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Ở Phần 4, chúng ta đã xem xét trẻ có khó khăn về giao tiếp do khiếm thính. 
 
Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét trẻ có khó khăn về giao tiếp do kém 
nhiều chức năng (đa tật). 
 
Cuối phần này, chúng ta sẽ có thể 
   ● nhận biết trẻ kém nhiều chức năng 
   ● xác định các lĩnh vực khó khăn chính của trẻ kém nhiều chức năng 
   ● giải thích giao tiếp bị ảnh hưởng như thế nào ở trẻ kém nhiều chức năng 
   ● lượng giá các kỹ năng giao tiếp của trẻ kém nhiều chức năng 
   ● có những kỳ vọng thực tế và đặt ra các mục tiêu giao tiếp thích hợp cho 
trẻ kém nhiều chức năng 
   ● cho lời khuyên chung về cách giao tiếp với trẻ kém nhiều chức năng 
   ● cho lời khuyên chung về cách xây dựng các kỹ năng giao tiếp ở trẻ vừa 
mù vừa điếc. 
   ● gởi trẻ kém nhiều chức năng đến chuyên gia khác giúp đỡ. 
 

*** 
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Khi tôi cùng cháu Phong ra đường, người ta thường cười chúng 
tôi.  Nhiều người nói Phong bị như thế vì là người xấu.  Tôi rất 
đau đớn khi người ta nói với tôi rằng cháu bị khuyết tật; tôi thường 
khóc vì phản ứng của mọi người với chúng tôi.  Lúc đó, tôi không 
biết ai có thể giúp tôi.  Nhưng rồi tôi quyết định phải thay đổi thái 
độ.  Tôi tự nhủ phải yêu thương và chăm sóc con tôi.  Tôi bắt đầu 
giữ cho cháu Phong sạch sẽ, mặc cho cháu những bộ quần áo đẹp 
để mọi người chú ý đến nét dễ thương của cháu hơn là chú ý tới 
khuyết tật của cháu.  Bây giờ, mọi người trầm trồ quần áo và ngoại 
hình của cháu.  Tôi sung sướng lắm! 

Chăm sóc cháu Soan không phải lúc nào cũng dễ dàng.  Tôi đã trải 
qua nhiều năm cực khổ với cháu, nhưng tình yêu của tôi dành cho 
cháu càng ngày càng mạnh mẽ hơn.  Cháu Soan nghe, thấy hoặc 
hiểu được bao nhiêu, tôi không biết; cháu không thể ngồi nếu không 
tựa vào đâu đó.  Tôi phải tắm rửa, thay quần áo cho cháu; cho cháu 
ăn và cho cháu đi tiêu đi tiểu.  Nhưng tình yêu tôi dành cho cháu 
càng ngày càng  nhiều hơn, và chính tình yêu đó đã giúp tôi tiếp tục 
sống từng ngày. 

Tôi không nghĩ rằng nên gởi trẻ kém chức năng vào nhà nuôi dạy 
trẻ khuyết tật,.  Tôi nghĩ rằng nên giúp đỡ gia đình của các cháu để 
chăm sóc các cháu tại nhà.  Phụ huynh phải biểu lộ tình yêu nhiều 
hơn nữa với đứa con kém chức năng của họ.  Phụ huynh phải kiên 
nhẫn vì các cháu tiến bộ không nhanh như trẻ bình thường.  Phụ 
huynh nên thường xuyên trò chuyện với trẻ để trẻ dần dần nhận ra 
giọng nói của họ.  Điều quan trọng nhất là phụ huynh của trẻ kém 
chức năng phải luôn luôn giữ vững niềm tin là các cháu có tiến bộ. 

Chú thích:  Kém nhiều chức năng (đa tật) = Multiple Disability 
                   Trẻ kém chức năng (trẻ khuyết tật) = Disabled Children 
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● Khi trẻ kém nhiều chức năng khác nhau, 
chúng ta nói trẻ kém nhiều chức năng. 
● Chẳng hạn như khi trẻ gặp khó khăn trong 
việc học tập, kiểm soát các cử động, nghe và 
nhìn. 
● Trẻ có khó khăn trong nhiều lĩnh vực khác 
nhau thường là trẻ thiếu nhiều chức năng. 
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Chị nói về “những mong đợi thực tế” … 
Chính xác là chị muốn nói gì?

Chúng ta phải có “những mong đợi thực tế” ở các cháu 
nghĩa là chúng ta không đòi hỏi quá nhiều ở trẻ, nhưng cũng 
không quá ít.  Những mong đợi của chúng ta ở từng cá nhân 
trẻ phải dựa trên những gì trẻ có thể làm được.  Nếu chúng ta 
mong đợi quá nhiều, trẻ sẽ thất bại; như thế, phụ huynh, trẻ 
và cả chúng ta cũng sẽ nản chí.  Còn nếu chúng ta mong đợi 
quá ít thì coi như trẻ không học được gì cả. 
Điều chúng ta phải cố gắng làm là đặt ra những mục tiêu nhỏ 
và đơn giản mà chúng ta biết là trẻ có thể đạt được – như thế 
chúng ta  sẽ biết chắc là những mong đợi của chúng ta vừa 
tích cực vừa thực tế. 

Trẻ kém nhiều chức năng cần có khả năng … 
• Cho biết các nhu cầu của cháu 
• Hiểu biết các việc xảy ra hàng ngày trong gia đình 
• Đoán trước được một việc sắp xảy ra dựa trên một dấu 

hiệu nào đó 
• Hợp tác khi ăn uống, tắm rửa, thay quần áo. 

Như thế, chị thấy đó … thật là không thực tế khi mong 
đợi trẻ kém nhiều chức năng biết nói, biết đi hoặc biết tự 
chăm sóc bản thân và đi học ở trường như các trẻ em 
khác.  Nhưng chúng ta phải nhớ là vẫn còn nhiều việc trẻ 
kém chức năng có thể làm nếu được giúp đỡ. 

Đâu là mục đích của chúng ta cho trẻ kém nhiều chức năng? 
 
Mục đích của chúng ta là:

●  Phát triển các mẫu tư thế và vận động đúng ở trẻ để tình trạng 
kém chức năng thể chất không trở nên trầm trọng hơn. 
●  Thiết lập việc giao tiếp cơ bản. 
●  Làm cho việc chăm sóc hàng ngày trở nên dễ dàng hơn, thú vị 
hơn đối với phụ huynh. 
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Không!  Không phải tại chị hoặc chồng chị mà 
cháu bị kém nhiều chức năng!  Cũng không 
phải tại ma quỉ!  Trên thế giới, cũng có nhiều 
trẻ kém nhiều chức năng.  Y học ngày nay đã 
giải thích nguyên nhân đưa đến tình trạng kém 
nhiều chức năng ở các cháu. 

Chưa có cách nào cả!  Nếu có loại thuốc hay 
biện pháp phẩu thuật nào giúp cháu được, 
bác sĩ sẽ cho anh biết ngay.  Nhưng nói 
chung, điều quan trọng hơn cả là anh nên cố 
gắng chấp nhận các khó khăn của cháu, hơn 
là tìm kiếm một phương pháp trị liệu. 

Không!  Tình trạng kém nhiều chức năng của 
cháu không lây.  Chúng không thể lây truyền 
từ người này sang nười khác.  Vì thế, chị có 
thể động viên mọi người giao tiếp thoải mái 
với cháu. 

Nhân viên phục hồi chức năng có thể góp ý 
cho anh chị về cách giúp cháu, nhưng người 
quan trọng hơn hết chính là anh chị.  Với sự 
giúp đỡ của gia đình và cộng đồng, anh chị sẽ 
là người giúp cháu nhiều nhất.  Chính anh chị, 
là cha mẹ của cháu, là những người quan trọng 
nhất! 
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Hầu hết trẻ kém nhiều chức năng đều không 
thể tự chăm sóc.  Những khó khăn về vận 
động cơ bắp, về học tập, v.v.  làm cho trẻ 
luôn luôn cần chúng ta giúp đỡ trong việc ăn 
uống, tắm rửa và thay quần áo. 

Các trẻ kém nhiều chức năng đều khác nhau, 
nhưng hầu hết các cháu đều gặp rất nhiều khó 
khăn trong học tập; có thể các cháu không bao 
giờ học được những kỹ năng cơ bản nhất.  Đối 
với chúng ta, điều quan trọng nhất là tìm ra 
những gì trẻ có thể làm được, lấy đó làm nền 
tảng để bắt đầu dạy các cháu học từ đó.  Trẻ 
kém chức năng sẽ học chậm hơn, với những 
bước nhỏ hơn những trẻ khác. 

Không!  Có thể cháu sẽ không bao giờ biết 
nói.  Nhưng cháu có thể học giao tiếp theo 
cách khác, bằng âm thanh, cử chỉ, nét mặt 
chẳng hạn.  Trẻ kém nhiều chức năng cần 
nhiều sự giúp đỡ và chú ý của chúng ta để 
học giao tiếp, và chúng ta cũng cần thay đổi 
cách giao tiếp cho phù hợp với trẻ để giúp 
trẻ. 

Có chứ, nhưng rất ít, các cháu sẽ rất khó 
tìm được một chỗ trong đó.  Cơ hội tốt nhất 
cho các cháu học là ở ngay trong nhà các 
cháu, và giáo viên tốt nhất là cha mẹ của 
các cháu.  Chính họ là những người chăm 
sóc và giúp đỡ các cháu nhiều nhất. 

Trên đây chỉ là một số câu hỏi mọi người đã nêu ra.  Nếu anh chị còn 
có những câu hỏi nào khác, đừng ngại nêu ra.  Hãy tìm hiểu thật 
nhiều để biết thật rõ về đứa con kém nhiều chức năng của anh chị. 
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Như chúng ta đã biết, không thể chữa khỏi tình trạng kém nhiều chức 
năng ở trẻ.  Bác sĩ chỉ có thể chữa khỏi những bệnh khác có liên quan. 

• Động kinh đôi khi xuất hiện ở trẻ kém nhiều chức năng, 
dưới hình thức những cơn co giật.  Những trẻ này cần được 
trợ giúp về y tế để kiểm soát bệnh động kinh của mình. 

• Trẻ kém nhiều chức năng gặp nhiều khó khăn trong vận 
động và tư thế, trong việc sử dụng các cơ bắp để thở và ho, 
nên dễ mắc các bệnh về hô hấp.  Các bệnh này cần được 
bác sĩ điều trị. 

• Trẻ kém nhiều chức năng thường gặp khó khăn trong việc ăn 
uống, và có thể chậm làm quen với đủ loại thức ăn bổ dưỡng.  
Điều này có nghĩa là trẻ sẽ không thể ăn đủ chất, và hậu quả 
là trẻ bị suy dinh dưỡng.  Nên đưa trẻ suy dinh dưỡng đến 
phòng khám hoặc bệnh viện để được tư vấn. 

• Một số trẻ kém nhiều chức năng cũng có thể bị co rút.  Đôi 
khi phẩu thuật có thể giúp điều chỉnh những trường hợp co 
rút nặng.  Tuy nhiên, cần tham khảo ý kiến của các nhà 
chuyên môn và suy nghĩ kỹ trước khi yêu cầu phẩu thuật. 

• Nếu trẻ kém nhiều chức năng gặp khó khăn về thị giác, bác 
sĩ sẽ kiểm tra mắt và đo thị lực cho trẻ, và đưa ra biện pháp 
cần thiết để cải thiện khả năng nhìn của trẻ. 

• Nếu trẻ kém nhiều chức năng gặp khó khăn về thính giác, 
bác sĩ sẽ kiểm tra tai và đo thính lực cho trẻ, và đưa ra biện 
pháp cần thiết để cải thiện khả năng nghe của trẻ. 
 

Vậy thì hãy nhớ:  Bác sĩ tuy không thể chữa khỏi 
tình trạng kém nhiều chức năng, nhưng có thể 
chữa khỏi các bệnh khác cho trẻ.
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Vì có vấn đề về vận động, về hiểu biết, và thường cũng có vấn đề 
về nghe và thấy, nên trẻ kém nhiều chức năng rất khó giao tiếp.  
Chúng ta hãy xem chu trình giao tiếp bị ảnh hưởng như thế nào. 

Như thế, trẻ kém nhiều chức năng gặp khó khăn trong tất cả các bước, trong cả hai quá 
trình hiểu và đáp lại.  Tuy trẻ không thể hiểu ngôn ngữ nói, hoặc đáp ứng bằng từ, nhưng 
chúng ta vẫn có thể thiết lập hệ thống giao tiếp cơ bản với trẻ.  Chúng ta phải thay đổi 
những mong đợi của chúng ta, và thay đổi cách giao tiếp của chúng ta để phù hợp với trẻ.  
Những trang sau sẽ góp ý về cách thực hiện điều đó … 
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…  Hãy nói thêm về giao tiếp … 
 

• Trẻ kém nhiều chức năng thường có những khó khăn nghiêm trọng, nên 
chúng ta cần có phương pháp đặc biệt để giúp trẻ.  

• Rất khó giao tiếp với trẻ kém nhiều chức năng.  Chúng ta không biết trẻ 
hiểu được bao nhiêu, và chúng ta không hiểu trẻ muốn “nói” gì với chúng 
ta. 

• Mục đích chính của chúng ta là thiết lập quan hệ giao tiếp cơ bản với trẻ.  
Để làm điều đó, chúng ta phải tìm hiểu xem trẻ hiểu biết được bao nhiêu 
và trẻ có thể bày tỏ bản thân như thế nào. 

• Ban đầu, trẻ thường biểu lộ nhu cầu, cảm xúc của mình; nhưng mọi người 
không nhận ra nên không đáp lại.  Vì không được đáp ứng, nên dần dần, 
trẻ không tiếp tục cố gắng bày tỏ bản thân nữa. 

• Để chu trình giao tiếp không bị gián đoạn, chúng ta phải giúp mọi người 
nhận ra dấu hiệu giao tiếp ở trẻ, và hướng dẫn họ đáp ứng thích hợp với 
những nhu cầu, cảm xúc của trẻ. 

