: Làm thế nào để 
khuyến khích trả lời? 

 [MINH HỌA đọc một đoạn trích trong một tập thơ có vần điệu như Turtle Splash!, cho phép những người 
tham gia điền vào các từ có vần điệu.] 
 
 
Các bậc phụ huynh có thể làm gì để giúp các em bé từ hai tới ba tuổi nghe và sử dụng các âm thanh 
nhỏ hơn trong từ? 
Một trong những cách hiệu quả nhất và thú vị nhất là hát và đọc những câu đồng dao và hát các bài hát. Quý 
vị cũng có thể lặp lại các vần điệu, nói uốn lưỡi và chơi các trò chơi chữ. 

     �  Nghe những từ có vần điệu giúp con quý vị hiểu rằng từ được cấu tạo bằng nhiều thành phần nhỏ hơn. 
§ Đa số các bài hát đều có các nốt nhạc khác nhau cho mỗi âm tiết. Việc này giúp trẻ em chia nhỏ các 

từ thành các phần riêng biệt. [Ví dụ: Sử dụng “Name Game” trong Shakin’ a Tailfeather.] 
§ Đọc các cuốn sách có vần điệu như I Love Trains hoặc Turtle Splash! 

[ĐỌC từ một trong số các cuốn sách này hoặc các cuốn sách khác mà quý vị lựa chọn hoặc 
PHÂN PHÁT các từ cho Willowby, Wallowby và yêu cầu những người tham gia tự tạo thành các 
bài thơ có vần điệu mới.] 

§ Đọc các cuốn sách có điệp âm và uốn lưỡi như Potluck hoặc Busy Buzzing Bumble Bees và Other 
Tongue Twisters. 
[ĐỌC từ một trong các cuốn sách này hoặc các cuốn sách khác mà quý vị lựa chọn.] 

§ Chơi các trò chơi như “I Spy”. “Tôi nhìn thấy đồ vật màu đen có vần điệu với (hoặc phát âm giống 
như) từ sat. UCP là gì ? CAT.” 

 
 
 [BÂY GIỜ tham chiếu tới danh sách những đồ vật mà họ nói rằng trẻ em từ 
bốn tới năm tuổi có thể biết làm. Đối với một số hoạt động mà họ đề cập tới, 
hãy xem các kỹ năng học chữ từ nhỏ liên quan tới những hoạt động nào. Nếu 
quý vị ghi nhóm các kỹ năng và định nghĩa của các kỹ năng này trên các tấm 
bích chương ở trên tường, hãy giúp họ tạo sự liên kết giữa hai nhóm đó.] 
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CÁC TRÒ CHƠI NHẬN THỨC NGỮ ÂM 
 
Quý vị có thể bày rất nhiều trò chơi giúp con mình nhận thức ngữ âm. 
Cuốn băng video này có thể giúp quý vị chơi trò chơi này với con mình trong nhiều tình huống khác nhau. 
[CHO XEM BĂNG VIDEO Các Trò Chơi và Hoạt Động Nhận Thức Ngữ Âm (7 phút)] 
 

TRÒ CHƠI NÓI CHẬM, NÓI NHANH 
Đây là một trò chơi khác quý vị có thể chơi với con mình ở nhà. Trò chơi này gọi là Nói Chậm, Nói Nhanh. 
Trò chơi này sẽ giúp trẻ nghe thấy các phần hoặc các âm tiết khác nhau tạo nên từ. Sau đây là cách chơi. 
 
Trò chơi Nói Chậm, Nói Nhanh — Trình Độ 1: Bắt Chước 
Sử dụng các từ quen thuộc với con quý vị. 
Chơi trò này thường xuyên, nhưng mỗi lần chơi không nên kéo dài quá 10 phút. 
Khi chơi trò này lần đầu tiên, hãy nói vừa đủ chậm để con quý vị có thể nắm rõ được những gì quý vị nói. 
Đây là trò chơi — hãy chơi vui vẻ và thường xuyên khen ngợi con mình. 
 
