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Bảng cắm chốt 

Các con chốt, các cốc xếp chồng 

lên nhau và các tháp khối là 

những trò chơi tuyệt vời để lặp 

đi lặp lại!  

“Lên, lên, lên” “chồng” 

“Đổ” “nữa”   

 

Sách 

Đọc một cuốn sách yêu thích 

mỗi đêm! Một số trẻ thích đọc đi 

đọc lại 1 cuốn sách, đây là cơ hội 

để bạn giúp trẻ học được nhiều từ 

mới hơn. 

 

Trẻ bị cuốn hút bởi một tấm bảng có 

lỗ để cắm chốt vào và muốn bạn 

chơi trò chơi đó với trẻ hơn 20 lần. 

Đây là một cơ hội tuyệt vời để học 

những từ như "nữa" hoặc "cắm". 

Hãy ở lại và chơi với trò chơi này 

lâu như trẻ muốn. Đây là cách mà 

những từ mới được học và ghi nhớ. 

Người lớn thường cảm thấy nhanh 

chán một hoạt động hơn so với trẻ. 

Bạn đã từng chơi một trò chơi với 

trẻ mà không thấy chán chưa? 

Vâng, hãy tiếp tục như thế! Những 

trò chơi đó là cơ hội tốt nhất để học 

từ vì bạn có thể lặp lại nhiều lần 

cùng một từ. 

 

TẠI SAO ĐIỀU NÀY QUAN TRỌNG? Việc học các kỹ năng mới đòi hỏi phải thực hành. Khi  mới 

học nói, trẻ cần nghe những từ được  lặp lại nhiều lần để từ 

đó trở thành có ý nghĩa đối với trẻ. Trẻ có khó khăn về ngôn 

ngữ cần phải nghe nhiều hơn! Hãy chọn các trò chơi có tính 

lặp đi lặp lại để trẻ có cơ hội thực hành nhiều lần. Xây dựng 

tháp với các khối hoặc đẩy xe xuống dốc. Có thể chơi đi chơi 

lại – như vậy cùng một từ trẻ có thể được nghe và nói lại 

nhiều lần. 

Thổi bóng thật chậm. Mỗi lần bạn hít một hơi, 

nhìn và chờ trẻ yêu cầu bạn thổi tiếp. Bạn có thể 

nói "thổi" hoặc "thổi nữa" hoặc "thổi to lên", 

“bóng bay đẹp”… trước khi thổi tiếp. Từ đó trẻ 

có cơ hội học từ mới và lặp lại lời của bạn. 

Bây giờ bạn có thể chơi tung hoặc đập bóng 

quanh phòng và nói “tung”,"đập" …! 

 

Bóng bay  

Bong bóng 

Chơi bong bóng xà phòng rất vui. Trẻ 

mới biết đi, khó có thể tự thổi bong bóng, 

điều này có nghĩa là trẻ cần bạn giúp đỡ. 

"Bong bóng", “Thổi” "Bể”, "Hết rồi" 
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