Chị Mai nè, làm 
sao chị biết là 
cháu Nam no rồi? 

Cháu phun 
thức ăn ra! 

Còn chị Răng, làm 
sao chị biết là cháu 
Nam tiểu trong quần? 

Cháu khóc hoài 
tới khi tôi thay 
quần cho cháu. 

Còn chị Tình, làm 
sao chị biết là cháu 
Toàn muốn ăn nữa? 

Tôi để ý thấy cháu 
huơ tay huơ chân.  

Còn anh Bảnh, 
khi vui thì cháu  
Chí làm gì? 

Dĩ nhiên là 
cháu cười! 

Vậy, anh chị thấy đó, con của anh 
chị giao tiếp theo cách riêng của 
các cháu.  Chúng ta phải để  
ý để biết những điều các cháu 
muốn “nói” mà đáp ứng;  
qua đó, dần dần quan hệ  
giao tiếp giữa chúng ta và  
các cháu càng ngày càng  
phát triển và bền vững. 
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Hay quá!  Lại lượng giá nữa!  Tôi đã làm nhiều bảng lượng giá 
rồi, tôi thấy nó cũng dễ.  Nhưng từ từ đã …   
Mẫu lượng giá của tôi đâu rồi?

Từ từ đã…  Xin hãy lưu ý là ở đây chúng ta sẽ không 
sử dụng mẫu lượng giá thông thường.  Chị còn nhớ 
là chúng ta đã nói rằng sẽ dùng phương pháp đặc biệt 
cho trẻ kém chức năng chứ?  Việc lượng giá cũng 
vậy.  Bảng kiểm tra ở mẫu lượng giá thông thường 
quá cao đối với các trẻ này.  Chúng ta phải nghĩ ra 
các bước nhỏ hơn, chi tiết hơn.  Ở những trang kế 
tiếp, chúng ta sẽ nêu ra các lĩnh vực cần lượng giá, 
cùng với bảng kiểm tra thích hợp cho trẻ kém chức 
năng.  Chúng ta sẽ dùng bảng liệt kê các kỹ năng cần 
lượng giác mới thay cho bảng liệt kê ở trang 3 của 
mẫu lượng giá thông thường. 

Đừng quên điền đầy đủ thông tin vào trang 1 và 2 
của mẫu lượng giá như chúng ta vẫn làm, và tìm hiểu 
kỹ hơn về cách lượng giá các kỹ năng giao tiếp của 
trẻ kém chức năng. 
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Để lượng giá các kỹ năng giao tiếp của trẻ kém nhiều chức 
năng, chúng ta cần biết cái gì kích thích trẻ đáp ứng, và trẻ 
đáp ứng thế nào với những kích thích đó.  Đó sẽ là cơ sở để 
chúng ta phát triển các kỹ năng giao tiếp cơ bản của trẻ.  
Hãy nhớ:  Với những trẻ này, thường không nhất thiết    
                                  phải chú ý đến lời nói. 

Nếu không chú ý đến lời nói, thì xin chị cho 
biết chính xác tôi phải lượng giá cái gì?

• Kỹ năng xã hội 
• Nghe / Lắng nghe (Thính giác) 
• Nhìn / Thấy (Thị giác) 
• Sờ (Xúc giác) 
• Ngửi (Khướu giác) 
• Nếm (Vị giác) 
• Vận động 
• Nhận biết các đồ vật bị che khuất 
• Hành động có mục đích 
• Lặp lại các hành động 
• Phát âm 

Để xem xét chi tiết hơn từng lĩnh vực, xin hãy lật 
đến những trang sau …  



Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Cho Người Khuyết Tật Tp.HCM 

 11
 

Anh có nhớ tôi đã nói rằng chúng ta sẽ dùng mẫu lượng giá 
đặc biệt cho trẻ kém nhiều chức năng chứ?  Anh sẽ thấy điều 
này ở các trang 13, 14 và l5. 

Tuyệt quá!  Tôi lật tới 
các trang đó ngay!

Từ từ!  Anh lúc nào cũng vội vàng!  Trước tiên, 
chúng ta hãy tìm hiểu cách sử dụng mẫu lượng giá 
này để có thể điền thông tin đầy đủ và chính xác. 

• Nếu có thể được thì luôn luôn lượng giá trẻ khi có mặt của 
phụ huynh.  Quan sát họ giao tiếp với trẻ, và để ý cách trẻ 
đáp ứng lại.  Hãy nhớ, phụ huynh là những người biết nhiều 
nhất về trẻ; vì vậy hãy hỏi họ về trẻ, và sử dụng kinh nghiệm 
của họ. 

• Tiến hành lượng giá trong môi trường thoải mái, tự nhiên; để 
phụ huynh, chúng ta và trẻ tự do làm việc và thảo luận với 
nhau. 

• Hãy dành nhiều thời gian cho việc lượng giá – yêu cầu người 
khác không làm gián đoạn việc lượng giá của chúng ta. 

• Trước khi bắt đầu ghi thông tin vào mẫu lượng giá, hãy đọc 
qua một lượt cả mẫu lượng giá để nhớ lại tất cả những việc 
cần làm khi tiến hành lượng giá. 

• Khi lượng giá, hãy linh động và nương theo ý trẻ. 
• Để thu thập những thông tin cần thiết, phải tiến hành một số 

hoạt động với trẻ:  chúng ta tiến hành một số hoạt động, và 
yêu cầu phụ huynh tiến hành một số hoạt động khác.  Trẻ có 
đáp ứng với chúng ta như đáp ứng với phụ huynh không?  
Hãy quan sát trẻ thật kỹ! 

• Hãy sắp xếp mọi thứ trong tầm tay trước khi tiến hành lượng 
giá. 

• Đừng hối thúc trẻ làm nhiều hoạt động, mà nên dành thời 
gian để trẻ làm tốt và trọn vẹn vài hoạt động. 
Hãy nhớ, việc lượng giá không cần làm xong trong một lần, 
mà có thể làm nhiều lần trong nhiều buổi. 

• Điều quan trọng nhất là phải tỏ ra quan tâm đến trẻ và phụ 
huynh.  Luôn luôn khuyến khích họ thực hiện các hoạt động, 
và khen ngợi khi họ làm được.  Bỏ qua những hoạt động họ 
không làm được. 
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Bây giờ hãy xem cách ghi thông tin vào bảng liệt 
kê các kỹ năng cần lượng giá, từng bước một … 

Hướng dẫn từng bước điền thông tin 
vào bảng liệt kê các kỹ năng cần lượng giá

• Đọc hết những gợi ý ở trang 11 về cách lượng giá các kỹ năng giao tiếp của trẻ 
kém nhiều chức năng. 

• Điền vào bảng liệt kê các kỹ năng cần lượng giá.  Ở từng lĩnh vực lượng giá … 
- Hãy hỏi phụ huynh những câu hỏi có liên quan; 
- Quan sát phụ huynh giao tiếp với trẻ trong nhiều tình huống khác nhau; 
- Tiến hành nhiều hoạt động với trẻ để thấy khả năng của trẻ trong các lĩnh vực 

lượng giá khác nhau. 

• Từ những điều quan sát được, chúng ta hãy trả lời các câu hỏi trong bảng liệt kê 
bằng cách đánh dấu vào các cột thích hợp - CÓ, KHÔNG. 

• Cũng cần ghi chú vào cột “Trẻ đáp ứng như thế nào?” 

• Dừng lại sau khi đã điền đầy đủ thông tin vào tất cả các lĩnh vực lượng giá, đánh 
dấu CÓ hoặc KHÔNG và ghi chú các đáp ứng của trẻ. 

• Xem lại kỹ bảng liệt kê các kỹ năng cần lượng giá và đếm số dấu đánh ở cột CÓ 
và số dấu đánh ở cột KHÔNG ở từng lĩnh vực. 

• Ở từng lĩnh vực, khoanh tròn cột có nhiều dấu nhất.  Ví dụ: 

• Thế mạnh của trẻ là lĩnh vực được khoanh tròn ở cột CÓ. 
• Trẻ cần giúp đỡ ở những lĩnh vực được khoanh tròn ở cột KHÔNG. 
• Viết kết quả lượng giá vào khung tóm tắt ở 

cuối bảng liệt kê các kỹ năng cần lượng giá. Bây giờ, hãy lật 
qua trang sau xem  
bảng liệt kê … 
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Bảng Liệt Kê Các Kỹ Năng Cần Lượng Giá  
Ở Trẻ Kém Nhiều Chức Năng 

 
Trang 1

Lĩnh vực cần lượng giá Trẻ đáp ứng thế nào? 

Kỹ năng xã hội 
• Trẻ có nhìn ta khi ta trò 
chuyện với trẻ không? 
• Khi muốn điều gì, trẻ có cách 
nào cho ta biết không? 
• Khi không muốn điều gì, trẻ 
có cách nào cho ta biết không?

• Trẻ có nhận ra người quen không? 
• Trẻ có luân phiên với ta không – mỉm 
cười, cười thành tiếng, phát âm, chơi, 
v.v. 

Nghe / Lắng nghe 
• Trẻ có đáp lại âm thanh lớn không? 
• Trẻ có đáp lại âm thanh nhỏ không? 
• Trẻ có nhìn về nơi phát ra âm thanh 

không? 
• Trẻ có nhận ra tiếng nói quen thuộc 

không? 
• Trẻ có chăm chú lắng nghe tiếng nói 

không? 

Nhìn / Thấy 
• Trẻ có nhìn đồ vật không? 
• Trẻ có nhìn theo đồ vật không? 
• Trẻ thích nhìn cái gì nhất? 
• Trẻ có quan tâm đến những việc xảy ra 

xung quanh không? 

Xúc giác 
• Trẻ có phản ứng khi ta chạm vào trẻ 

không? 
• Phản ứng của trẻ có khác tùy vào loại 

tiếp xúc không?  (chẳng hạn như  gõ, 
vỗ, chà, cù, v.v.) 

• Trẻ có cầm giữ đồ vật không? 
• Trẻ có sờ mó đồ vật không? 
• Trẻ có sử dụng hai bàn tay để chơi và 

khám phá đồ vật không? 
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Bảng Liệt Kê Các Kỹ Năng Cần Lượng Giá  
Ở Trẻ Kém Nhiều Chức Năng 

Trang 2

Lĩnh vực cần lượng giá Trẻ đáp ứng thế nào? 

Khướu giác 
• Có mùi nào trẻ thích không? 
• Có mùi nào trẻ không thích không? 
• Khi ngửi thấy mùi thức ăn, trẻ có biết là sắp 
đến giờ ăn không? 
 
 

Vị giác 
• Có vị nào trẻ thích không? 
• Có vị nào trẻ không thích không? 
• Trẻ có ăn được nhiều loại thức ăn không? 

Vận động 
• Trẻ có thích được đưa đi đây đó không? 
• Trẻ có thích các cử động sôi nổi, mãnh liệt 
không? 
• Trẻ có thích những cử động chậm rãi, nhẹ 
nhàng không? 
• Trẻ có thích được đánh đu không? 
• Trẻ có thích thú cử động cơ thể không? 

Nhận biết đồ vật bị che giấu 
• Trẻ có tỏ ra quan tâm đến con người và đồ vật 
không? 
• Trẻ có để ý khi đồ vật bị giấu đi không? 
• Trẻ có tìm kiếm đồ vật bị che giấu một phần 
không? 
• Trẻ có tìm kiếm đồ vật bị che giấu hoàn toàn 
không? 
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Bảng Liệt Kê Các Kỹ Năng Cần Lượng Giá  
Ở Trẻ Kém Nhiều Chức Năng 

 
Trang 3 

Lĩnh vực cần lượng giá 

Hành động có mục đích 
• Trẻ có cầm giữ đồ vật? 
• Trẻ có với tay lấy đồ vật? 
• Trẻ có biết là nếu trẻ phát âm hay làm một hành 
động nào đó thì một việc sẽ xảy ra, chẳng hạn 
như: 

   - Nếu kêu khóc, mẹ sẽ đến. 
   - Nếu vươn hai tay ra, trẻ sẽ được bế lên. 
   - Nếu kéo sợi dây buộc chiếc xe, xe sẽ đi theo. 
   - Nếu với tay lấy đồ vật, người ta sẽ đưa nó cho 

trẻ. 

Lặp lại hành động của người khác 

• Nếu ta lặp lại hành động của trẻ thì trẻ có 
lặp lại hành động của ta không? 
• Trẻ có lặp lại những hành động mới của 
ta không? 
• Trẻ có tự ý lặp lại hành động của người 
khác không? 

Phát âm 

• Trẻ có phát âm không? 
• Trẻ có phát ra nhiều âm thanh khác nhau? 
• Trẻ có bập bẹ không? 
• Trẻ có lặp lại âm thanh người lớn vừa 
phát ra không? 
• Có những lúc nào trẻ phát âm nhiều hơn 
hơn những lúc khác không? 
• Trẻ có phát âm để người khác làm gì đó 
cho trẻ không? 

Tóm tắt: 
 
• Kích thích nào trẻ đáp ứng nhiều nhất? 
 
• Kích thích nào trẻ đáp ứng ít nhất? 

Trẻ đáp ứng thế nào? 
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Bây giờ, hãy xem bảng lượng giá đã được điền đầy đủ thông tin. Hãy xét 
trường hợp của cháu Phượng:  5 tuổi, biết ngồi nhưng không biết đi, bị kém 
năng lực tinh thần nặng; cháu cũng nghe kém và nhìn kém...   

Lĩnh vực cần lượng giá 

Bảng Liệt Kê Các Kỹ Năng Cần Lượng Giá  
Ở Trẻ Kém Nhiều Chức Năng 

Trang 1

Kỹ năng xã hội 
• Trẻ có nhìn ta khi ta trò chuyện với trẻ 
không? 
• Khi muốn điều gì, trẻ có cách nào cho ta biết 
không? 
• Khi không muốn điều gì, trẻ có cách nào cho 
ta biết không? 
• Trẻ có nhận ra người quen không? 
• Trẻ có luân phiên với ta không – mỉm cười, 
cười thành tiếng, phát âm, chơi, v.v. 

