




 
12 lời khuyên trong việc giúp trẻ học nói 
 

1. Trò chuyện khi chơi cùng trẻ 
 

2. Tạo sự thích thú bằng các bài đồng 
dao, các bài hát ru và các bài có kèm 
động tác. 
 

3. Khuyến khích trẻ nghe những âm 
thanh khác nhau : tiếng xe, tiếng kêu 
của các con vật, tiếng điện thoại… 
 

4. Thu hút sự chú ý của trẻ khi trò 
chuyện. 
 

5. Khuyến khích trẻ giao tiếp bằng nhiều 
cách khác nhau (ngôn ngữ & phi ngôn 
ngữ) 
 

6. Tăng vốn từ cho trẻ bằng cách sử dụng 
các câu hỏi lựa chọn, vd: con thích ăn 
cam hay nho ? 
 

7. Nói về những điều đang diễn ra, vd khi 
cả 2 cùng giở những món đồ mới mua 
về. 
 

8. Lắng nghe chăm chú và cho trẻ thời 
gian để diễn đạt hết ý của mình. Cần có 
sự luân phiên. 
 

9. Luôn luôn đáp ứng bằng nhiều cách 
khác nhau khi trẻ nói một vấn đề nào 
đó 
 

10. Giúp trẻ mở rộng vốn từ bằng cách 
thêm từ để mở rộng thanh câu. Vd: trẻ 
nói “bong” thì mẹ có thể nói : Đúng 
rồi, đưa bóng cho mẹ nào! 
 

11. Nếu trẻ nói một điều gì đó chưa chính 
xác thì người lớn diễn đạt lại cho đúng. 
Vd: trẻ nói “Bế mẹ” thì phải sửa lại : 
“mẹ ơi, bế con”. 
 

12 lời 
khuyên 
trong tờ rơi 
này là 
những cách 
giúp phụ 
huynh 
hướng dẫn 
con mình 
học nói. 
 
 
 
 
Hãy kiên 
nhẫn, quá 
trình học 
nói của trẻ 
diễn ra từ 
từ và 
dường như 
rất chậm. 
 
 
 
 
Những từ 
mà trẻ nói 
đôi khi 
không rõ và 
bị vấp hay 
ngập 
ngừng. 
 
 
 
 
Đây là vấn 
đề khá phổ 
biến. 

Học nói là điều thú vị giữa trẻ 
và cha mẹ. Quá trình học nói 
phải là niềm vui của trẻ, gia 
đình và bạn bè, nhưng điều đó 
không dễ dàng. Quá trình học 
nói liên quan đến việc nghe, 
khả năng kết hợp tất cả các cơ 
quan phát âm. 
 
 
 
Trẻ học nói ở những độ tuổi 
khác nhau, một số trẻ nói 
những từ dễ hiểu đầu tiên trước 
khi chúng lên 1 tuổi, trong khi 
đó một số trẻ khác lại không 
nói được khi chúng hơn 2 tuổi. 
Tuy nhiên thông thường trẻ em 
bắt đầu nói khi chúng được 18 
tháng tuổi. 
 
 
 
Trẻ em cần được khuyến khích 
học nói giống như cách trẻ 
được khuyến khích tập đi. 
Những trẻ biết đi sớm có thể 
biết nói trễ, ngược lại những 
trẻ biết nói sớm có thể biết đi 
muộn, và nên nhớ rằng trẻ có 
thể hiểu được ngôn ngữ rất lâu 
trước khi biết diễn đạt ngôn 
ngữ. 
 
 
 
Nếu bạn phát hiện việc học nói 
của trẻ diễn ra chậm, bạn có 
thể đưa trẻ đến trung tâm y tế 
hoặc bệnh viện gặp chuyên gia 
trị liệu ngôn ngữ, nhà tâm lý 
hoặc bác sĩ để nhận được sự 
giúp đỡ. 

12. Mỗi ngày hãy dành thời gian chơi cùng 
trẻ (sử dụng đồ chơi và hình, tranh) 
 

 
 





 

 Là Gì ? Sử dụng những kỹ 
năng nào? Lợi ích ? Bất lợi ? 
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Là hệ thống đặt 
những âm thanh lời 
nói bên cạnh nhau 
để hình thành 
những chữ có 
nghĩa và đặt những 
chữ bên cạnh nhau 
để hình thành câu 
có nghĩa. 

