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TẠI SAO NÓ LẠI QUAN TRỌNG? 

 

Trẻ sẽ dễ dàng học được ý nghĩa 

của các từ khi được nghe bạn mô tả 

những việc bạn đang làm hoặc trẻ 

đang làm. 

Bạn có thể trở thành bình luận viên, 

thông dịch viên cho những hoạt 

động hằng ngày của trẻ mà không 

cần một cái micro nào cả. 

Đây là cách trẻ học ý nghĩa của các 

từ khi được nghe bạn nói về mọi thứ 

trong ngày một cách thường xuyên. 

Phơi quần áo 
 

10. NÓI VỀ ĐIỀU ĐANG XẢY RA 
 

Chỉ cho bé 
 

Giờ tắm 
 

Tắm rửa là hoạt động hằng ngày 

mà bạn có thể nói về các bộ 

phận cơ thể, quần áo và rất 

nhiều từ cơ bản khác.  

“Cởi giày”, “Cởi áo”, “mặc 

áo”, “chà bụng con đi, “ướt 

hết rồi”. 

Khi phơi quần áo, 

bạn có thể nói về tên 

của tất cả quần áo  

“áo”, “quần”, “vớ 

của mẹ” “phơi lên” 

Đừng quên sử dụng 

tay của bạn! Chỉ vào 

đồ vật khi bạn nói. 

Cầm đồ vật lên và 

gọi tên chúng. Tất cả 

những gợi ý này 

giúp trẻ học các đồ 

vật được gọi là gì – 

thêm vào vốn từ 

vựng của trẻ. 

 

Các nghiên cứu cho thấy 86% đến 98% các từ 

được sử dụng bởi trẻ em lúc 3 tuổi xuất phát từ từ 

vựng của ba mẹ. Hơn nữa, một số trẻ được nghe 

bố mẹ trò chuyện nhiều gấp 3 lần trẻ khác cùng 

độ tuổi thì sẽ có kỹ năng ngôn ngữ tốt hơn về từ 

vựng khi bé lên 10 tuổi.  Ba năm đầu đời được 

nghe các từ, đó là thời gian rất quan trọng. 

 

 Bạn có biết? 

 

TẠI SAO ĐIỀU NÀY QUAN TRỌNG 
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