Nghe / Lắng nghe 
• Trẻ có đáp lại âm thanh lớn không? 
• Trẻ có đáp lại âm thanh nhỏ không? 
• Trẻ có nhìn về nơi phát ra âm thanh không? 
• Trẻ có nhận ra tiếng nói quen thuộc không? 
• Trẻ có chăm chú lắng nghe tiếng nói không?
 

Nhìn / Thấy 
• Trẻ có nhìn đồ vật không? 
• Trẻ có nhìn theo đồ vật không? 
• Trẻ thích nhìn cái gì nhất? 
• Trẻ có quan tâm đến những việc xảy ra xung 

quanh không? 
 

Xúc giác 
• Trẻ có phản ứng khi ta chạm vào trẻ không?
• Phản ứng của trẻ có khác tùy vào loại tiếp 

xúc không?  (chẳng hạn như  gõ, vỗ, chà, 
cù, v.v.) 

• Trẻ có cầm giữ đồ vật không? 
• Trẻ có sờ mó đồ vật không? 
• Trẻ có sử dụng hai bàn tay để chơi và khám 

phá đồ vật không? 
 

        
          
          
 

 

 
           
 
 

              
          
          
 Khóc khi không vui hoặc khi được 
đưa cho thứ không muốn. 
 Nín khóc khi nghe tiếng nói của mẹ. 

 
 

        
           
           
           
           

          
           
            
           
            
 

      
       

 
 

 
          
 
          
 

 Giật mình và ngọ nguậy tay chân.     
            
            
 Tỏ ra nhận biết giọng nói, thường  
thường bằng cách đảo mắt tìm kiếm. 

 

 Chỉ nhìn trong thời gian rất ngắn.      
            
  Gương mặt của mẹ.          
  Khó nói ra. 
            
 

  

 Ngọ nguậy tay chân.     
 Co cứng khi bị cù léc; mỉm cười, 
thư giản khi được vuốt ve; mỉm 
cười khi được lau bằng khăn lông.    
 Chỉ một lát. 
 
 
          
 

Trẻ đáp ứng thế nào? 
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Bảng Liệt Kê Các Kỹ Năng Cần Lượng Giá  
Ở Trẻ Kém Nhiều Chức Năng 

Trang 2

Lĩnh vực cần lượng giá Trẻ đáp ứng thế nào? 

Khướu giác 
• Có mùi nào trẻ thích không? 
• Có mùi nào trẻ không thích không? 
• Khi ngửi thấy mùi thức ăn, trẻ có biết 
là sắp đến giờ ăn không? 
 
 

Vị giác 
• Có vị nào trẻ thích không? 
• Có vị nào trẻ không thích không? 
 
• Trẻ có ăn được nhiều loại thức ăn 
không? 

Vận động 
• Trẻ có thích được đưa đi đây đó không? 
• Trẻ có thích các cử động sôi nổi, mãnh liệt 
không? 
• Trẻ có thích những cử động chậm rãi, nhẹ 
nhàng không? 
• Trẻ có thích được đánh đu không? 
• Trẻ có thích thú cử động cơ thể không? 

Nhận biết đồ vật bị che giấu 
• Trẻ có tỏ ra quan tâm đến con người và đồ vật 
không? 
• Trẻ có để ý khi đồ vật bị giấu đi không? 
• Trẻ có tìm kiếm đồ vật bị che giấu một phần 
không? 
• Trẻ có tìm kiếm đồ vật bị che giấu hoàn toàn 
không? 

 
   
   
            

 
   
    
 
            

 
   
               
 
    
    
    
               

 
   
   
             
 
             
   
             

 

  Không có đáp ứng nào cụ thể, nhưng 
cũng không tỏ ra không thích. 
  Lùi lại khi ngửi mùi gắt. 
            

 
  Thức ăn ngọt – hăm hở ăn. 
   Thức ăn chua, đắng – lùi lại, bịt 
miệng, từ chối. 
    Có khuynh hướng chỉ ăn những thức 
ăn mềm, mịn.  Không ăn những thức 
ăn phải nhai. 
             

 
  Lúc đầu thì không, sau đó thì thích. 
   Gồng cứng tay chân; có vẻ sợ. 
                
   Thoải mái, bắt đầu mỉm cười. 
    
  Yên lặng và thoải mái. 
   Ít cố gắng cử động cơ thể. 
                

 
  Quan tâm đến người trong chốc lát; 
không quan tâm đến đồ vật. 
   Không quan tâm nữa ngay khi đồ vật 
biến mất. 
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Bảng Liệt Kê Các Kỹ Năng Cần Lượng Giá  
Ở Trẻ Kém Nhiều Chức Năng 

Trang 3

Lĩnh vực cần lượng giá Trẻ đáp ứng thế nào? 

Hành động có mục đích 
• Trẻ có cầm giữ đồ vật? 
• Trẻ có với tay lấy đồ vật? 
• Trẻ có biết là nếu trẻ phát âm hay làm một hành 
động nào đó thì một việc sẽ xảy ra, chẳng hạn 
như: 

   - Nếu kêu khóc , mẹ sẽ đến. 
   - Nếu vươn hai tay ra, trẻ sẽ được bế lên. 
   - Nếu kéo sợi dây buộc chiếc xe, xe sẽ đi theo. 
   - Nếu với tay lấy đồ vật, người ta sẽ đưa nó cho 

trẻ. 

Lặp lại hành động của người khác 
• Nếu ta lặp lại hành động của trẻ thì trẻ 
có lặp lại hành động của ta không? 
• Trẻ có lặp lại những hành động mới 
của ta không? 
• Trẻ có tự ý lặp lại hành động của người 
khác không? 

Tạo âm thanh 
• Trẻ có phát âm không? 
• Trẻ có tạo ra các âm thanh khác nhau? 
• Trẻ có bập bẹ không? 
• Trẻ có lặp lại âm thanh người lớn vừa 
phát ra không? 
• Có những lúc nào trẻ phát âm nhiều hơn 
hơn những lúc khác không? 
• Trẻ có tạo ra âm thanh để người khác làm 
gì đó cho trẻ không? 

Tóm tắt: 
• Mặt mạnh của trẻ:   Xúc giác.  Khướu giác.  Vị giác.  Cử động. 
• Trẻ cần được giúp về :  Kỹ năng xã hội.  Thính giác.  Thị giác.  Nhận biết   
                                               đồ   vật bị che giấu. Hành động có mục đích. Lặp  
                                               lại hành động của người khác.  Phát âm. 
 
 

Sau khi lượng giá xong, chúng ta phải nghĩ ngay đến việc lập kế hoạch giáo 
dục cá nhân cho trẻ.  Trước hết, chúng ta phải suy nghĩ kỹ về các mục tiêu và 
cách thực hiện các mục tiêu đó.  Hãy đọc các trang kế tiếp và sẳn sàng lập kế 
hoạch giáo dục cá nhân cho cháu Phượng.  Hãy đọc tiếp nhé … 

 
   
   
 
 
 
              
              
              
              

 
  Chỉ trong chốc lát. 
   Mới bắt đầu 
 
 
 
              

 
 
   
 
           
     
           

 
 
Mới bắt đầu 

 
   
           
           
           
 
   
 
           

 Khi tắm, và khi bị cù léc. 
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• Với những trẻ kém nhiều chức năng, chúng ta nên tập trung vào 
việc thay đổi các đáp ứng đơn giản (như đã nêu ở những trang 
trước) thành những hành động giao tiếp có ý nghĩa. 

• Bằng cách này, chúng ta có thể thiết lập việc giao tiếp cơ bản giữa 
trẻ và người chăm sóc, và giúp trẻ bày tỏ nhu cầu và kiểm soát 
được những điều xảy ra với trẻ. 

Một số gợi ý chung về cách thay đổi một đáp ứng đơn giản  
thành một  hành động giao tiếp có ý nghĩa. 

 Mục tiêu của chúng ta là cải thiện việc 
giao tiếp giữa phụ huynh và trẻ.   

   Phụ huynh biết rõ trẻ nhất và ở cùng trẻ 
suốt 24 giờ trong ngày.  Phụ huynh là 
những người giao tiếp với trẻ nhiều nhất.  
Vì vậy, chúng ta phải cùng làm việc với 
phụ huynh khi cố gắng cải thiện việc giao 
tiếp. 

• Trẻ cần có một chủ đề nào đó để giao 
tiếp.  Chúng ta phải tạo cơ hội cho trẻ 
giao tiếp, thay vì cung cấp cho trẻ mọi 
thứ mà không chờ trẻ yêu cầu. 

• Thường thường, cách giao tiếp của trẻ 
kém nhiều chức năng không giống với 
cách giao tiếp của chúng ta, do đó có thể 
chúng ta không nhận ra nổ lực giao tiếp 
của trẻ.  Vì vậy, chúng ta phải quan sát kỹ 
và lưu ý bất kỳ thay đổi nào ở trẻ, vì đó có 
thể là hành vi giao tiếp của trẻ. 
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• Không thể nói hết tầm quan trọng 
của việc đáp ứng với các nổ lực 
giao tiếp của trẻ.   

   Chúng ta phải đáp ứng ngay,   
   thích hợp và nhất quán với tất cả   
   các nổ lực giao tiếp của trẻ. 

• Việc lập ra lịch sinh hoạt hàng ngày 
của trẻ có thể giúp trẻ biết rõ hơn khi 
nào và tại sao một việc xảy ra với trẻ.  
Điều này cũng giúp trẻ biết trước hoặc 
đoán trước các việc xảy ra hàng ngày.

• Một cách khác để giúp trẻ biết một việc 
đang xảy ra với trẻ là luôn luôn đưa cho 
trẻ một vật nhất định nào đó coi như là 
dấu hiệu của một sự kiện nhất định.  
Chẳng hạn, hãy để trẻ sờ cái muỗng trước 
khi cho trẻ ăn; để trẻ sờ vào cục sà bông 
khi đến giờ tắm; để trẻ sờ vào trái banh 
trước khi chơi.

• Trẻ kém nhiều chức năng cần những việc 
được lặp lại thường xuyên theo cùng 
một cách.  Sự lặp lại và nhất quán sẽ giúp 
trẻ học, vì vậy, khi tắm cho trẻ, chúng ta 
phải luôn luôn tắm theo cùng một cách; 
khi cho trẻ ăn, phải luôn luôn theo cùng 
một cách, v.v. 

• Chúng ta phải kiên nhẫn với trẻ kém 
nhiều chức năng và dành nhiều thời 
gian để trẻ đáp ứng lại những kích 
thích. 

 

Hãy nhớ!  Các cơ hội giao tiếp tốt nhất cho trẻ kém nhiều chức năng là 
các hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày như ăn, mặc, chơi, tắm.  Hãy lợi 
dụng tất cả các hoạt động đó.  Các trang sau sẽ nêu một số gợi ý … 
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Chúng ta đã xem xét một số gợi ý có thể khuyến khích 
việc giao tiếp ở trẻ  kém nhiều chức năng.  Chúng ta đã 
sẳn sàng lập kế hoạch giáo dục cá nhân đặc biệt cho cháu 
Phượng.  Hãy nhớ lại bảng lượng giá của cháu Phượng ở 
các trang 16, 17 và 18… 

Chúng ta đã xem xét các nguyên tắc cơ bản để lập kế hoạch giáo dục 
cá nhân ở Phần 3. 
 
Hãy xem lại để nhớ cách lập kế hoạch cá nhân. 
 
Bây giờ hãy suy nghĩ về kế hoạch giáo dục cá nhân của cháu Phượng.   
Trước hết, chúng ta phải xem cháu gặp khó khăn nhất ở lĩnh vực nào.  
Rồi chúng ta suy nghĩ về các mục tiêu ngắn hạn và lên kế hoạch các 
hoạt động để đạt các mục tiêu đó. 

 Các lĩnh vực chính cháu Phong cần được giúp là: 
- Kỹ năng xã hội 
- Thính giác 
- Thị giác 
- Nhận biết đồ vật bị che giấu 
- Hành động có mục đích 
- Lặp lại các hành động theo người khác 
- Phát âm 

Hãy nhớ!  Các trẻ kém nhiều chức năng đều khác nhau, và 
cũng có nhu cầu khác nhau.  Cháu Phượng chỉ là một ví dụ.  
Đối với tất cả các trẻ kém nhiều chức năng, mục tiêu dài hạn 
của chúng ta là cải thiện việc giao tiếp của các cháu.  Để đạt 
mục tiêu này, chúng ta phải lập kế hoạch với những bước 
nhỏ, và phải kiên nhẫn.   

Cháu Phượng có nhiều lĩnh vực cần được giúp đỡ, nhưng 
chúng ta không giúp cháu ngay một lần.  Bước đầu, chúng ta 
nên giúp cháu ở 3 lĩnh vực đầu, từ từ và đều đặn.  Chỉ sau khi 
cháu đã có biểu hiện tiến bộ trong các lĩnh vực đó, chúng ta 
mới tiếp tục giúp cháu ở các lĩnh vực khác. 
Vì thế, câu trả lời là tiến lên từ từ, từng bước nhỏ một!
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1 
2 

     3         4         5        6        7         8        9

10 
11 

Chú thích:  1: Kỹ năng xã hội. 2: Thính giác.  3: Thị giác.  4: Xúc giác.  5: Khướu giác.  6: Vị giác.  7: Vận động.   
8: Nhận biết đồ vật bị che giấu.  9: Hoạt động có mục đích.  10: Tạo âm thanh.  11: Lặp lại hành động của người khác. 

Trước khi tiếp tục, hãy cho tôi biết, chúng ta có thể dùng ngôi nhà giao tiếp 
để lập kế hoạch giáo dục cá nhân cho những trẻ như cháu Phượng không? 