[PHÁT các tờ thông tin về trò chơi Nói Chậm, Nói Nhanh.] 
Sau đây là cách chơi: 

• Chọn một trò chơi có hai âm tiết. (Ví dụ như: hot — dog, mon — key, air —plane). 
• Đưa cho con quý vị xem toàn bộ bức tranh và nói từ đó. Yêu cầu em nói từ đó. 
• Sau đó quý vị nói, “Ba (mẹ) sẽ nói từ này thật chậm. Ba (mẹ) sẽ chia nhỏ từ này ra.” 
• Tách riêng hai thành phần khi quý vị nhắc lại từ đó, lần này nói chậm( ví dụ “hot — dog”). Chỉ vào 

phần đầu tiên của bức tranh khi quý vị nói “hot” và phần thứ hai khi nói “dog.” Cách dễ nhất là đặt 
bức tranh lên một chiếc bàn hoặc trên sàn nhà để quý vị và con mình có thể cùng nhìn thấy các phần 
của bức tranh một cách dễ dàng. 

• Yêu cầu con quý vị nhắc lại từ đó sau quý vị khi quý vị chỉ vào bức tranh. 
• Khi em nói âm tiết đó, hãy cầm tay em chỉ vào phần bức tranh đó. 
• Tập nói từ đó thật nhanh (nói bình thường: “hotdog”) chậm (chia nhỏ: “hot” — “dog”) khi quý vị chia 

nhỏ các thành phần của từ và gộp từ lại. 
• Sau khi con quý vị có thể nói một từ theo cách này, hãy tập các từ khác nhau có hai âm tiết như vậy. 

 
Trò chơi Nói Chậm, Nói Nhanh — Trình Độ 2: Tạo Từ 

• Nghĩ ra một từ mà con quý vị đã học và hỏi, “Con có thể nói từ này thật chậm được không?” 
• Tách từ đó ra và yêu cầu em nói từ đó theo hình thức tách từ (“air” — “plane,” “mon” — “key”). 
• Giúp em nói khi cần. 
• Khi em có thể tự nói các từ tách riêng mà không cần giúp đỡ, con quý vị đã sẵn sàng thử chơi các trò 

sau đây: 
§ Đưa ra ba từ, mỗi từ có ba âm tiết mà em đã học. Trộn lẫn các phần của các từ khác nhau và 

yêu cầu con quý vị ghép các phần lại với nhau và nói ra từ đó. 
§ Nghĩ ra ba từ, mỗi từ có hai âm tiết (gộp chung với nhau) và yêu cầu nói một từ thật chậm khi 

quý vị thử “đoán” từ mà em đang nói. 
§ Yêu cầu con quý vị ghép các từ lại với nhau theo chiều ngược lại và tạo ra một từ “ngố” (ví 

dụ như “monkey” thành “key-mon,” “hotdog” thành “dog-hot”). 
§ Để trò chơi dễ hơn, quý vị có thể sử dụng ít từ hơn. Để trò chơi khó hơn, sử dụng các trò chơi 

ghép hình có ba âm tiết (ví dụ như el - e -phant, tel - e - phone, kan - ga - roo, but - er - fly). 
 
Một khi con quý vị đã chơi thành thạo trò chơi “Nói Chậm, Nói Nhanh”, hãy thử Trò Chơi Chữ Cái Trong 
Ngày. Trò này sẽ giúp em học kỹ năng nhận thức ngữ âm ở trình độ khó nhất: nghe các âm thanh nhỏ nhất 
trong các từ gọi là âm vị. 
 



 

TRÒ CHƠI ÂM CHỮ CÁI TRONG NGÀY 
Chơi trò Âm Chữ Cái Trong Ngày (Letter-Sound Day) thường xuyên, nhưng mỗi lần chỉ nên chơi một vài 
phút. Nếu trẻ cảm thấy hết kiên nhẫn, hãy chơi các trò chơi khác và quay lại trò chơi này sau. 
 