 

- Nghe và lắng nghe. 

- Trí nhớ thính giác 

- Hiểu lời nói. 

- Cấu âm và phát âm.

- Hầu hết mọi người 
sử dụng và hiểu 
ngôn ngữ nói. 

- Có hiệu quả. 

- Có kết quả. 

- Nhanh chóng. 

 

- Phức tạp. 

- Cần có kỹ năng nghe 
và lắng nghe tốt. 

- Cần có trí nhớ thính 
giác tốt 

- Cần có khả năng hiểu 
ngôn ngữ nói. 

- Cần cử động chính 
xác các cơ quan phát 
âm. 
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Là hệ thống sử 
dụng các bộ phận 
cơ thể tạo ra những 
dấu hoặc cử chỉ - 
điệu bộ - động tác 
có nghĩa, đặc biệt 
là bàn tay, cánh tay 
và gương mặt, để 
giao tiếp. 

 

- Nhìn và chú ý. 

- Trí nhớ thị giác 

- Hiểu dấu, cử chỉ - 
điệu bộ - động tác. 

- Có khả năng sử 
dụng bàn tay, cánh 
tay và gương mặt 
để làm dấu và cử 
chỉ - điệu bộ - động 
tác. 

 

- Mở rộng các 
phương tiện giao 
tiếp tự nhiên. 

- Dễ học và dễ nhớ 
hơn ngôn ngữ nói. 

- Dễ thực hiện về 
mặt thể chất hơn 
ngôn ngữ nói. 

- Không thông dụng và 
dễ hiểu bằng ngôn 
ngữ nói. 

- Không có hiệu quả 
và kết quả bằng ngôn 
ngữ nói. 

- Cần có một số khả 
năng thể chất. 
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 Là hệ thống chỉ 
hình ảnh trên bảng 
để giao tiếp. 

- Nhìn và chú ý. 

- Trí nhớ thị giác 

- Hiểu hình ảnh. 

- Có khả năng chỉ trỏ 
hoặc biểu thị hình 
ảnh. 

- Yêu cầu tối thiểu 
về thể chất. 

- Dễ học và dễ nhớ 
hơn ngôn ngữ nói. 

- Dễ hiểu hơn ngôn 
ngữ nói. 

- Mọi người đều có 
thể hiểu. 

- Không thông dụng . 

- Không có hiệu quả 
và kết quả bằng ngôn 
ngữ nói. 

- Cần có một tấm bảng 
để trình bày. 

- Ảnh hưởng đến sự 
phát triển giao tiếp. 
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ĐÁNH GIÁ PHÁT ÂM VÀ CÁC KỸ NĂNG LIÊN QUAN 
 
Để quyết định làm thế nào để giúp đỡ người có rối loạn ngôn ngữ hoặc lời nói, bạn phải đánh giá 
mức độ chức năng của bệnh nhân so sánh với độ tuổi và với phát triển của toàn bộ cơ thể. Các 
lượng giá một cách chính thống các kỹ năng giao tiếp có thể đựơc dùng để đánh giá, nếu có thể. 
Hoặc các biện pháp lượng giá không chính thức có thể được dùng để đánh giá mức độ chức năng. 
 
Khi lượng giá kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng liên quan của một người một cách không chính 
thức, người lượng giá nên xây dựng một loạt các câu hỏi để quyết định trả lời để có thể hiểu hơn 
điểm mạnh, yếu và nhu cầu trong lĩnh vực ngôn ngữ và lời nói của một người. Mẫu câu hỏi như: 
“Người này có thể làm được những gì gần như hầu hết những người khác đồng tuổi?” ;  “Người này 
làm những gì mà không giống như những người khác đồng tuổi?”. Ví dụ như một trẻ 3 tuổi thường 
không phát được âm “r”, mặc dù điều này có thể không điển hình ở trẻ lớn hơn hoặc thiếu niên, 
hoặc người lớn. Nếu một trẻ 3 tuổi không nói được âm “b” thì đó lại là bất thường. Ví dụ khác như 
là sử dụng từ vựng. Một trẻ 4 tuổi thường có khả năng sử dụng nhiều từ và nhiều câu, nhưng một trẻ 
1 tuổi có thể chỉ có khả năng nói một vài âm đơn giản để gọi mẹ hoặc ba. 
 