Được.  Nhưng vì hầu hết trẻ kém nhiều chức năng đều ở 
giai đoạn phát triển thấp như thế, nên chúng ta cần xem xét 
ngôi nhà giao tiếp hơi khác thường một chút … 

… Hãy nhớ cách ngôi nhà giao tiếp được xây dựng, từ nền móng tới 
nước sơn.  Ở đây, chúng ta sẽ trình bày cách các lĩnh vực đó trong 
trường hợp của trẻ kém nhiều chức năng.  Hãy lưu ý còn có những kỹ 
năng sớm hơn, cần thiết cho việc phát triển nền móng của ngôi nhà – sự 
chú ý.  Như vậy, trước khi phát triển nền móng và các bộ phận khác của 
ngôi nhà, trẻ cần phải có một số kỹ năng trong các lĩnh vực còn sớm hơn 
đó.  Vì lý do đó, chúng ta thường cần phải tập trung  vào các kỹ năng rất

 
LỜI NÓI 

sớm này khi làm việc với trẻ 
kém nhiều chức năng, trước 
khi nghĩ đến các phần còn 
lại của ngôi nhà. 

 Với những trẻ như cháu Phượng, ngôi nhà giao tiếp giúp chúng ta thấy rõ 
hơn các giai đoạn chúng ta phải làm việc với trẻ. 
 Chúng ta không thể nghĩ tới việc xây dựng các phần còn lại của ngôi nhà 

giao tiếp nếu chúng ta chưa thiết lập vững chắc các giai đoạn rất sớm này. 
 Cũng cần phải nhớ là một số trẻ không bao giờ phát triển qua các giai 
đoạn rất sớm đó nhưng vẫn có thể giao tiếp theo cách riêng của các 
cháu. 

Nhất trí!  Bây giờ chúng ta đã sẳn sàng xem xét trường hợp 
của cháu Phượng, và kế hoạch giáo dục cá nhân của cháu… 
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 Đây là ví dụ kế hoạch giáo dục cá nhân của cháu Phượng.  Từ bảng lượng giá 

của cháu, chúng ta có một hình ảnh về các lĩnh vực chính cháu cần được giúp 
đỡ.  Bước đầu, chúng ta hãy chọn ra 3 lĩnh vực trong số đó: 

 Kỹ năng xã hội 
 Nghe / Lắng nghe 
 Nhìn / Thấy 

Đừng quên sử dụng các hoạt động đã nêu 
trong Phần 3 “Kế hoạch giáo dục cá nhân”, và 
các ý tưởng nêu ở các trang  từ 24-35 của 
phần này để tìm ra các hoạt động để giúp trẻ. 

Các Mục Tiêu

Mục tiêu dài hạn:  Thiết lập việc giao tiếp cơ bản 

   Các mục tiêu ngắn hạn    Phương pháp thực hiện       Người thực hiện 

- Bế cháu Phượng sát vào 
người.  Tạo gương mặt hấp 
dẫn và phát ra những âm 
thanh thu hút sự chú ý của 
trẻ.  Giúp cháu dùng tay sờ 
mặt của chúng ta.  Khuyến 
khích cháu nhìn chúng ta. 
- Khi cho cháu ăn, dừng lại 
trước khi cháu no.  Để ý 
xem cháu có biểu lộ gì cho 
biết là cháu muốn ăn nữa.  
Sau đó, để ý xem cháu có 
biểu lộ gì cho biết là cháu 
đã no.  Hãy đáp ứng thích 
hợp với các biểu lộ của 
cháu. 
- Chọn vài đồ vật tạo âm 
thanh khác nhau.  Lần lượt 
lắc chúng để giúp Phượng 
lắng nghe các âm thanh 
khác nhau.   
- Khi trò chuyện với cháu, 
hãy dùng giọng nói hấp dẫn 
và rõ ràng.  Nói gần bên tai 
của cháu. 
- Cột một vật sáng, chói 
vào một sợi dây.  Đu đưa 
nó trước mặt cháu để cháu 
nhìn thấy nó.  Hãy giúp 
cháu với tay chạm vào đồ 
vật đó. 

1. Xây dựng các kỹ năng xã 
hội. 
 
 
 
 
2.              “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Xây dựng kỹ năng nghe / 
lắng nghe. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Xây dựng kỹ năng nhìn / 
thấy 
 

Cha, mẹ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các anh, các chị. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cả nhà. 
 
 
 
 

Đây là kế hoạch giáo dục cá 
nhân của cháu Phượng.  Kế 
hoạch này sẽ thay đổi theo 
thời gian, khi Phượng học 
các kỹ năng mới.  Khi đó, 

chúng ta sẽ giúp cháu ở các 
lĩnh vực khác.  Việc thay đổi 

sẽ xảy ra rất chậm, vì vậy  
hãy  kiên nhẫn.

Ngày hẹn lần sau:  Giáo viên phụ trách:   Cô Thanh Thanh 
      1/5/1992                            Ngày lập kế hoạch:     3/4/1992 
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Các Hoạt Động

    LƯU Ý:  Trong những hoạt động dưới đây, sẽ có một số không thích hợp với một số  
     trẻ nào đó; chẳng hạn như vận động quá nhiều hoặc đánh đu có thể có hại cho những trẻ 
dễ bị co giật hoặc có trương lực cơ cao.  Hãy hội ý với bác sĩ để biết có hoạt động nào có hại 
cho trẻ chúng ta đang giúp không. 

Và bây giờ hãy cùng tham gia các hoạt động với trẻ…! 

Chào! 
       Ai đây? 

Mẹ thấy con không 
thích món này.  Mẹ 

không bắt con ăn 
nữa đâu!

À!  Con thích món 
này hả?  Mẹ cho con 

ăn nữa, nghe? 

 À!  Con muốn  
ăn nữa hả?   
Ăn đi con! 

Được rồi …  
Con no rồi hả?  

Thôi há! 

    Nhún  
          nhảy! 

    Nhún  
    nhảy! 

   Thôi nghe! 
   Con muốn nữa hả? 

Hoạt động:  Giữ trẻ sát bên 
mình, tạo bộ mặt và phát ra 
những âm thanh hấp dẫn.  
Cầm hai bàn tay của trẻ đưa 
lên mặt của chúng ta; giúp trẻ 
sờ mặt của chúng ta, và nhìn 
vào mắt của chúng ta. 
 
Hoạt động:  Cho trẻ lựa chọn, 
chẳng hạn, đầu tiên cho trẻ 
uống nước lạnh, rồi nước ấm; 
cho trẻ thức ăn ngọt, rồi thức 
ăn chua.  Với mỗi hoạt động, 
hãy lưu ý các đáp ứng của trẻ 
với thứ trẻ thích và thứ trẻ 
không thích.   
 
 
 
Hoạt động:  Khi đút trẻ ăn,  
hãy dừng lại trước khi trẻ no.  
Lưu ý điều trẻ làm để tỏ ra là 
muốn ăn nữa.  Trong trường 
hợp khác, tiếp tục đút cho đến 
khi trẻ cho biết là đã no.  Lưu 
ý cách trẻ bày tỏ.  Luôn luôn 
tạo cơ hội cho trẻ bày tỏ điều 
trẻ muốn hoặc không muốn, và 
đáp ứng thích hợp. 
 
 
Hoạt động:  Chơi trò chơi với 
trẻ, đu đưa trẻ, cù léc trẻ, nâng và 
hạ trẻ lên xuống trên đầu gối của 
chúng ta.  Làm vài lần, rồi thôi.  
Chờ xem trẻ có dấu hiệu cho thấy 
là muốn chơi nữa.  Tiếp tục, rồi 
dừng lại một lần nữa.  Theo cách 
này, việc luân phiên được xây 
dựng dựa trên việc trẻ ra dấu hiệu 
và chúng ta đáp ứng.  Đây cũng 
là một loại “đối thoại”! 

Để phát 
triển các 
kỹ năng: 

xã hội, 
nhìn / 
thấy, 
sờ. 

 
 

Để phát 
triển các 
kỹ năng: 

xã hội, 
sờ, 

nếm, 
hoạt động 

có mục 
đích. 

 
 

Để phát 
triển các 
kỹ năng: 

xã hội, 
hoạt động 

có mục 
đích. 

 
 
 
 
 

Để phát 
triển các 
kỹ năng: 

xã hội, 
hoạt động 

có mục 
đích,  
sờ,  

vận động 
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 Nghe nè! 

 Bây giờ con  
     thử lắc coi. 

    Chào con! 
  Hôm nay Phượng 
     làm được gì    
                   rồi? 

   Kìa con  
     bướm vàng!  Kìa … 

Nghe nào! 
Giỏi quá! 

Hoạt động:  Chọn vài đồ chơi 
phát ra âm thanh khác nhau, 
chẳng hạn như lon thiếc có đá bên 
trong, hộp giấy có cát bên trong, 
hộp nhựa có gạo hay đậu bên 
trong, chuông.  Chơi trò chơi 
khuyến khích trẻ lắng nghe các 
âm thanh khác nhau.  Hãy giúp trẻ 
tự lắc các  đồ chơi này. 
 
 
 
 
Hoạt động:  Bế trẻ, kề miệng vào 
sát tai trẻ khi nói với trẻ.  Dùng 
giọng nói hấp dẫn, rõ ràng với 
nhiều biến tố để khuyến khích trẻ 
lắng nghe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Hát cho trẻ nghe.  
Bế trẻ, đu đưa trẻ theo giai điệu 
của bài hát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Lại sử dụng các đồ 
vật tạo âm thanh.  Lần này, tạo 
âm thanh từ nhiều hướng khác 
nhau.  Khuyến khích trẻ nhìn về 
nơi phát ra âm thanh. 

 
Để phát 

triển các kỹ 
năng: 
Nghe / 

Lắng nghe 
Sờ 

 
 
 
 
 
 
 

Để phát 
triển các kỹ 

năng: 
Nghe / 

Lắng nghe 
 
 
 
 
 
 
 
 

Để phát 
triển các kỹ 

năng: 
Nghe / 

Lắng nghe 
Vận động 

 
 
 
 
 
 

Để phát 
triển các kỹ 

năng: 
Nghe / 

Lắng nghe 
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Con có nghe radio 
      không? 

   Nghe kìa!  
 Xe buýt đó!

Nhìn kìa! 
  Máy bay đó. Nghe

đi con! 

 Tùng, tùng,   
  tùng!  Con   
      giỏi quá! 

Ve ve số 1, 
ve ve số 2, 

ve ve số 3, … 

   Trở mình và   
         lắng nghe!

Hoạt động:  làm cho trẻ chú ý 
vào các âm thanh khác nhau xảy 
ra xung quanh trẻ hàng ngày, 
chẳng hạn, tiếng radio, tiếng xe 
gắn máy, tiếng xe buýt ghé trạm, 
tiếng máy bay bay ngang qua 
trên đầu, tiếng các trẻ em khác 
đang chơi, tiếng em bé khóc, 
tiếng nước chảy, v.v. 
 
 
 
 
Hoạt động:  Cho trẻ xem cách 
gõ lên nồi hay trống để tạo âm 
thanh.  Giúp trẻ gõ nhẹ để tạo 
âm thanh nhỏ, gõ mạnh để tạo 
âm thanh lớn.  Trẻ sẽ nhận ra 
rằng bằng cách cử động bàn tay, 
trẻ sẽ làm âm thanh xuất hiện. 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Cùng trẻ chơi trò 
chơi ngón tay theo giai điệu.  
Gảy nhột và sờ bàn tay của trẻ, 
đồng thời hát hay đọc thơ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Trải một tấm nhựa 
lớn (hoặc loại vật liệu nào đó 
phát ra âm thanh khi chạm đến).  
Đặt trẻ nằm trên đó.  Giúp trẻ cử 
động để tấm nhựa phát ra âm 
thanh.  Khuyến khích trẻ lắng 
nghe, rồi lại cử động.  Trẻ sẽ 
nhận ra rằng bằng cách cử động 
cơ thể trẻ đã làm âm thanh phát 
ra. 

Phát triển 
kỹ năng: 

Nghe / 
Lắng nghe

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phát triển 
kỹ năng: 

Nghe / 
Lắng nghe
Làm cho 

sự việc xảy 
ra 

Bắt chước
Sờ 

 
 
 
 

Phát triển 
kỹ năng: 

Nghe / 
Lắng nghe

Sờ 
 
 
 
 
 
 

Phát triển 
kỹ năng: 
Lắng nghe

Sờ 
Vận động
Làm cho 

sự việc xảy 
ra 
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   Nhìn cái này đi!

 
Hoạt động:  Tìm những đồ vật 
sáng, chói quanh nhà; chỉ cho trẻ 
xem.  Nếu trẻ không nhìn, đưa 
đồ vật vào tầm mắt của trẻ, hoặc 
xoay đầu của trẻ để trẻ nhìn thấy 
đồ vật.  Di chuyển đồ vật và 
khuyến khích trẻ nhìn theo.  Hãy 
để trẻ sờ và tìm hiểu đồ vật. 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Treo các đồ vật có 
màu sáng lên một cái giá; để giá 
ở nơi nào có gió làm lung lay đồ 
vật, và trẻ có thể nhìn thấy.  Làm 
cho trẻ chú ý đến các đồ vật 
đang lay động đó. 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Cột một đồ vật hấp 
dẫn ở đầu một sợi dây hoặc dây 
thun.  Lúc lắc nó trước mặt trẻ 
để trẻ nhìn thấy nó.  Treo nó ở 
nơi trẻ có thể với tới.  Giúp trẻ 
lấy tay đánh vào đồ vật để nó 
đung đưa. 
 
 
 
 
Hoạt động:  Thay vì để trẻ nằm 
một mình trong phòng, hãy để 
trẻ nằm ở nơi nào trẻ có thể nhìn 
thấy mọi việc xảy ra, mọi người 
đang sinh hoạt xung quanh.  Đặt 
trẻ ngồi an toàn ở vị trí đó.  Nói 
với trẻ về những việc đang xảy 
ra. 
 