Trò chơi Âm Chữ Cái Trong Ngày sẽ: 

§ Giúp con quý vị nghe các âm đầu tiên trong từ. 
§ Giúp con quý vị có thể nói được hai từ có âm thanh đầu giống nhau hay là khác nhau. 
§ Giới thiệu cho con quý vị các chữ cái, âm chữ và tên của chữ. 

 
[PHÁT các tờ thông tin về trò chơi Âm Chữ Cái Trong Ngày.] 
Quý vị có thể chơi trò chơi này trong khi xem truyện tranh, chơi hoặc thực hiện các hoạt động hàng ngày như 
ăn, tắm, mặc quần áo hoặc lái xe. Để chơi trò này thành công, con quý vị cần: 

§ Chơi được trò chơi Nói Chậm, Nói Nhanh. 
§ Hiểu các khái niệm “giống nhau” và “khác nhau.” 

Để làm được như vậy, hãy sử dụng các đồ vật quen thuộc với con quý vị, hai đồ vật giống nhau và 
một đồ vật khác nhau. Sau đó, hãy hỏi con quý vị chỉ ra hai đồ vật giống và hai đồ vật khác. Quý vị 
sử dụng 2 chiếc ly và một chiếc đĩa, 2 chiếc nĩa và một chiếc muỗng. Một khi quý vị đã bảo đảm chắc 
chắn là các em hiểu được sự giống nhau và khác nhau, quý vị có thể chuyển sang các âm thanh của 
từ. 

 
Trò Chơi Âm Chữ Cái Trong Ngày — Trình Độ 1: Bắt Chước 

§ Chỉ vào bức hình chiếc giường trong tờ giấy này và nói: “Đây là chiếc giường. Ba (mẹ) có thể nói 
chậm như thế này “buh – ed.” 

§ Quý vị cần nói “bed” và nhấn mạnh tới âm đầu tiên—âm “buh”—và dừng lại sau khi nói âm đầu tiên 
và trước khi nói phần cuối cùng của từ đó, “buh” — “ed.” Hãy yêu cầu con quý vị bắt chước nói từ 
này theo cách như vậy, bed: “buh,” — “ed.” 

§ Giải thích rằng âm đầu tiên là âm “buh”. Hãy yêu cầu con quý vị bắt chước âm này. Nói với con quý 
vị rằng “buh” là âm thanh đầu tiên trong từ “bed” và là âm tạo nên bởi chữ B. Hãy yêu cầu em nghĩ 
tới các từ khác bắt đầu bằng âm “buh”. Quý vị có thể chọn các đồ vật trong nhà hoặc tìm các từ bắt 
đầu bằng âm “buh” trong các cuốn truyện tranh. (Nhớ nói âm “buh” chứ không phải tên của chữ cái 
là—bee.) 

§ Bây giờ hãy nói một từ bắt đầu một âm khác nhau, sau đó làm tương tự. 
 
Các âm cho trò chơi Âm Chữ Cái Trong Ngày 
[SỬ DỤNG máy chiếu hoặc tờ thông tin phát tay có ghi thứ tự các âm đã học.] 
Tài liệu này cho biết cách trẻ em học nói các âm. Trẻ em thấy có một số âm dễ nói hơn. Quý vị nên bắt đầu 
bằng các âm dễ hơn khi chơi trò chơi Âm Chữ Cái Trong Ngày. Các âm liên quan tới các chữ w, p, b, d, t, m, 
n, h, y là dễ nhất đối với trẻ em. (Các chữ này được ghi trong cột đầu tiên của tờ thông tin.) Hãy bắt đầu tập 
nói bằng các chữ này. 
 



 

Trò Chơi Âm Chữ Cái Trong Ngày — Trình Độ 2: Tạo Từ 
Sau khi con quý vị có thể thực hiện thành thạo phần bắt chước của trò chơi, quý vị có thể chuyển sang phần 
tạo từ. 