Có thể hỏi một câu hỏi khác là: “Người này có phát âm và sử dụng từ vựng tương tự như mọi người 
sinh sống ở vùng đó?” Chúng ta nên nhớ là thổ ngữ của vùng đó không phải là bất thường hoặc 
khiếm khuyết về giao tiếp của người đó. Thổ ngữ có thể là sự khác biệt nhưng không phải là sự rối 
loạn giao tiếp. Một người nói thổ ngữ có thể chọn lựa nói thổ ngữ khác trong ngôn ngữ của mình, 
nhưng đó là chọn lựa có ích nhất trong hoàn cảnh nhất định. Đối với trẻ em và người lớn, điều quan 
trọng là phải xác định xem họ có hiểu ngôn ngữ, diễn đạt, và phát âm giống như người khác cùng 
lứa tuổi. Nếu họ không thể làm được, bước tiếp theo là hỏi và lượng giá để xem họ có gì khác: 
 
- Nghe và đáp ứng với các âm thanh ở môi trường xung quanh và lời nói ở các âm lượng khác nhau 

(khi họ chỉ thể vào khả năng nghe và không nhìn được nguồn âm từ người nói). 
- Làm theo chỉ dẫn và hiểu các từ đơn lẻ hoặc phát biểu hoặc câu hỏi với mức độ dài và phức tạp 

khác nhau. 
- Tạo ra các tiền âm (ví dụ bập bẹ và các “âm của trẻ con”, đối với những người chưa nói được một 

từ trọn vẹn hoặc một người mới bắt đầu nói được như vậy). 
- Sử dụng từ vựng hoặc từ để giao tiếp. 
- Sắp xếp các từ để tạo một câu ngắn hoặc dài 
- Khả năng giao tiếp xã hội (ví dụ bắt đầu sự giao tiếp như trẻ cố gắng thu hút sự chú ý của người 

lớn khi chúng khóc hoặc tạo ra những “âm trẻ em”, hoặc đối với những người lớn hơn bắt đầu 
bằng lời nói với người khác để trao đổi ý kiến nhu cầu, …) tiếp tục giao tiếp khi thích hợp hoặc 
dùng vào lúc cần thiết, sử dụng bằng mắt để giao tiếp một cách đúng mực, giữ đúng khoảng cách 
giữa người nói và người nghe, …) 

- Điều hòa thở và nói. 
- Phát âm hoặc sử dụng dây thanh âm để tạo giọng nói (ví dụ âm sắc trung bình đối với lứa tuổi, 

khổ người, giới tính, sự thay đổi trong âm sắc của giọng nói, âm lượng giọng nói và sự biến đổi, 
chất lượng giọng nói như là sự trong trẻo, khàn khàn hoặc hổn hển. 

- Tiếng vang hoặc biến đổi của giọng nói ở trong khoang miệng và mũi (ví dụ dựa theo lượng 
không khí trong mũi đối với “âm miệng” và lượng không khí phù hợp ở trong khoang mũi đối với 
“âm mũi”; liên quan đến cộng hưởng mũi/miệng đối với ngôn ngữ mà có “giọng mũi bình 
thường” đối với ngôn ngữ của người nói hoặc quá nhiều giọng mũi (quá nhiều cộng hưởng mũi 
khi phát âm nguyên âm của ngôn ngữ đó) hoặc ít giọng mũi (quá ít cộng hưởng mũi, như khi 
người nói bị cảm lạnh hoặc có co thắt mũi). 