Để  
phát triển 

các kỹ năng:
Nhìn / 
Thấy 
Sờ 

 
 
 
 
 
 
 

Để  
phát triển 

các kỹ năng:
Nhìn / 
Thấy 

 
 
 
 
 
 
 
 

Để  
phát triển 

các kỹ năng:
Nhìn / 
Thấy 

 
 
 
 
 
 

Để  
phát triển 

các kỹ năng:
Nhìn / 
Thấy 

Xã hội 
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  Ùun, ùun … 
      Tin, tin … 

      Ờ!  Sờ đi con! 
   Mềm lắm, mịn lắm! 

Hoạt động:  Đặt trẻ nằm sấp; 
cuộn cái khăn lông lớn kê dưới 
nách của trẻ.  Đặt đồ chơi trong 
tầm mắt của trẻ, chơi với đồ 
chơi, tạo âm thanh phù hợp với 
đồ chơi đang chơi, chẳng hạn 
như tiếng con vật kêu hay tiếng 
xe chạy, v.v. 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Tìm nhiều đồ vật 
có  cấu trúc bề mặt khác nhau, 
chẳng hạn như vải lụa mềm mại, 
vải bố xù xì, len, giấy nhám, 
giấy thường, nhung, thảm, v.v.  
Để trẻ chà bàn tay lên các đồ vật 
đó.  Để trẻ cầm các đồ vật đó 
chà lên các bộ phận cơ thể. 
 
 
 
Hoạt động:  Làm một quyển 
sách với các trang có độ nhám, 
nhẳn khác nhau; hoặc làm một 
cái bảng trên đó sắp xếp các vật 
liệu có độ nhám, nhẳn khác 
nhau.  Chúng ta cũng có thể 
thêm vào đó các đồ vật hấp dẫn, 
chẳng hạn như nút, miếng lót, 
chuông, vật dụng bằng nhựa.  
Hãy để trẻ lướt bàn tay lên 
chúng. 
 
 
Hoạt động:  Lấy miếng vải hay 
chiếc chiếu lớn; may vào đó một 
số đồ vật hấp dẫn có độ nhám 
nhẳn khác nhau, chẳng hạn như 
một mảnh vải bố, một mảnh vải 
nhung, plastic, vài cái bao cam, 
giấy nhám, một trái banh bằng 
giấy bọc trong bao nylon, một 
túi đậu, v.v.  Đặt trẻ nằm trên 
đó, để trẻ lăn tới lăn lui, sờ vào 
tất cả các đồ vật đó. 

Để 
phát triển 

các kỹ 
năng: 

Lắng nghe
Nhìn / 
Thấy 
Sờ 

 
 
 
 
 

Để 
phát triển 

các kỹ 
năng: 

Sờ 
 
 
 
 
 
 
 

Để 
phát triển 

các kỹ 
năng: 

Sờ 
 
 
 
 
 
 
 

Để 
phát triển 

các kỹ 
năng: 

Sờ 
Vận động
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  Đập nước đi! 
     Con giỏi quá! 

          Lau mình  
   nghe! Chà, chà,   
                     chà! 

 Nè!  Tờ báo 
      này lớn há! 

  Aaaa!

  Tùng! Tùng!    
        Tùng cái trống.

Đập hai 
miếng 

vào nhau 

Hoạt động:  Trong khi tắm, để 
trẻ thoải mái sờ vào mọi thứ.  
Chẳng hạn, để trẻ sờ cục xà 
bông ướt, giúp trẻ té nước, để trẻ 
sờ vào nước có độ nóng lạnh 
khác nhau.  Sau đó, khi lau mình 
cho trẻ, hãy dùng khăn lông chà 
xát khắp người trẻ, chà mạnh, 
rồi chà nhẹ.  Bọc trẻ trong khăn 
lông để trẻ cảm thấy khăn bao 
bọc quanh trẻ. 
 
 
 
Hoạt động:  Lấy báo và tạp chí 
cũ ra.  Ngồi bên cạnh trẻ, cùng 
sờ giấy, xé giấy, vò giấy thành 
cục tròn.  Cùng trẻ thưởng thức 
cảm giác và âm thanh. 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Bỏ các đồ vật tạo 
cảm giác xúc giác thú vị vào các 
chậu khác nhau.  Chẳng hạn như 
đậu, cát, lá cây, …  Chọn tư thế 
của trẻ sao cho trẻ có thể đặt hai 
bàn chân vào các chậu đó và 
khám phá cảm giác. 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Giúp trẻ cầm đồ 
vật trong hai tay và khuyến 
khích trẻ đập các vật lên trống 
hoặc lên đít nồi.  Sau đó, giúp 
trẻ cầm đồ vật trong hai tay và 
đập chúng vào nhau. 
 

Để 
phát triển 
kỹ năng: 

Sờ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Để 
phát triển 
kỹ năng: 

Sờ 
Nghe / 

Lắng nghe 
 
 
 
 
 
 

Để 
phát triển 
kỹ năng: 

Sờ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Để 
phát triển 
kỹ năng: 

Sờ 
Nghe / 

Lắng nghe 
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Ngửi cái áo 
sạch này coi!

Đắng, phải không? 

Dầu 
gội đầu 

Xà bông 

Xi ra đánh giày 

Muối

 
Mật ong Dấm 

 Nhai đi con!

Thạch

Khoai tây chiên 

Lắc lư.  
Lắc lư.

 Dừng lại nhé!
 Con muốn 
     chơi 
     nữa hả?

    Rồi, chơi! 

Lắc lư.  
Lắc lư. 

 
Hoạt động:  Để trẻ ngửi nhiều 
đồ vật khác nhau ở quanh nhà, 
chẳng hạn:  thức ăn, xà bông, 
hoa, trái cây, dầu gội đầu, xi ra 
đánh giày, quần áo sạch, quần áo 
dơ, v.v.  Đồng thời cho trẻ sờ 
những đồ vật đó.  Hãy để ý phản 
ứng thích và không thích của trẻ 
khi tiếp xúc với những thứ đó. 
 
 
 
 
Hoạt động:  Hãy cho trẻ cơ hội 
nếm qua nhiều vị khác nhau.  
Hãy để trẻ nếm thức ăn chua, 
ngọt, mặn, đắng.  Hãy để ý phản 
ứng của trẻ với những vị này để 
biết trẻ thích vị nào, không thích 
vị nào. 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Hãy cho trẻ ăn các 
thức ăn có cấu tạo khác nhau, 
chẳng hạn như:  chuối, thịt, bánh 
mì, thạch, táo, v.v.  Hãy giúp trẻ 
làm quen với nhiều loại thực 
phẩm. 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Hãy đặt trẻ nằm 
trên một cái khăn lớn, bền chắc.  
Hai người nắm bốn đầu khăn và 
nhẹ nhàng đánh đu trẻ.  Dừng lại 
một lát chờ xem có dấu hiệu nào 
của trẻ cho biết là trẻ muốn chơi 
tiếp.  Lại đánh đu.  Ngừng lại 
một lần nữa, chờ phản ứng của 
trẽ, rồi đánh đu tiếp, … 
 

Để 
phát triển 

các kỹ 
năng: 

Xúc giác 
Khướu 

giác 
 
 
 
 
 
 

Để 
phát triển 

các kỹ 
năng: 
Vị giác 

 
 
 
 
 
 
 

Để 
phát triển 

các kỹ 
năng: 
Vị giác 

Xúc giác 
 
 
 
 
 
 
 

Để 
phát triển 

các kỹ 
năng: 

Xúc giác 
Vận động
Làm việc 

xảy ra 
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 Lắc tới, lắc lui, lắc qua,   
  lắc lại - Lắc tới, lắc lui, 
  lắc qua, lắc lại … 

Cù léc! 
  Cù léc!

Bơi, 
bơi…

Bước đi,  
 bước đi, 
    bước  
      đi,… 

 
Hoạt động:  Bế trẻ ở nhiều tư 
thế khác nhau, và nhẹ nhàng đu 
đưa qua lại.  Cũng như ở hoạt 
động trước, thỉnh thoảng dừng 
lại để trẻ có cơ hội bày tỏ ý 
muốn được tiếp tục đu đưa. 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Chơi trò chơi “vật 
lộn” với trẻ, chẳng hạn như:  lăn 
trẻ, cù léc trẻ, ôm ghì trẻ, đặt trẻ 
ngồi trên đầu gối rồi nâng lên, 
hạ xuống. 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Đặt trẻ ngồi trên 
đùi của chúng ta hoặc trên một 
khối gỗ tròn hoặc gối ôm, rồi 
lăn trẻ qua lại.  Hai tay giữ hông 
trẻ.  Cũng có thể đặt trẻ nằm sấp 
trên khối gỗ tròn và nhẹ nhàng 
lăn khối gỗ tới lui. 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Đặt trẻ nằm ngửa.  
Quì gối phía trên trẻ, cầm hai 
cánh tay của trẻ đưa lên, đưa 
xuống hoặc xoay tròn.  Xoay 
người lại, cầm hai chân trẻ và 
cầm hai chân trẻ đưa lên, đưa 
xuống và  xoay tròn. 

Để 
phát triển 

các 
kỹ năng:
Vận động,

Làm sự 
việc xảy ra

 
 
 
 
 
 

Để 
phát triển 

các 
kỹ năng:
Vận động

 
 
 
 
 
 
 
 

Để 
phát triển 

các 
kỹ năng:
Vận động

 
 
 
 
 
 
 
 

Để 
phát triển 

các 
kỹ năng:
Vận động
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 Bập bênh! 
 Bập bênh! 

   Ba đâu rồi? 
     Ba đâu rồi? 

        A!   
    Ba đây nè!

  Ba đâu 
      rồi? 

    Ồ! Ba  
        đây nè!   
           Con giỏi  
                quá! 

   Phi đâu rồi? 
    Phi đâu rồi? 

   A! Phi  
    đây nè! 

    Phi đâu rồi?      Ô! Phi  
        đây nè! 

   Xe đâu? 

Ồ!  
Nó đây nè!

Hoạt động:  Chơi trò chơi “bập 
bênh” với trẻ.  Đặt trẻ ngồi đối 
diện với chúng ta; hai chân của 
chúng ta bao quanh người trẻ.  
Hai tay nắm hai vai của trẻ, ngã 
người ra sau - kéo trẻ tới trước, 
ngã người tới trước – đẩy trẻ ngã 
ra sau, giống như chơi bập bênh. 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Chơi trò chơi “năm 
mười” với trẻ.  Phủ khăn lên 
đầu, che kín mặt của chúng ta, 
rồi giở ra.  Sau đó, khuyến khích 
trẻ giở khăn ra khỏi mặt của 
chúng ta.  Tỏ ra ngạc nhiên và 
khen ngợi trẻ. 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Lấy khăn phủ lên 
đầu, che kín mặt của trẻ.  Giở 
khăn ra, và tỏ ra vui mừng khi 
thấy trẻ.  Sau đó, phủ khăn lên 
đầu của trẻ và khuyến khích trẻ 
giở khăn ra.  Khen ngợi trẻ khi 
trẻ làm được. 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Lấy một món đồ 
chơi trẻ thích.  Lấy khăn che 
giấu một phần món đồ chơi đó 
khi trẻ đang nhìn nó.  Cầm tay 
của trẻ, giúp trẻ kéo cái khăn ra.  
Khi trẻ đã quen, chơi lại, nhưng 
lần này đậy kín món đồ chơi.  
Làm bộ tìm đồ chơi, và giúp trẻ 
kéo cái khăn ra để thấy đồ chơi.  
Khen ngợi trẻ khi trẻ làm. 

Để 
phát triển 

các 
kỹ năng: 
Vận động 

 
 
 
 
 
 
 
 

Để 
phát triển 

các 
kỹ năng: 
Nhận biết  
đồ vật  

bị che giấu 
Xã hội 

 
 
 
 

Để 
phát triển 

các 
kỹ năng: 
Nhận biết  
đồ vật  

bị che giấu 
Xã hội 

 
 
 
 
 

Để 
phát triển 

các 
kỹ năng: 
Nhận biết  
đồ vật  

bị che giấu 
Xã hội 
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  Ùnn, ùnn,...

Chiếc xe 
   đâu?

 A!  Nó    
nè!

Xem búp bế nè!

Con muốn chơi búp bê, hả? 

    Nè, con! 

  Mẹ bế con  
         lên nghe! 

   Ồ!  Con muốn  
             bế lên hả?

   Ồ!  Con cũng    
       muốn ăn, hả?

  Của con nè! 

Hoạt động:  Lấy một món đồ 
chơi trẻ thích.  Cột nó vào đầu 
một sợi dây.  Khi trẻ nhìn, chúng 
ta kéo sợi dây cho chiếc xe chạy 
ra phía sau một cái hộp giấy trước 
mặt trẻ.    Hỏi trẻ “Chiếc xe đâu 
rồi?”  và làm bộ tìm kiếm.  Kéo 
sợi dây cho chiếc xe xuất hiện trở 
lại trước mắt trẻ, và nói “A! Nó 
nè!”.  Lặp lại trò chơi nhiều lần để 
trẻ biết rằng đồ vật vẫn có đó dù 
ta không thấy nó. 
 
 
Hoạt động:  Cho trẻ xem một đồ 
vật hấp dẫn.  Khi trẻ đã quan tâm, 
ta lấy món đồ lại và đặt nó ngoài 
tầm với của trẻ.  Nếu trẻ cố với 
tay lấy nó thì chờ vài giây rồi cầm 
nó đưa cho trẻ.  Mỗi lần trẻ với 
tay lấy cái gì đó, ta lấy nó đưa cho 
trẻ; như vậy, dần dần với tay sẽ 
trở thành phương tiện giao tiếp 
của trẻ. 
 
 
 
Hoạt động:  Tiến đến gần trẻ, 
như thể muốn bế trẻ lên.  Chờ 
xem trẻ có biểu lộ nào cho thấy là 
muốn được bế lên không.  Khi 
thấy dấu hiệu ở trẻ, ta tỏ ra vui 
mừng và bế trẻ lên.  Sau đó, lặp 
lại hoạt động này, nhưng chờ đến 
khi có dấu hiệu rõ ràng hơn 
(chẳng hạn:  cử động, tiếng kêu, 
hành động giơ tay lên) trước khi 
bế trẻ lên. 
 