§ Nói với con quý vị rằng hôm nay là ngày ____. [XEM tờ thông tin phát tay và chọn các âm từ thích 
hợp nhất để bắt đầu.] 

§ Nói với con quý vị rằng cả em và quý vị sẽ tìm các từ bắt đầu bằng âm đó. 
§ Hoạt động này giống như hoạt động được trình bày trong phần bắt chước của trò chơi, nhưng ở đây 

con quý vị sẽ phải nghĩ hoặc tìm các từ đồng âm, sử dụng các cuốn truyện tranh, các đồ vật trong nhà 
hoặc các vật mà em và quý vị có thể nhìn thấy ở bất kỳ đâu. 

 
[MINH HỌA hoạt động này bằng một cuốn truyện tranh.] 

§ Quý vị có thể nói với em: “Hãy nhìn vào cuốn truyện này. Con hãy chọn một trang. 
Tìm một từ nào đó trong trang này bắt đầu bằng âm ‘buh’.” 

§ Khen em khi em tìm ra hoặc giúp đỡ em đôi chút nếu cần. 
Ví dụ, nếu con quý vị gặp khó khăn, quý vị có thể nói: “Đây là con chim. Con chim bắt đầu bằng âm 
‘buh’. Trong trang này con còn nhìn thấy vật gì (hoặc con nghĩ rằng còn vật nào khác) bắt đầu bằng 
âm ‘buh’?” 

§ Quý vị có thể mở rộng hoạt động này để tạo hứng thú hơn cho quý vị và con mình theo rất nhiều 
cách. Ví dụ, quý vị có thể giúp em ghép các bức hình cắt từ tạp chí và tập trung vào một âm— ví dụ 
như tất cả các từ bắt đầu bằng âm “kuh” như car, cat, cow, cup, can. 

§ Quý vị và con quý vị có thể chơi vui vẻ bằng cách gọi tên tất cả các con thú nhồi bông hoặc búp bê 
của em có tên bắt đầu bằng âm chữ cái của ngày hôm đó. 

§ Một trò chơi khác là tạo ra các từ ngộ nghĩnh bằng cách thay đổi các từ sao cho có âm đầu tiên là chữ 
cái của ngày hôm đó. 
Ví dụ, nếu đó là ngày chữ cái “P”, quý vị có thể nói với con quý vị “Con nghĩ là từ ‘milk’ sẽ như thế 
nào nếu chúng ta bỏ âm ‘mmmm‘ ra và thay bằng âm ‘p’? Pilk!” 

§ Quý vị có thể nghĩ ra từ ngộ nghĩnh nào khác mà con quý vị có thể tạo ra hay không? 
 
Hãy xem một số trò chơi vừa chơi vừa giúp con quý vị phát triển nhận thức ngữ âm.  
[XEM băng Các Trò Chơi và Các Hoạt Động Phát Triển Nhận Thức Ngữ Âm cho Trẻ Em Bốn và Năm Tuổi.] 
 
Những lời khuyên hữu ích cho cả hai trò chơi Nói Chậm, Nói Nhanh và Âm Chữ Cái Trong Ngày 

 Trẻ em sẽ thích các trò chơi này nhất nếu các trò này không quá khó hoặc không quá dễ. 
 Đặc biệt chú ý tới những gì mà con quý vị có thể và không thể làm được, để trò chơi không quá chán 
hoặc quá khó. 
 Hãy làm theo những gì con quý vị biểu hiện. Sử dụng các trò chơi, sách truyện và các từ ngữ mà con 

quý vị quan tâm. 
 Biến trò chơi đó trở thành một trò chơi thú vị. Luôn dừng lại trước khi quý vị hoặc con quý vị trở nên 

mất kiên nhẫn. 
 Luôn sẵn sàng giúp con quý vị. Khen em khi em cố gắng ngay cả khi không phải lúc nào em cũng trả 
lời đúng. Nói câu trả lời đúng và không kỳ vọng sự hoàn hảo. 
 Không sửa các lỗi phát âm vào thời điểm này. Mục tiêu là học để biết rằng các từ có thể tách rời chứ 
không phải là học nói chuẩn. 
 Khuyến khích cả gia đình cùng chơi! 
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Willowby, Wallowby 
 

Willowby, Wallowby 
An elephant sat on you. 
Willowby, Wallowby Wee 
An elephant sat on me. 
 