- Phát âm nguyên âm và phụ âm (ví dụ chú ý là phát âm các âm đã quen thì dễ hơn, như là “m” và 
“b”, Tiếp theo là các âm khó hơn như là “s” và “r”; phát âm được tạo ra bằng các vị trí của các bộ 



phận cấu âm (hoặc là nơi đặt mũi, lưỡi, và các bộ phận cấu âm liên quan đến răng, vòm miệng 
cứng, vòm miệng mềm, hoặc các vị trí khác trong cơ chế giọng nói khi phát âm), phương thức 
phát âm (hoặc là quá trình dòng không khí để tạo giọng nói bị cản trở hoặc dẫn đi ở trong thanh 
quản, khoang miệng và mũi, ví dụ không khí “bị chặn lại” trong các âm tắt như : “b”, “t”, “k” 
không khí tạo ra âm xát khi đi qua một khoảng nhỏ như đối với “âm xát” như “s”, “x” và không 
khí đo qua mũi trong các âm giọng mũi như “m”, “n”, “ng”, “ngh”, “nh”, bất thường của hơi thoát 
ra phía mũi xảy ra khi quá nhiều không khí đi qua khoang mũi để tạo ra âm mà không khí chỉ 
được đi qua khoang miệng và âm miệng, hoặc nếu như âm được tạo ra bằng rung động của dây 
thanh âm hoặc âm câm như tiếng bao gồm nguyên âm và phụ âm “m”, “b”, “n”, “d”, “g”, “gh”, 
“l”, “r”, “v” và “y” khác âm không tiếng bao gồm phụ âm “c”, “h”, “ch”, “ph”, “k”, “kh”, “t”, “s” 
và “x”. Nếu một người phát âm không đúng một âm, mô tả họ phát âm sai như thế nào, ví dụ như 
một người nói “tá” thay vì “cá”, gọi tên con cá đặt đầu lưỡi ở vị trí phía sau hàm trên và nói “t” 
thay vì kéo phía sau lưỡi lên phía trên vòm miệng mềm để phát âm “c”, 

- Sử dụng dấu hoặc thổ ngữ của một ngôn ngữ (ví dụ như dấu huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng, không 
dấu). 

- Nói ở trong tốc độ cho phép (ví dụ chậm, trung bình, nhanh). 
- Nói với mức độ phát âm trôi chảy (ví dụ như độ trơn tru của lời nói thay vì sự lặp âm, từ, và các 

cụm từ, hoặc kéo dài âm, xác định xem có “nói lắp” hoặc “gần giống nói lắp” không). 
 
Nên đánh giá một người các khía cạnh khác của giao tiếp hoặc là các lĩnh vực khác có liên quan. 
Nhìn chung độ dễ hiểu của lời nói nên được xác định (hoặc mọi người có hiểu được lời người nói 
không). Đánh giá độ dễ hiểu đối với từ đơn lẻ, câu đơn lẻ và hội thoại lời nói (đối với người ở mức 
độ giao tiếp hội thoại). Quyết định xem tính dễ hiểu có thể được nâng lên với các biện pháp khác 
nhau như là khi nói châm hơn hoặc há miệng hơi to hơn một chút. Nên chú ý là các thành viên trong 
gia đình của trẻ hoặc người lớn có rối loạn ngôn ngữ thường hiểu họ nhiều hơn là những người khác 
ở ngoài gia đình. 
Lượng giá nên bao gồm khám về cơ chế lời nói, càng nhiều càng tốt. Quan sát xem có các bất 
thường ở miệng, môi, lưỡi, khớp cắn, vòm miệng cứng, vòm miệng mềm, lưỡi gà, họng và hàm. 
Quan sát khi không nói và khi nói. Tìm xem có các “nếp nhăn ở mặt” hoặc chuyển động bất thường 
của lỗ mũi ngoài hoặc môi là dấu hiệu cho thấy không khí đi qua mũi khi nói các âm cần có nhiều 
áp lực trong khoang miệng. Nên chuyển bác sĩ hoặc nha sĩ khám nếu có giọng gàn hoặc giọng ông 
ổng. 
Nên đánh giá mức độ nhận thức hoặc khả năng tư duy của bệnh nhân. Đôi khi có thể đánh giá bằng 
quan sát khả năng chơi ở trẻ em, đánh giá khả năng học hành và chơi đùa của trẻ em và người lớn, 
hoặc quan sát khả năng giải quyết vấn đề không lời nói và các kỹ năng khác. Các kỹ năng khác 
cũng nên được đánh giá nếu có liên quan đến khiếm khuyết giao tiếp (ví dụ thị lực, kỹ năng, chức 
năng thần kinh cơ, etc). Quan sát phát hiện các bất thường bẩm sinh khác (ví dụ như một số hội 
chứng có thể lên quan đến rối loạn nhiều cơ quan và nhiều khía cạnh khác nhau của sự phát triển). 
 