 
 
Hoạt động:  Để thức ăn ngoài 
tầm với của trẻ.  Nếu trẻ có cử 
động nào cho thấy là cố gắng lấy 
thức ăn thì khen trẻ và lấy thức ăn 
đưa cho trẻ.  Hãy khuyến khích 
những cử động cho thấy là trẻ cố 
với lấy cái gì đó. 

Để 
phát triển 

các 
kỹ năng: 
Nhận biết  
đồ vật  

bị che giấu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Để 
phát triển 

các 
kỹ năng: 

Hành động 
có mục đích

 
 
 
 
 
 

Để 
phát triển 

các 
kỹ năng: 

Hành động 
có mục đích

 
 
 
 
 
 
 

Để 
phát triển 

các 
kỹ năng: 

Hành động 
có mục đích
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  Kéo  
      đi con!  Xe tới nè! 

   Nhìn cái tháp nè! 

     Phá nó  
           nghe! 

   Một.. hai…ba…    
         Ầm! Ngã rồi! 

    Ba làm theo  
        con, nè! 

      Vỗ tay! 

 Con thử coi!

Hoạt động:  Cột một đoạn dây 
ngắn vào món đồ chơi trẻ thích.  
Đặt món đồ chơi đó ngoài tầm 
với của trẻ, nhưng đầu sợi dây 
trong tầm với của trẻ.  Giúp trẻ 
nắm lấy đầu sợi dây, kéo sợi dây 
để đem đồ chơi đến gần.  
Khuyến khích trẻ làm một mình. 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Xây cái tháp bằng 
các khối gỗ, cầm tay trẻ phá đổ 
cái tháp.  Cười lớn và tỏ ra ngạc 
nhiên.  Khen ngợi trẻ.  Thường 
xuyên lặp lại trò chơi này, dần 
trẻ sẽ có thể tự phá tháp một 
mình. 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Khi trẻ làm một 
hành động nào đó, chẳng hạn:  
vỗ tay, đánh trống, chớp mắt, 
hãy lặp lại hành động của trẻ và 
cùng làm với trẻ.  Sau đó, làm 
lại một trong những hành động 
đó, và khuyến khích trẻ làm theo 
chúng ta. 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Làm một hành 
động mới, trẻ chưa từng làm 
trước đó, và khuyến khích trẻ 
làm theo.    Các hành động đó có 
thể là vỗ đùi, vỗ tay, đập tay, mở 
và khép hai bàn tay, v.v. 

Để 
phát triển 

các 
kỹ năng: 

Hành động 
có mục đích

 
 
 
 
 
 
 

Để 
phát triển 

các 
kỹ năng: 

Hành động 
có mục đích

 
 
 
 
 
 

Để 
phát triển 

các 
kỹ năng: 
Lặp lại 

các 
hành động 

của 
người khác 

 
 
 
 
 

Để 
phát triển 

các 
kỹ năng: 
Lặp lại 

các 
hành động 

của 
người khác 
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    U-u-ba- 
       ba-ba 

    U-u-ba 
       -ba-ba 

 
Hoạt động:  Bắt chước tất cả 
các âm thanh do trẻ tạo ra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Giới thiệu các âm 
thanh mới:  bập bẹ nhiều âm 
thanh khác nhau, cao thấp, lớn 
nhỏ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Tạo ra nhiều âm 
thanh khi chơi, ví dụ:  tiếng xe, 
tiếng con vật, và nhiều âm thanh 
ngộ nghĩnh khác.  Cũng sử dụng 
âm thanh phát sinh trong các 
hoạt động hàng ngày, ví dụ tiếng 
té nước khi tắm. 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động:  Để ý những lúc trẻ 
phát âm nhiều nhất, chẳng hạn 
như khi chơi nước, khị bị cù léc, 
hoặc khi được đẩy trên xích đu, 
v.v.  Hãy lợi dụng những lúc đó 
để khuyến khích trẻ phát âm 
nhiều hơn. 

Ô ố ồ!  Là lá la!  
Đà đá đa! … 

   Ta là con  
      bò! Um-  
         bòo!

Splash! 
       Splash! 

 Cù léc!  
      Cù léc! 

   Ha  
     ha!

Để 
phát triển 

các 
kỹ năng:  
Phát âm 

 
 
 
 
 
 
 

Để 
phát triển 

các 
kỹ năng:  
Phát âm 

 
 
 
 
 
 
 

Để 
phát triển 

các 
kỹ năng:  
Phát âm 

 
 
 
 
 
 
 

Để 
phát triển 

các 
kỹ năng:  
Phát âm 

 

  Đây chỉ là một số  
 gợi ý.  Mong rằng các  
  anh chị sẽ thích.  Anh  
  chị có thể nghĩ ra thêm     
    nhiều hoạt động nữa. 
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• Cũng như kế hoạch giáo dục cá nhân của trẻ, điều quan trọng nhất chúng ta phải 
nhớ là phương pháp đều-đều-mỗi-ngày là phương pháp tốt nhất cho trẻ kém 
nhiều chức năng. 

• Nếu chúng ta sử dụng các kỹ năng giao tiếp của chúng ta tốt, trẻ sẽ học giao tiếp 
theo cách riêng của trẻ. 

Cách trò chuyện vớ i  trẻ  kém nhiều chức năng … 

Luôn luôn nói với trẻ về những việc ta đang làm với 
trẻ hoặc về những gì đang xảy ra xung quanh trẻ. 
 
 
 
 
 
 
Hãy kiên nhẫn – dành thời gian cho trẻ đáp ứng lại 
bất kỳ kích thích nào. 
 
 
 
 
 
 
Tích cực đáp ứng bất kỳ nỗ lực giao tiếp nào của 
trẻ. 
 
 
 
 
 
 
Khi chơi với trẻ, hãy làm điều gì đó cho trẻ rồi chờ 
một lát xem trẻ có biểu lộ gì cho biết là trẻ muốn 
chúng ta làm lại điều đó không.  Nếu có, lặp lại 
hành động đó, rồi lại chờ.  Cứ tiếp tục như thế. 
 
 
 
 
Bất cứ khi nào trò chuyện với trẻ, hãy dùng giọng 
nói hấp dẫn -  khi cao, khi thấp, khi lớn, khi nhỏ để 
trẻ thích thú lắng nghe. 

  Xem kìa!  Trời nắng rồi!  
   Hãy ra ngoài chơi banh   
                                nhé! 

   Con ăn  
   nữa không? 

 

U-u-u 

    Con nói  
   chuyện với  
      mẹ đó hả? 

   Lên, xuống,..  Dừng lại … 
         U-u-u...

Con muốn chơi nữa    
      hả?  Được rối!   
          Bắt đầu!  Lên,     
                xuống,…

  Ô là la!  Con ngoan  
   của mẹ!  Hôm nay con  
          xinh lắm! 
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Để khuyến khích trẻ nhìn chúng ta khi chúng ta 
nói, hãy tạo những nét mặt hấp dẫn để thu hút 
sự chú ý của trẻ. 
 
 
 
 
 
 
Mỗi khi giao tiếp, hãy ở gần trẻ để trẻ biết là có 
mặt ta ở đó và ta đang giao tiếp với trẻ. 
 
 
 
 
 
 
Hãy nhớ luôn luôn lợi dụng cả năm giác quan –
thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác và khướu 
giác – để giúp trẻ học. 
 
 
 
 
 
Chia sẻ sự hiểu biết của chúng ta với gia đình 
và bạn bè về cách giao tiếp của trẻ, để mọi 
người đối xử và đáp ứng với trẻ theo cùng một 
cách.  Không người nào được ép buộc trẻ nói. 
 
 
 
 
Mọi trẻ đều cần có một cái gì đó để nói về nó – 
hãy luôn luôn nhớ tạo cơ hội cho trẻ giao tiếp. 

 Người 
     này 
        là 
          ai? 

 Đúng rồi! 
 Giỏi 
  lắm! 

 

  Long của mẹ hôm  
    nay khỏe không? 

 Ba đâu? 
     Ba đâu? 

    Ba nè! 

   
Hãy ráng nhớ tất cả những điều nêu trên mỗi khi  

giao tiếp với trẻ kém nhiều chức năng! 
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 Sử dụng các giác quan của chúng ta …

 Anh chị có biết …  tất cả chúng ta đều sử dụng các giác quan để biết về thế giới xung quanh.  
Có 5 giác quan – thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác.  Nhờ 5 giác quan này, 
chúng ta tập hợp thông tin và hiểu biết dần dần về môi trường xung quanh. 

Mắt – thị giác 
 
 
 
Tai – thính giác 
 
 
 
Mũi – khướu giác 
 
 
 
 
Lưỡi – vị giác 
 
 
 
 
 
 
Bàn tay – xúc giác 
 

 Thường thường, cả năm giác quan cùng 
nhau hoạt động để cung cấp thông tin cho 
chúng ta về một đồ vật hoặc một sự việc 
nào đó trong cuộc sống của chúng ta. 

  Thị giác cùng với thính giác mang đến 
cho chúng ta nhiều thông tin nhất, kế đó là 
xúc giác, rồi khứu giác và vị giác. 

 

 Khi một giác quan nào đó bị khiếm 
khuyết nghiêm trọng, thì các giác quan 
không bị khiếm khuyết sẽ phát triển để bù 
lại sự khiếm khuyết đó. 

 

 Lấy một người khiếm thị hoặc mù làm ví 
dụ.  Người đó vẫn có thể học được nhiều 
như người nhìn thấy bình thường, bởi vì 
các giác quan khác của người đó – thính 
giác, xúc giác, khứu giác và vị giác phát 
triển nhiều hơn. 

 

 Nếu trẻ có khó khăn ở một giác quan nào 
đó, chúng ta cần giúp trẻ phát triển và sử 
dụng các giác quan khác của trẻ để trẻ có 
cơ hội học tập. 

  

Bây giờ chúng ta hãy thử hoạt động này để tự mình biết mình sử 
dụng các giác quan khác nhau như thế nào để biết về những việc xảy 

ra xung quanh chúng ta. 

 Tìm 5 đồ vật thông dụng. 
 Tìm một người bạn cùng tham gia 

hoạt động này với chúng ta. 
 Đừng cho người bạn đó xem 

những đồ vật chúng ta đã lựa chọn. 
 Để người bạn đó ngồi xuống để họ 

cảm thấy thoải mái. 
 Bịt mắt của người đó lại. 
 Đặt từng món đồ trước mặt người 

bạn đó và yêu cầu xác định chúng. 
 

Chỉ cho người đó sờ một số đồ vật. 
 Sau khi chấm dứt hoạt động, hãy 

tự hỏi: 
   - Người bạn đó có nhận ra tất cả 5 
đồ vật đó không? 
   - Khi nào người đó thấy dễ xác 
định hơn? 
   - Tại sao? 
   - Điều này ảnh hưởng thế nào đến 
việc các anh chị làm với trẻ khiếm 
khuyết các giác quan. 
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G i ú p  t r ẻ  đ i ế c  v à  m ù

 Trong phần này, chúng ta đã nói về trẻ kém nhiều chức năng – kém năng lực 
thể chất, kém năng lực tinh thần và với vài khiếm khuyết giác quan. 
 Nhưng có một nhóm trẻ khác cũng cần được nghĩ đến – đó là những trẻ điếc 

và mù, không có thêm tình trạng kém chức năng nào khác. 

Nhưng trước khi đi xa hơn, hãy  DỪNG   lại ít phút để  SUY   NGHĨ 

Hãy thử tưởng tượng là chúng ta điếc và mù 

 Bạn sẽ cảm thấy như thế nào? 
 Bạn có thể làm gì? 
 Bạn sẽ gặp khó khăn gì? 
 Bạn sẽ giao tiếp ra sao? 
 Bạn sẽ học tập thế nào? 
 Người khác có thể giúp bạn như thế nào? 

Bạn biết đó, có một số trẻ thông minh như các bạn và tôi, 
mạnh khỏe như các bạn và tôi, nhưng vì các cháu bị điếc và 
mù nên không thể di chuyển, giao tiếp và học tập giống như 
các bạn và tôi.  Thường thường, người ta nhanh chóng gạt bỏ 
những trẻ này và nghĩ rằng sẽ không làm được gì nhiều cho 
các cháu.  Điều họ không nhận thấy là nếu được giúp đỡ 
thích hợp từ nhỏ thì những trẻ này rất có khả năng học tập.  
Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là làm cho những trẻ này  
nhận được những sự giúp đỡ các cháu cần.  Xin xem tiếp ở 
những trang sau … 
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Những gợi ý về cách giúp trẻ điếc và mù 

1 Giới thiệu 

 

  2 Tiếp xúc cơ thể 

 3 Sinh hoạt đúng giờ  4 Cầm tay chỉ việc 

    Chào cháu! 
    Dì Minh đây! 

Đi lại chào 
con mèo đi  

con! 

     Bây giờ, để  
    cục xà bông lên  
                   cái bông   
                         tắm.

 
7 giờ sáng               
 
 
8 giờ sáng 
                                
 
 

11 giờ trưa 
 
 
 

 
7 giờ 30 sáng 
 
 
 
    
 9 giờ sáng 
 
 
 1 giờ trưa 
 

Luôn luôn tự giới thiệu với trẻ điếc 
và mù, để trẻ biết chúng ta có mặt ở 
đó; bằng cách nhẹ nhàng cầm tay 
trẻ, để trẻ sờ mặt của chúng ta.  Hãy 
để trẻ sờ những đặc điểm nổi bật, 
chẳng hạn như kính đeo mắt, râu 
mép, bông tai, tóc dài.  Rồi từ đó trẻ 
sẽ nhận ra chúng ta từ những gì trẻ 
sờ thấy. 