Hãy tạo ra các bài thơ có vần điệu riêng của quý vị như thế này: 
 Willowby, Wallowby Wary, an elephant sat on Mary 
 Willowby, Wallowby Wuzzle, an elephant played with a  

puzzle. 
   Willowby, Wallowby Woo, an elephant went to the zoo. 
   Willowby, Wallowby Weetah, an elephant ran with a  

cheetah, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willowby, Wallowby 
 

Willowby, Wallowby Woo 
An elephant sat on you. 
Willowby, Wallowby Wee 
An elephant sat on me. 
 
Make up your own rhymes like this: 
 Willowby, Wallowby Wary, an elephant sat on Mary 
 Willowby, Wallowby Wuzzle, an elephant played with a  

puzzle. 
   Willowby, Wallowby Woo, an elephant went to the zoo. 
   Willowby, Wallowby Weetah, an elephant ran with a  

cheetah, etc. 



 

Nói Chậm/Nói Nhanh 
Trình Độ 1: Bắt Chước 

 
 
Mục tiêu:  Giúp con quý vị “tách rời các từ” thành thạo hơn  

(nói chậm) và ghép “các từ lại với nhau” (nói nhanh). 
 

Khi nào:  Trong giờ chơi, 10 phút  
Điều chỉnh thời gian chơi tùy thuộc vào mức độ tập trung của con 
quý vị. Hãy dừng lại trước khi em bắt đầu chán hoặc hết kiên nhẫn. 

 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 
1. Chọn một trò chơi ghép chữ có hai âm tiết (hot - dog, mon - key,  

air -plane). Cho con quý vị xem cả bức hình và nói từ đó. 
Yêu cầu con quý vị nhắc lại từ đó. 
 

2. Nói: “Ba/mẹ sẽ nói từ này thật chậm. Ba/mẹ sẽ tách từ này ra.” 
 
3.  Tách từ thành hai phần đồng thời nói lại từ đó, lần này 

nói chậm (ví dụ “hot -- dog,” dừng lại giữa từ “hot” và “dog”). 
Chỉ vào phần đầu tiên của bức tranh khi quý vị nói “hot” và phần 
thứ hai khi quý vị nói “dog”.  
Bảo đảm là bức tranh đặt đối diện với trẻ. 
 

4.  Yêu cầu em nói từ đó theo quý vị khi quý vị giơ lên một phần của bức 
hình. Khi con quý vị nói âm tiết đó, hãy cầm tay em chỉ vào phần đó trên bức 
hình. 

 
5.  Tập nói “nhanh” (bình thường, “hotdog”) và “chậm” (tách rời, ví dụ “hot” 
-- “dog”) từ đó khi cả hai cùng chơi ghép hình. 

 
6.  Sau khi con quý vị có thể bắt chước một từ theo cách này, hãy tập tất cả 
các từ có hai âm tiết theo cách giống như vậy, mỗi lần một từ. 



 

Nói Chậm/Nói Nhanh 
Trình Độ 2: Tạo Từ 

 
Mục tiêu:  Giúp con quý vị “tách rời các từ” thành thạo hơn  

(nói chậm) và ghép “các từ lại với nhau” (nói nhanh). 
 

Khi nào:  Trong giờ chơi, 10 phút  
Điều chỉnh thời gian chơi tùy thuộc vào mức độ tập trung của con 
quý vị. Hãy dừng lại trước khi em bắt đầu chán hoặc hết kiên nhẫn. 
 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 
1.  Bày bức tranh ghép hình của một từ mà con quý vị đã tập (ví dụ như 
“airplane”) và nói, “Con có thể nói từ này thật chậm không?” 