 
 



MẪU TẬP HỢP THÔNG TIN 
 
 
Mẫu này được dùng để tập hợp những thông tin cần thiết để giúp trẻ có đuợc hệ thống giao tiếp phù 
hợp hơn. Xin vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây, càng đầy đủ càng tốt: 
 
 
Họ và tên :     Ngày tháng năm sinh: 
Địa chỉ   :     
Tuổi   : 
Gia đình   : (Tên và tuổi của anh chị em) ………. 
Tên và nghề nghiệp của mẹ : 
Tên và nghề nghiệp của cha : 
Người giám hộ : 
 
Họ hàng và bạn bè: 
 
CÁC HOẠT ĐỘNG ƯA THÍCH: 
 
Tivi: (ghi tên chương trình và nhân vật)  Đọc sách : (ghi tên sách) 
 
Đồ chơi:      Trò chơi: 
 
Đi chơi: 
 
Đặc biệt ưa thích:  (chẳng hạn xích đu, bơi lội, ghép hình ….) 
 
 
THỨC ĂN/UỐNG ƯA THÍCH: 
 
 
VIỆC THƯỜNG LÀM HÀNG NGÀY: (mô tả vắn tắt những hoạt động tiêu biểu) 
 
 

- Thời gian biểu trong ngày: chẳng hạn như đi học, đi chơi, điều trị, giải trí (ghi rõ ngày) 
 
 
 
NHU CẦU TRÒ CHUYỆN: 
 
 

- Liệt kê 5 nhu cầu các bạn muốn trẻ bày tỏ 
- Liệt kê 5 điều bạn muốn trẻ nói được. 

 
 
NHỮNG ĐIỀU TRẺ KHÔNG THÍCH VÀ / HOẶC SỢ: 
 
 
 
NHỮNG THÔNG TIN KHÁC: 







Buổi Kỹ năng chơi và kỹ năng xã 
hội 

Nhận thức Ngôn ngữ 

5 Có thể chơi trong nhóm Hiểu khái niệm về 
không gian (gần, 
xa, trên, dưới) 

Lời nói dễ hiểu. Có khả 
năng giải thích nghĩa của 
những từ đơn giản. Sử 
dụng câu dài. Có thể kể 
một câu chuyện đơn giản. 
 

4 Chơi trò chơi đóng vai với 
các trẻ khác. Bắt đầu hiểu 
khái niệm số lượng. Có thể 
tập trung chú ý trong 10 phút. 

Hiểu khái niệm về 
thời gian (quá khứ, 
hiện tại, tương lai) 

Sử dụng câu hoàn chỉnh, 
có kèm từ nối như : “bởi vì”, 
“nhưng”. Đặt các câu hỏi : 
“Thì sao?”,”khi nào?” 
(nhưng có thể không cần 
nghe trả lời) 
 

3 Hiểu hoạt động được mô tả 
trong tranh. Có thể chơi các 
trò chơi giả bộ (Lấy viên gạch 
làm xe ô tô, cái chổi làm con 
ngựa …) 

Hiểu những từ chỉ 
vị trí : trên, dưới, 
trong, ngoài và một 
số tính từ : lớn, 
ướt… 
 

Sử dụng câu 4 từ hoặc 
nhiều hơn. Những từ trẻ nói 
đa số dễ hiều nhưng có 
một vài âm chưa rõ. 

2.5 Xem người khác chơi và có 
thể tham gia hoặc bắt chước. 
Có thể đọc thơ, hát. Cố gây 
sự chú ý cho người lớn. 

Bắt chước những 
hành động của các 
nhân vật trong các 
câu chuyện đơn 
giản. Hiểu những 
từ : “ở đây”; “bây 
giờ” . 

Nói được câu 3 từ. Biết bỏ 
bớt những từ không quan 
trọng. Hay sử dụng những 
từ “ở đây”, “bây giờ”. Gắp 
khó khăn khi phát âm một 
số âm như : ph,s,x. Nói 
chuyện với trẻ khác và 
người lớn. 
 

2 Nhận ra được mối liên hệ 
giữa tranh ảnh và các đồ vật 
mà trẻ biết. Vận động theo 
nhạc. Có thể tập trung chú ý 
trong 5 phút. 