Trẻ điếc và mù cần cảm thấy cơ thể 
được an toàn và yên ổn trong không 
gian.  Khi chúng ta ở phía sau trẻ, để
lưng trẻ tựa hoàn toàn vào ngực của 
chúng ta, chúng ta có thể giúp trẻ di 
chuyển và khám phá môi trường 
xung quanh một cách an toàn và yên 
tâm. 

Để giúp trẻ điếc và mù phát triển sự 
hiểu biết về thế giới xung quanh và 
về những việc xảy ra với trẻ, chúng 
ta phải lập ra lịch sinh hoạt hàng 
ngày.  Nghĩa là ấn định những việc 
giống nhau sẽ xảy đến với trẻ mỗi 
ngày theo cách giống nhau.  Điều 
này cũng giúp trẻ tham gia và đoán 
trước các sự kiện xảy ra hàng ngày. 

Trong tất cả mọi việc chúng ta làm 
với trẻ điếc và mù, chúng ta nên nhẹ 
nhàng cầm tay của trẻ và hướng dẫn 
trẻ tiến hành.  Theo cách này, trẻ sẽ 
có kinh nghiệm và cuối cùng sẽ biết 
tiến hành hoạt động một mình, 
không cần chúng ta giúp đỡ nữa.  
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 5 Dùng đồ vật làm tín hiệu 6 Tận dụng các giác quan còn lại 

 7 Trật tự, ngăn nắp  8  Nhận biết cơ thể và vận động 

Giờ ăn         Thức uống        Giờ tắm

  Rờ râu của  
   ông đi! 

   Cầm hoa   
    ngửi đi    
       con! 

Chọn một đồ vật làm tín hiệu cho 
mỗi sự việc xảy ra hàng ngày trong 
cuộc sống của trẻ, ví dụ:  cái muỗng 
là tín hiệu của bữa ăn, cái ly là tín 
hiệu của thức uống, cục xà bông là 
tín hiệu của việc tắm rửa.  Trước khi 
bắt đầu một hoạt động với trẻ điếc 
và mù, chúng ta phải để trẻ sờ đồ vật 
có liên quan.  Điều này giúp trẻ biết 
việc gì sắp xảy ra với trẻ, và sẵn 
sàng tham gia vào hoạt động đó. 

Vì khiếm thính và khiếm thị, trẻ điếc 
và mù cần được khuyến khích sử 
dụng các giác quan còn lại như xúc 
giác, khứu giác và vị giác để thu 
thập thông tin về thế giới xung 
quanh trẻ.  Chúng ta phải tạo nhiều 
cơ hội cho trẻ học theo cách này. 

Với trẻ điếc và mù, chúng ta nên 
luôn luôn giữ nguyên vị trí của đồ 
đạc trong nhà.  Điều này giúp trẻ 
biết vị trí của đồ đạc và có thể tự tìm 
kiếm những đồ dùng trẻ cần.  Về lâu 
về dài, điều này sẽ giúp trẻ độc lập 
hơn.  

Trẻ điếc và mù cần được giúp đỡ để 
biết các bộ phận cơ thể của mình và 
biết nó hoạt động như thế nào.  Trẻ 
cần trải qua tất cả các loại vận động 
và các loại tiếp xúc cơ thể để xây 
dựng hình ảnh cơ thể của mình và tự 
tin di chuyển độc lập. 
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Phần này tập trung vào các khó khăn trong giao tiếp của trẻ kém 
nhiều chức năng.  Nhưng bây giờ chúng ta sẽ nhận ra rằng giao 
tiếp chỉ là một trong những khó khăn trẻ có thể có … 

Để biết thêm thông tin về các khó khăn trong các lĩnh vực khác, và các ý tưởng về cách 
giúp trẻ và phụ huynh, xin hãy xem lại các phần tương ứng trong bộ sách này … 

                    Hãy giao tiếp Phần 
 
 
 

KÉM NĂNG LỰC 
TINH THẦN 

                 Hãy giao tiếp  Phần 
 
 
 

     Giúp trẻ có chứng 
          BẠI NÃO 
                               Giao Tiếp 

                 Hãy giao tiếp    Phần
 
 
 

     Giúp trẻ  
        KHIẾM THÍNH 
                                       Giao Tiếp

                    Hãy giao tiếp  Phần 
 
 
 

VUI CHƠI 
 

                    Hãy giao tiếp Phần
 
 
 

GIAO TIẾP TRONG  
SINH HOẠT HÀNG NGÀY

                    Hãy giao tiếp  Phần
 
 
 

LÀM VIỆC  
THEO NHÓM 
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NGƯỜI THẬT, VIỆC THẬT 

 

Dưng là con trai đầu 
lòng của tôi.  Cháu 10 
tuổi.  Tôi, cháu Dưng và 
em trai của cháu sống 
chung trong một căn 
phòng nhỏ.  Chồng tôi 
thỉnh thoảng đến ở với 
chúng tôi.   
Tôi là giáo viên tiểu học; 
nhưng từ khi sinh cháu, 
tôi phải nghỉ dạy để có 
thì giờ chăm sóc cháu 
chu đáo.  Các bạn thấy 
đó, Dưng không  tự làm 
được gì cho mình cả.  
Tôi phải tắm cho cháu, 
cho cháu ăn uống, thay 
quần áo cho cháu, và cho 
cháu đi tiêu đi tiểu.  
Cháu không thấy hoặc 
nghe tốt lắm, cháu 
không thể chơi một 
mình, nên tôi phải dành 
thời gian cho cháu, nói 
chuyện với cháu và kích 
thích cháu. 

Cháu Dưng

Trước đây, tôi nghĩ rằng 
làm thế là lãng phí thời 
gian.  Nhưng bây giờ tôi 
thấy ý nghĩ đó là sai.  
Tôi chứng kiến cháu 
Dưng thay đổi từng chút 
một; tôi biết cháu thích 
gì và không thích gì; tôi 
biết cái gì làm cháu vui 
và cái gì làm cháu buồn; 
tôi cũng biết khi nào 
cháu muốn cái gì đó.  Vì 
vậy, thời gian tôi dành 
cho cháu là xứng đáng.  
Tôi thực sự nghĩ rằng tôi 
phải làm mọi việc tôi có 
thể làm để giúp cháu. 
Tuy nhiên, việc có một 
đứa con như cháu Dưng 
làm cho tôi gặp phải một 
số khó khăn.  Nhà trọ là 
một vấn đề.  Chủ nhà và 
hàng xóm không hiểu về 
tình trạng kém chức 
năng của cháu Dưng, và 
thường xua đuổi chúng  

tôi.  Chúng tôi cũng chật 
vật kiếm sống vì chồng tôi 
không thường ở bên cạnh 
chúng tôi; thỉnh thoảng 
chúng tôi không đủ tiền 
để ăn, nhưng bằng cách 
này cách khác, chúng tôi 
cũng vượt qua được.  
Dưng cũng thường bị 
bịnh, làm tôi lo lắng.  Đó 
cũng là vấn đề, nhưng tôi 
không muốn nói nhiều về 
chúng.  Nhưng không 
phải chỉ có thế, hãy nghĩ 
đến những niềm vui khi 
chăm sóc những đứa trẻ 
như cháu Dưng. 
Từ ngày chăm sóc cháu 
Dưng, tôi thực sự cảm 
thấy mình trở nên một con 
người mạnh mẽ – tôi phải 
chấp nhận con tôi như thế, 
và tôi phải yêu thương 
cháu như yêu thương em 
của cháu.  Tôi phải học 
cách chăm sóc cháu, cách 
giúp đỡ cháu và cách kiên 
nhẫn với cháu.  Anh chị 
thấy đó, những thay đổi 
tôi thấy ở cháu Dưng xảy 
ra rất nhỏ và rất chậm; 
nhưng đối với tôi chúng 
rất có ý nghĩa.  Việc gặp 
gỡ những phụ huynh có 
con kém chức năng như 
cháu Dưng đã giúp tôi rất 
nhiều – chúng tôi hỗ trợ 
nhau và giúp đỡ nhau.  
Cùng nhau, chúng tôi sẽ 
mạnh mẽ hơn và có thể 
giúp đỡ con của chúng tôi 
nhiều hơn. 
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Những điều quan trọng cần nhớ 

về “kém nhiều chức năng” 
 

• Trẻ kém nhiều chức năng có thể gặp những khó khăn 
nghiêm trọng trong việc học tập. 

• Nhóm trẻ điếc và mù gặp khó khăn trong học tập vì 
kém chức năng nghe và nhìn, chứ không phải do kém 
năng lực tinh thần hay thể chất. 

• Phương pháp của chúng ta giúp trẻ kém nhiều chức 
năng và mục tiêu chúng ta đặt ra cho các cháu đều 
khác với phương pháp và mục tiêu cho các trẻ khác. 

• Trẻ kém nhiều chức năng có thể có nhu cầu ở nhiều 
lĩnh vực khác nhau – giao tiếp chỉ là một trong những 
lĩnh vực trẻ cần được giúp đỡ. 

• Nhiều trẻ kém nhiều chức năng có thể không bao giờ 
phát triển đến mức hiểu và sử dụng từ (lời nói). 

• Bất chấp mức độ nghiêm trọng của các khó khăn của 
mình, tất cả trẻ em đều có thể học giao tiếp theo cách 
nào đó. 

• Để lượng giá các kỹ năng giao tiếp của trẻ kém nhiều 
chức năng, chúng ta cần phải quan sát thật kỹ cách trẻ 
đáp ứng lại các kích thích khác nhau. 

• Người chăm sóc trẻ có trách nhiệm quan sát thật kỹ để 
phát hiện tất cả những hành vi giao tiếp của trẻ và đáp 
lại một cách thích hợp.  Đôi khi, những hành vi giao 
tiếp của trẻ rất khó phát hiện. 

• Các trẻ đều khác nhau và mỗi trẻ có cách riêng để đáp 
ứng lại các sự việc. 

• Khi làm việc với trẻ kém nhiều chức năng, chúng ta 
cần phải chia kế hoạch thành nhiều bước nhỏ, và phải 
lường trước tiến độ phát triển rất chậm của trẻ. 

• Việc chăm sóc trẻ kém nhiều chức năng có thể làm gia 
đình rất căng thẳng.  Chúng ta phải luôn luôn cố gắng 
hỗ trợ mọi nỗ lực của gia đình nhằm giúp trẻ. 
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GIÁO ÁN 

• Các kỹ năng phát triển nhờ được kích thích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Biến đổi các đáp ứng đơn giản thành giao tiếp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Các hoạt động để phát triển các kỹ năng quan trọng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sử dụng các giác quan để học tập 

4 giáo án sau đây sẽ giúp chúng ta trình bày các thông tin trình bày trong phần này.   
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  Các  kỹ  năn g  p h á t  t r iển  n hờ  được  k í c h  t h í c h

Đây là bộ áp phích gồm 11 tấm nêu bật các 
kỹ năng chính cần được phát triển ở trẻ kém 
nhiều chức năng.  Có thể sử dụng chúng để 
dạy phụ huynh, nhân viên y tế và bất cứ ai 
muốn biết nhiều hơn về việc giao tiếp ở trẻ 
kém nhiều chức năng nghiêm trọng. 
 
Mục đích là để giải thích cách những trẻ này 
có thể được kích thích để học. 

Cần có:  kéo, giấy hoặc giấy bìa, và viết (viết màu càng tốt). 

Cách làm bộ áp phích: 
1. Cắt 11 tấm giấy bìa hoặc giấy có kích 

thước 20 cm x 30 cm. 
2. Viết tên mỗi lĩnh vực cần lượng giá 

lên một tấm giấy bìa (xã hội, 
nghe/lắng nghe, nhìn/thấy, sờ/ngửi, 
nếm, vận động, nhận biết vật được 
che giấu, hành động có mục đích, bắt 
chước hành động, phát âm – xem 
trang 10).  Ta có 11 tấm áp phích. 

Trước khi sử dụng bộ đồ dùng dạy học này, anh chị cần biết những kỹ năng 
nào trẻ kém nhiều chức năng cần có để học và tại sao chúng lại quan trọng 
đối với trẻ. 
 
Cách sử dụng bộ đồ dùng dạy học: 

• Hỏi cả nhóm:  “Chúng ta cần có những kỹ năng nào để tìm hiểu về thế giới 
xung quanh của chúng ta?” 

• Thảo luận các câu trả lời của các thành viên trong nhóm; ghi lại và dán 
chúng lên các tấm áp phích thích hợp. 

• Nếu có kỹ năng nào mà nhóm chưa tự nêu ra, chúng ta sẽ gợi ý để giúp 
nhóm tìm ra các kỹ năng đó. 

• Với từng kỹ năng, cần thảo luận chi tiết về hai khía cạnh:  kỹ năng đó là 
gì, và tại sao nó quan trọng cho việc học. 

 
Sau khi kết thúc phần trình bày, hãy xem lại các điểm khác biệt và thảo luận về 
chúng. 
 
Trả lời tất cả các câu hỏi của nhóm. 
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B i ế n  đ ổ i  c á c  đ á p  ứ n g  đ ơ n  g i ả n  t h à n h  g i a o  t i ế p  
 

Đây là bộ áp phích nêu ra các gợi ý chung về cách biến 
đổi các đáp ứng đơn giản của trẻ thành các hành động 
giao tiếp có ý nghĩa.  Chúng ta có thể sử dụng chúng để 
dạy phụ huynh, nhân viên y tế và những người có liên 
quan đến việc giúp trẻ kém nhiều chức năng.  Mục đích 
là để giải thích, và giúp mọi người nhớ, các gợi ý quan 
trọng trong việc khuyến khích trẻ kém nhiều chức năng 
giao tiếp (xem trang 19 và 20).  

Cần có:  kéo, giấy hoặc giấy bìa, viết, keo dán. 
 
Cách làm bộ áp phích: 

1. Cắt 8 tấm giấy, mỗi tấm có kích thước 
40 cm x 20 cm. 

2. Trên 8 tấm giấy đó, ghi tóm tắt các gợi ý 
quan trọng ở trang 19 và 20. 

 Phụ huynh là 
người quan trọng 
nhất để giúp trẻ. 