 
2.  Tách rời bức tranh ghép hình đó và yêu cầu con quý vị “tách riêng từng 
phần” rồi nói từ đó (nói chậm; ví dụ “air” -- “plane”). Giúp em nói nếu cần. 

 
3.  Khi con quý vị có thể nói “tách riêng từng phần” mà không cần giúp đỡ, 
quý vị có thể thử một trong những cách sau đây: 
*   Bày ra ba bức tranh ghép từ có hai âm tiết mà em đã thực hành. Xếp lẫn 
các mảnh ghép, yêu cầu con quý vị ghép hình và nói từ đó một cách bình thường 
hoặc nói tách riêng từng phần. 
 * Bày ra ba bức tranh ghép từ có hai âm tiết (gắn với nhau) và yêu cầu 
con quý vị nói một trong các từ này thật chậm trong khi quý vị cố gắng “đoán” 
xem em đang nói từ gì. 

* Yêu cầu con quý vị ghép từ với nhau theo chiều ngược lại và tạo ra 
một từ “ngộ nghĩnh” bằng các thành phần đó (ví dụ như “monkey” thành “key-
mon,” “hotdog” thành “dog-hot”). 
 * Giới thiệu các trò chơi ghép tranh có từ ba âm tiết  
(ví dụ như el - e - phant, tel - e - phone, kan - ga -roo, but - er - fly). 



 

Hoạt Động Ngày Âm Chữ Cái  
Trình Độ 1: Bắt Chước 

 
Lý do:   Giúp con quý vị nghe các âm đầu tiên trong từ. 

*  Giúp con quý vị nghe xem hai từ có các âm đầu giống nhau hoặc khác nhau hay không 
  Giới thiệu cho con quý vị các chữ cái, âm chữ và tên của chữ. 
 

Khi nào:  *  Trong giờ chơi. 10 phút  
Điều chỉnh thời gian chơi tùy thuộc vào mức độ tập trung của con quý vị. Dừng lại trước khi 
con quý vị bắt đầu cáu giận hoặc chán. 
*  Quý vị có thể chơi trò chơi này trong khi xem các cuốn truyện tranh, chơi, hoặc thực hiện 
các sinh hoạt hàng ngày như ăn, tắm, mặc quần áo hoặc lái xe.  

 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 
1. Chỉ vào bức hình chiếc giường trong tờ giấy này và nói: “Đây là chiếc giường. Ba (mẹ) có thể nói 

chậm như thế này “buh – ed.” 
 (Nói từ “bed”, nhấn mạnh tới âm đầu -- âm “buh”, nghỉ một lúc sau khi nói âm đầu và trước khi nói 
âm cuối cùng của từ, “buh” -- “ed”.) 

 

2. Yêu cầu con quý vị bắt chước nói từ này theo cách đó, bed … “buh,” -- “ed”. 
 

3. Bây giờ, hãy nghĩ các âm chữ cái.  
Âm thanh đầu tiên trong từ bat là gì? Đó là /b/ “buh”.   

 (Đó không phải là “bee”. Bee là tên của chữ cái chứ không phải là âm thanh). 
 

4. Giải thích rằng âm đầu tiên là âm “buh”. Hãy yêu cầu con quý vị bắt chước âm này.  
Cho con quý vị biết rằng “buh” là âm đầu tiên của từ “bed.”  Đó là âm thanh mà chữ B tạo ra.  

 

5. Hãy yêu cầu em nghĩ tới các từ khác bắt đầu bằng âm “buh”. Quý vị có thể chọn các đồ vật trong nhà 
hoặc tìm các từ bắt đầu bằng âm “buh” trong các cuốn truyện tranh. 