Thực hiện những 
yêu cầu đơn giản. 
Vd: Đá bóng cho 
mẹ đi nào! Chăm 
chú khi nghe đọc 
những câu chuyện 
có tranh ảnh. 
 

Có thể sử dụng ít nhất 20 
từ, liên kết 2 từ. Biết đặt 
câu hỏi. Vd: “cái gì đây?”. 
Biết thể hiện yêu cầu bằng 
lời khi muốn ăn hay uống. 
 

1.5 Sử dụng đồ vật và đồ chơi 
thích hợp. Chỉ tay bằng ngón 
trỏ để gây sự chú ý cho 
người lớn. Thể hiện ý muốn 
giao tiếp 

Hiểu những lời yêu 
cầu đơn giản. Chỉ 
những đồ vật quen 
thuộc theo yêu cầu. 
Vd: “Giày của con 
đâu rồi?” 
 

Có htể sử dụng được 10 từ 
hoặc hơn. Bắt chước 
những từ mới. Nói những 
từ chỉ mình trẻ hiểu. 

1 Vẫy tay chào. Biểu lô cảm 
xúc với ba mẹ. 

Nhận biết tên của 
mình. Hiểu từ 
“Không”. 
 

Có thể gọi mẹ. 
Cười nhiều. 

 

 

 

Giúp 

Con  

Học  

nói 





 
 

 
4 ĐIỂM QUAN TRỌNG ĐỂ DẠY TRẺ HỌC NÓI 

 
 

Trò chuyện  

với nhau 

Chú ý và  

lắng nghe 

Mức độ  

ngôn ngữ 

Đưa ra  

lời hướng dẫn 

Hai đối tượng giao 
tiếp nên ở tư thế 
ngang tầm nhau. 

Hỗ trợ cho trẻ 
hiểu ngôn ngữ 
qua các hoạt động 

Điều chỉnh ngôn 
ngữ của người cho 
phù hợp với mức 
độ của trẻ 

Tăng cường và mở 
rộng sự phát triển 
ngôn ngữ của trẻ. 

Làm thế nào để ứng 
dụng điều then chốt 
này vào thực tế. 

Làm thế nào để ứng 
dụng điều then chốt 
này vào thực tế. 

Làm thế nào để ứng 
dụng điều then chốt 
này vào thực tế. 

Làm thế nào để ứng 
dụng điều then chốt này 
vào thực tế. 

Nghe nhiều hơn 
nói 

Loại bỏ yếu tố xao 
lãng của trẻ. 

Giữ ngôn ngữ ở 
mức độ đơn giản 

Hướng dẫn trẻ từng 
bước một trong 
từng hoạt động. 

Lôi kéo trẻ vào câu 
chuyện 

Khi bạn nói chuyện 
với trẻ, hay nhìn 
vào mắt trẻ. 

Một lần chỉ đưa ra 
một lời hướng dẫn. 

Dạy trẻ cách nói 
đúng 

Sử dụng những 
công cụ hỗ trợ 
mang tính trực 
quan. 

Hãy gọi tên trẻ Kiểm tra mức độ 
hiểu ngôn ngữ của 
trẻ. 

Lặp lại những gì trẻ 
nói 

Nhấn mạnh đến 
vấn đề luân phiên 

Lặp đi, lặp lại các 
hoạt động với trẻ 

Đơn giản hóa 
thông tin. 

Chờ đợi. 

Đánh giá cao 
những gì trẻ nói 

Khen ngợi khi trẻ 
có nghe và chú ý 
tốt. 

  

 



* Tôi  không  thể  nói  rõ  ràng. Nhưng 
   Tôi có NHỮNG ĐIỀU CẦN NÓI. 
 
 
* Hãy giao tiếp với tôi bằng TÊN GỌI. 
 
 
* Hãy NHẮC NHỞ tôi lắng nghe bạn. 
 
 
* Hãy dùng NHỮNG CÂU NGẮN     
để giao tiếp với tôi. 

 
 
* Tôi cần THỜI GIAN để trả lời. 
 
 
* Tôi ĐANG HỌC GIAO TIẾP  
   một cách tốt hơn. 
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