 Đáp ứng các nổ lực 
giao tiếp của trẻ – 

ngay lập tức  
và thích hợp. 

 Tạo cơ hội cho trẻ 
giao tiếp. 

 Chăm chú quan sát 
để phát hiện tất cả 

các nỗ lực giao tiếp 
của trẻ. 

 Lập ra lịch sinh 
hoạt hàng ngày cho 

trẻ. 

 Lặp đi lặp lại các 
hoạt động – thường 
xuyên và nhất quán.

 Cho trẻ các đồ vật 
tượng trưng cho các 
hoạt động nhất định. 

 Kiên nhẫn chờ trẻ 
đáp ứng. 



Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hoà Nhập Cho Người Khuyết Tật Tp.HCM 

 48

 
 

Trước khi sử dụng bộ đồ dùng dạy học này, anh chị phải hiểu hết các gợi ý, nghĩa là 
phải đọc thật kỹ các trang 19-20. 
 
 
Cách sử dụng bộ đồ dùng dạy học này: 
 
 

• Yêu cầu nhóm suy nghĩ về tất cả những cách đáp ứng mà con của họ có thể tạo ra, 
ví dụ:  “Con của anh, chị làm gì khi cháu muốn ăn?”, “Trẻ làm thế nào để cho anh, 
chị biết là trẻ sung sướng?”, “Trẻ làm gì khi trẻ khó chịu?”. 

 
 
• Giải thích rằng, dù trẻ có thể có nhiều đáp ứng khác nhau, hãy giúp đỡ trẻ để các 

đáp ứng này sau đó trở thành hình thức giao tiếp có ý nghĩa. 
 
 

• Giải thích rằng có những gợi ý quan trọng về cách khuyến khích giao tiếp có ý 
nghĩa. 

 
 

• Lần lượt dán 8 tấm áp phích lên, thảo luận với nhóm về các gợi ý và khuyến khích 
các thành viên trong nhóm đưa ra các thí dụ về cách ứng dụng các gợi ý đó vào 
thực tế. 

 
 

• Sau khi đã trình bày xong, và sau khi từng gợi ý đều đã được thảo luận chi tiết, 
hãy lấy hết 8 tấm áp phích xuống. 

 
 

• Bây giờ yêu cầu nhóm cố gắng nhớ lại tất cả các gợi ý.  Khi có một gợi ý được 
nhớ lại, thì treo tấm áp phích mang nội dung gợi ý đó lên. 

 
 
 
Sau khi hoạt động kết thúc, hãy nhắc lại từng gợi ý, và trả lời tất cả các câu hỏi.  Nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc tạo cho trẻ kém nhiều chức năng một số phương tiện giao 
tiếp cơ bản để các cháu có thể bày tỏ các nhu cầu của các cháu và kiểm soát được một số 
việc xảy đến với các cháu.  Nhấn mạnh rằng tất cả mọi nỗ lực giúp trẻ đều có thể xảy ra 
trong sinh hoạt hằng ngày. 
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  Các hoạt động để phát triển các kỹ năng quan trọng 

Đây là bộ áp phích giới thiệu các hoạt động khác nhau, và các kỹ năng 
chúng ta có thể học được ở từng hoạt động.  Chúng ta có thể dùng chúng 
để dạy phụ huynh, nhân viên y tế, và những người quan tâm đến việc 
giúp trẻ kém nhiều chức năng.  Mục đích là làm cho mọi người suy nghĩ 
về các hoạt động họ thực hiện với trẻ, và về cách các hoạt động nào đó 
có thể giúp ích những trẻ nào đó (xem trang 24-35). 

Cần có:  kéo, giấy bìa hoặc giấy, viết, keo dán. 

Cách làm bộ áp phích: 
1. Cắt ra 12 tấm giấy, kích thước 

mỗi tấm là 20 cm x 30 cm. 
2. Chia chúng thành 6 đôi. 
3. Ở từng đôi, ghi tên một hoạt động 

trên một tấm, và ghi tên các kỹ 
năng học được từ hoạt động đó 
trên một tấm. 

Hoạt động:  Đánh 
đu hoặc nâng trẻ lên, 
hạ trẻ xuống trên đầu 
gối của chúng ta.  
Làm vài lần rồi 
ngưng.  Chờ xem trẻ 
có dấu hiệu nào cho 
thấy là muốn tiếp tục 
không.  Lại đánh đu, 
rồi ngừng. Khi trẻ có 
dấu hiệu thì bắt đầu 
lại.  Theo cách này, 
một loại “đối thoại” 
đã xảy ra. 

Hoạt động:  Chọn 
vài vật tạo âm thanh 
khác nhau.  Chơi trò 
chơi khuyến khích 
trẻ lắng nghe các 
âm thanh khác 
nhau.  Giúp trẻ cầm 
các vật tạo âm 
thanh và tự lắc. 

Hoạt động:  Tìm 
những đồ vật sáng, 
chói ở quanh nhà.  
Di chuyển từng cái 
một vào tầm nhìn 
của trẻ, khuyến 
khích trẻ nhìn đồ 
vật khi chúng ta di 
chuyển đồ vật qua 
lại, tới lui.  Hãy để 
trẻ sờ và khám phá 
đồ vật. 
 

Hoạt động:  Chơi 
trò chơi “vật lộn” 
với trẻ, ví dụ:  cù 
léc trẻ, lăn trẻ, nâng 
trẻ lên, hạ trẻ xuống 
trên đầu gối của 
chúng ta, và ôm trẻ.  
Nếu trẻ kêu lên, hãy 
khuyến khích trẻ. 

Hoạt động:  Lấy 
món đồ trẻ thích khi 
trẻ  đang nhìn nó, 
lấy khăn che ½ món 
đồ.  Giúp trẻ kéo cái 
khăn ra.  Làm lại 
một lần nữa; lần 
này che kín món đồ; 
rồi giả bộ tìm nó.  
Giúp trẻ kéo khăn 
ra.  Khen trẻ. 

Hoạt động:  Đặt 
thức ăn ngay ngoài 
tầm với của trẻ.  
Khen trẻ khi trẻ có 
hành động với tới 
thức ăn, và đưa thức 
ăn cho trẻ.  Khuyến 
khích tất cả mọi cử 
động cho thấy là trẻ 
cố gắng với tới cái 
gì đó. 

Kỹ năng: 
Xã hội hóa 
Hành động có 
mục đích 
Vận động 

Kỹ năng: 
Nghe / Lắng 
nghe 
Sờ mó 
Làm việc xảy 
ra 

Kỹ năng: 
Nhìn / Thấy 
Sờ mó 

Kỹ năng: 
Vận động 
Phát âm 

Kỹ năng:   
Nhận biết đồ 
vật bị che 
giấu. 

Kỹ năng: 
Hành động có 
mục đích. 
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Trước khi sử dụng bộ đồ dùng dạy học này, anh chị phải xem qua hết nội 
dung các hoạt động ở các trang 24-35, và hiểu rõ cách sử dụng chúng để 
giúp trẻ học tập các kỹ năng. 

Cách sử dụng bộ đồ dùng dạy học này: 
 

• Dán lên tường tất cả 6 tấm áp phích 
ghi nội dung các kỹ năng. 

 
 

• Phát cho nhóm 6 tấm áp phích ghi 
nội dung các hoạt động (mỗi người 
hoặc hai người một tấm, tùy số 
lượng người trong nhóm). 

 
 

• Mỗi người phải đọc kỹ hoạt động 
ghi trên tờ giấy, và suy nghĩ xem 
những kỹ năng nào sẽ được học từ 
hoạt động đó. 

 
 

• Rồi họ nhìn lên tấm áp phích dán 
trên tường, xem tấm nào ghi các kỹ 
năng phù hợp với hoạt động ghi trên 
tờ giấy của họ. 

 
 

• Mỗi người lần lượt đi lên, dán tờ 
giấy của mình bên cạnh tờ giấy ghi 
kỹ năng phù hợp; giải thích với 
nhóm cách tiến hành hoạt động, có 
minh họa cụ thể. 

 
 

• Sau khi tất cả các thành viên trong 
nhóm đã trình bày xong, hãy cùng 
bàn bạc xem mọi người có giải thích 
và minh họa rõ ràng không, và mọi 
người có liên hệ đúng các kỹ năng 
với các hoạt động không.   
Khuyến khích nhóm đề ra các hoạt 
động khác nữa.   
Trả lời tất cả các câu hỏi của nhóm. 
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Sử  dụng các giác quan để  học tập 

Đây là một loạt các hoạt động thực hành để minh họa cách sử dụng 5 giác quan để 
tìm hiểu về thế giới xung quanh chúng ta. 

Chúng ta có thể dùng nó để dạy phụ huynh và nhân viên y tế và tất cả những người 
muốn biết nhiều hơn về cách giúp trẻ kém nhiều chức năng. 

Cần có: 
 4 hộp bằng giấy bìa (kích thước trung bình) 
 Một số đồ vật tạo âm thanh khác nhau. 
 Một số đồ vật có cấu trúc bề mặt khác nhau. 
 Một số thức ăn có vị khác nhau. 
 Một số đồ vật có mùi khác nhau. 
 Vài miếng vải bịt mắt. 

 
Cách chuẩn bị cho hoạt động: 

1. Dán nhãn lên 4 hộp giấy:   
“NGHE”, “SỜ”, “NẾM”, “NGỬI” 

2. Trước khi bắt đầu hoạt động, hãy chuẩn 
bị cho 4 cái hộp. 

3. Bỏ vào hộp “NGHE” 4-6 đồ vật tạo ra 
âm thanh khác nhau. 

4. Bỏ vào hộp “SỜ” 4-6 đồ vật có cấu trúc 
bề mặt khác nhau. 

5. Bỏ vào hộp “NẾM” 4-6 thức ăn có vị 
khác nhau. 

6. Bỏ vào hộp “NGỬI” 4-6 đồ vật có mùi 
khác nhau. 

Dưới đây là danh sách các đồ vật, thực phẩm có thể sử dụng cho hoạt động này: 
        NGHE                             SỜ                          NẾM                          NGỬI 
 cái còi 
 hộp thiếc có gạch đá 

bên trong 
 chai có nước 
 chuông xe đạp 
 giấy báo cũ để vò 
 muỗng trong ly để 

khua 
 kim đan 
 giấy và kéo để cắt 

Các gợi ý khác: 
 ách xì 
 ho 
 hỉ mũi 
 kéo màn 

 kéo 
 ly 
 mâm 
 nĩa 
 bàn chải 
 ống chỉ 
 len 
 củ cà rốt 
 chìa khóa 
 khăn lông 
 xà bông 
 dĩa 
 sách 
 trái cam 

 cam 
 chanh 
 muối 
 đường 
 giấm 
 mật ong 
 bơ đậu phộng 

 
 
 
 
 
 

 cam 
 chanh 
 xi ra đánh giày 
 xà bông 
 sáp 
 bột giặt 
 cà phê 
 phô mai 
 kem đánh răng 
 bạc hà 
 các loại hoa 
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 Trước khi tiến hành hoạt động này, chúng ta phải biết rõ về 5 giác quan, và 

tầm quan trọng của chúng trong việc giúp trẻ tìm hiểu thế giới xung quanh. 
 
Tiến hành hoạt động: 

• Chia nhóm thành 4 nhóm nhỏ. 
• Yêu cầu mỗi nhóm chọn một người chịu bịt mắt. 
• Đưa mỗi nhóm một miếng vải để bịt mắt. 

• Đưa hộp “NGHE” cho nhóm 1 
Đưa hộp “SỜ” cho nhóm 2 
Đưa hộp “NẾM” cho nhóm 3 
Đưa hộp “NGỬI” cho nhóm 4 

• Giải thích cho cả nhóm rằng đây là hoạt động nhằm giúp chúng ta suy 
nghĩ về cách sử dụng 5 giác quan để tìm hiểu thế giới xung quanh, và 
cách sử dụng các giác quan còn lại để bù trừ khi có một hay nhiều giác 
quan hoạt động kém. 

• Ở nhóm 1, các người trong nhóm giới thiệu cho người bị bịt mắt các đồ 
vật trong hộp “NGHE”.  Nhiều âm thanh có thể được tạo ra không cần 
đồ vật như được nêu ra trong phần “các gợi ý khác” ở trang 51.  Nhóm 
có thể thêm vào những ý tưởng riêng của nhóm để thử.  Người bị bịt mắt 
không nhìn thấy đồ vật, và không được phép sờ, nếm hay ngửi chúng; 
chỉ bằng thính giác, họ phải đoán xem đó là vật gì hay hành động gì. 

• Ở nhóm 2, người bị bịt mắt chỉ dùng xúc giác để xác định đồ vật trong 
hộp “SỜ”.  Ở nhóm 3, người bị bịt mắt chỉ dùng vị giác; và ở nhóm 4 chỉ 
dùng khứu giác. 

• Khi cả 4 nhóm đã xong phần giới thiệu và xác định các đồ vật trong hộp, 
yêu cầu 4 người bị bịt mắt báo cáo lại với cả nhóm những gì họ thu 
hoạch được qua hoạt động: 

- Chỉ với một giác quan, họ có thể xác định được đồ vật không? 
- Dễ hay khó? 
- Họ có bỏ qua các giác quan khác không? 
- Yêu cầu họ tưởng tượng xem việc gì sẽ xảy ra nếu họ không có 

một số giác quan nào đó. 
- Từ hoạt động này, họ có nảy ra ý kiến gì về việc giúp người khiếm 

khuyết giác quan? 

• Cuối cùng, tóm tắt tầm quan trọng của việc dùng giác quan để tìm hiểu 
thế giới xung quanh, và nhấn mạnh rằng trẻ kém nhiều chức năng cần 
được khuyến khích phát triển các giác quan của trẻ. 

• Tiếp theo hoạt động này, hãy trò chuyện và minh họa các hoạt động đã 
nêu ở các trang 24-35 nhằm khuyến khích sự phát triển các giác quan 
khác nhau ở trẻ kém nhiều chức năng./. 