 

6. Bây giờ hãy nói một từ bắt đầu một âm khác nhau, sau đó làm tương tự. 

 
 

Những Lời Khuyên Hữu Ích/Hãy Giữ Không Khí Vui Vẻ 
 

•  Trẻ em sẽ thích các trò chơi này nhất nếu các trò này không quá khó hoặc 
không quá dễ. 

• Chú ý tới những gì mà con quý vị có thể và không thể làm được. 
•  Hãy làm theo những gì con quý vị biểu hiện. Sử dụng các trò chơi, sách 

truyện và các từ ngữ mà con quý vị quan tâm. 
• ???Chúc vui vẻ! Luôn dừng lại trước khi quý vị hoặc con quý vị trở nên mất 

kiên nhẫn. 
• Khen em khi em cố gắng ngay cả khi không phải lúc nào em cũng trả lời 

đúng. Nói câu trả lời đúng và không kỳ vọng sự hoàn hảo. 
•  Không sửa các lỗi phát âm vào thời điểm này. Mục tiêu là học để biết rằng 

các từ có thể tách rời chứ không phải là học nói chuẩn. 
•  Khuyến khích cả gia đình cùng chơi! 

 



 

Hoạt Động Ngày Âm Chữ Cái  
Trình Độ 2: Tạo Từ 

 

Lý do:   Giúp con quý vị nghe các âm đầu tiên trong từ. 
*  Giúp con quý vị nghe xem hai từ có âm đầu giống nhau hoặc khác nhau hay không 

  Giới thiệu cho con quý vị các chữ cái, âm chữ và tên của chữ. 
 
Khi nào:  *  Trong giờ chơi. 10 phút  

Điều chỉnh thời gian chơi tùy thuộc vào mức độ tập trung của con quý vị. Dừng lại trước khi 
em bực mình hoặc chán. 
*  Quý vị có thể chơi trò chơi này trong khi xem truyện tranh, vui chơi hoặc thực hiện các 
hoạt động hàng ngày như ăn, tắm, mặc quần áo, hoặc lái xe.  
 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 
1. Sau khi con quý vị có thể thực hiện thành thạo phần bắt chước của trò chơi, quý vị có thể chuyển sang 

phần tạo từ.  
 
2. Nói với con quý vị rằng hôm nay là ngày ____. Ví dụ như âm “mmm” 

((Xem tài liệu phát tay để biết trình tự các âm chữ cái nhằm hướng dẫn cách chọn âm chữ cái thích 
hợp nhất khi bắt đầu). 

 
3. Nói với con quý vị rằng cả em và quý vị sẽ tìm các từ bắt đầu bằng âm đó. 
 

Hoạt động này giống như phần bắt chước của trò chơi, nhưng lần này con quý vị phải tự suy nghĩ 
hoặc tìm các từ cùng âm. Một lần nữa, hãy sử dụng các cuốn truyện tranh, các đồ vật xung quanh nhà, 
hoặc những đồ vật mà quý vị và con quý vị có thể nhìn thấy khắp mọi nơi. 

 
4. Khen ngợi con quý vị khi em tìm được từ. Giúp đỡ em đôi chút nếu cần. Ví dụ, nếu con quý vị gặp 

khó khăn, quý vị có thể nói: “Đây là con chim.  
5. Trong trang này con còn nhìn thấy vật gì (hoặc con nghĩ rằng còn vật nào khác) bắt đầu bằng âm 

‘buh’?” 
 

6. Quý vị có thể mở rộng hoạt động này để tạo hứng thú hơn cho quý vị và con mình theo rất nhiều 
cách. Ví dụ: 

 
• Ví dụ, quý vị có thể giúp em ghép các bức hình cắt từ tạp chí và tập trung vào một âm— ví 

dụ như tất cả các từ bắt đầu bằng âm “kuh” như car, cat, cow, cup, can. 
 

• Gọi tất cả các loại thú nhồi bông hoặc búp bê của em bằng những tên bắt đầu bởi các âm chữ 
cái của ngày hôm đó. 

 
• Tạo ra các từ ngộ nghĩnh bằng cách thay đổi các từ bắt đầu bởi âm chữ cái của ngày hôm đó. 

Ví dụ, nếu đó là ngày “P,” quý vị có thể nói với con quý vị từ ‘milk’ sẽ như thế nào nếu 
chúng ta lấy âm “mmmm” ra và thay bằng âm “p”? ‘pilk!!’” 



 

ÂM CHỮ CÁI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀY CHỮ CÁI 
 
Sau đây là thứ tự ước chừng của các âm thanh trong quá trình phát triển tiếng nói của trẻ em. Quý vị không 
cần phải dạy các âm này theo thứ tự chính xác. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thực hiện các hoạt động 
này với các âm thanh mà đứa trẻ có thể nhận biết dễ dàng. Tránh các từ có các chữ cái ban đầu như q, sh, ch 
và th, vì các chữ cái viết không tương ứng với âm nói (ví dụ như âm thanh đầu tiên của từ “church” không 
phải là “c” mà là giống như âm thanh trong từ “cat”). 
 
Hãy bắt đầu tập nói bằng các chữ này. w, p, b, d, t, m, n, h, y 
 
Học các từ này tiếp theo: f, v, s, z, g, *k/c (*k và c có cùng âm nhưng là các chữ cái khác nhau. Hãy dạy các 
chữ này riêng). 
 
Dạy các âm chữ này cuối cùng: j, l, r 
 
Xin nhớ rằng hoạt động này là dạy con quý vị lắng nghe âm trong từ. Các cuốn sách ABC thường chọn các 
bức tranh dạy chữ cái theo cách đánh vần chứ không phải là âm thanh của chữ cái đó (ví dụ như “cheese” như 
là từ /C/; “giraffe” như là từ /G/). Nếu quý vị nhìn thấy như vậy không đưa từ đó vào trò chơi của quý vị. Để 
giảm bớt mức độ nhầm lẫn, điều quan trọng là phải nhất quán. Chọn các từ đơn giản và chọn các từ có âm 
giống như cách đánh vần. Sau đây là danh sách các chữ cái và từ nên được dạy trong hoạt động này. 
 
 
 

Âm Chữ Cái Các Từ Mẫu Âm Chữ Cái Các Từ Mẫu 
W water, worm, wet, 

window 
F food, fork, fox, fan 

P pot, paint, pear, pool V violin, van, vase, 
vacuum 

B boy, bed, bike, ball S sock, soap, sun, spoon 
D door, dime, doll, dog Z zoo, zebra, zipper 
T toe, toy, truck, tree G goat, gate, game, grass 
M mop, mail, milk, man K kite, kangaroo, king, kiss 
N net, nap, neck, nose C cat, cake, cookie, car 
H house, hill, horse, head J juice, jar, jacks, jelly 
Y yogurt, yo-yo, yard, 

yellow 
L light, lion, lip, leg 

  R rake, rain, raisin, rock 
 
 



 

Không ghi các từ này lên thẻ. Trẻ em không đọc được từ. Các em phân biệt được từ qua âm thanh và nghe. 
 
Sau đây là các từ cho các bức tranh, vì vậy mỗi từ có hai âm tiết, hoặc hai phần. 
 
Tạo các tấm thẻ riêng bằng cách dùng các bức hình cắt trong tạp chí. Hãy để con quý vị nói tên của mỗi bức hình. 
 

 
tiger  dolphin 
 
 
pumpkin sweater 

 
apple  zebra 
 
rabbit  table 
bunny  

 
monkey          turtle 
 
 
airplane hotdog 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Đây là các từ có một âm tiết để sử dụng với trò chơi Ngày Chữ Cái. 
Dog, Bed, Car and Lamp 
 
Hãy xem con quý vị có thể nói âm (chứ không phải là chữ cái) đầu tiên hay không. 
Đối với từ dog đó sẽ là duh, không phải là dee 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


