Những chiến lược hỗ trợ trẻ phát triển giao tiếp
Điều quan trọng là dành thời gian nói chuyện với con bạn trong suốt các hoạt động mỗi ngày để chúng có cơ
hội thực hành hiểu và sử dụng các từ và âm thanh mới.
Các lĩnh vực phát triển ở trẻ liên quan đến giao tiếp:
Lời nói: tạo ra âm thanh và các mẫu âm thanh cho phép chúng ta giao tiếp với các từ được nói ra.
Ngôn ngữ tiếp nhận: hiểu thông điệp đang được chia sẻ với chúng ta.
Ngôn ngữ diễn đạt: chia sẻ những suy nghĩ, ý tưởng, nhu cầu và mong muốn bằng cách sử dụng từ vựng và ngữ
pháp.
Kỹ năng xã hội: cảkỹ năng bằng lời và không lời mà chúng ta sử dụng để giao tiếp. Điều này có thể thông qua cử chỉ,
ngôn ngữ cơ thể và biểu hiện bên ngoài của chúng ta. Những điều này giúp chúng ta truyền đạt thông điệp, suy nghĩ
và cảm xúc của mình với người khác.
Tiền đọc-viết: những kỹ năng mà trẻ cần để giúp chúng học đọc và viết. Điều này bao gồm việc trẻ tiếp xúc với sách
trước khi chúng có thể đọc bằng cách khám phá và nói chuyện với bạn về hình ảnh, câu chuyện và chữ cái và âm
thanh trong sách.
Giọng chuyển động của dây thanh âm phối hợp với hơi thở để tạo ra âm thanh (âm vị). Nếu bạn nhận thấy con bạn
có giọng khàn, âm cao / thấp, âm lượng giảm hoặc tăng hoặc mất giọng, hãy đến gặp bác sĩ hoặc chuyên gia âm ngữ
trị liệu.
Sự trôi chảy: sự trôi chảy mà chúng ta nói. Khi một đứa trẻ không nói trôi chảy, chúng tôi gọi đây là nói
lắp. Nói lắp có thể là sự lặp lại của âm thanh, âm tiết, từ, cụm từ hoặc tạm dừng hoặc kéo dài âm thanh
trong một thời gian dài. Nếu con bạn nói lắp, hãy gặp bác sĩ và chuyên gia âm ngữ trị liệu.

Những chiến lược hỗ trợ cho trẻ 18 tháng tuổi:
Lời nói
- Làm mẫu lời nói âm
thanh như “ ba ba ba”
và những từ đơn giản,
lặp đi lặp lại những từ
này nhiều lần
- Tạo khuôn mặt và âm
thanh ngớ ngẩn trong
gương với nhau
- Nói chuyện với con
bạn trong các hoạt
động ở nhà như thời
gian tắm, tạo ra tiếng
động liên quan đến
hành động, ví dụ: tạo
ra tiếng ồn khi nước
chảy “sss” hoặc làm
văng nước “sh”
- Hát những bài hát
- Tạo ra âm thanh của
những con vật với
nhau vd. “meow”,
“woof”,
“cheap”

Ngôn ngữ tiếp nhận
- Giao tiếp bằng mắt
khi bạn nói chuyện với
con
- Giảm mọi phân tán
trong môi trường xung
quanh, ví dụ: tắt các
thiết bị điện tử, tìm
một nơi yên tĩnh
- Làm mẫu từ mới và
cũ cho con bạn
- Chỉ cung cấp cho họ
các hướng 1 phần, ví
dụ: "Nhấc điện thoại
lên"
- Hãy cho con bạn biết
những gì bạn đang nói
bằng
cách chỉ
hoặc cho
con nhìn
thấy
- Chơi các trò chơi có
hướng dẫn,

Ngôn ngữ diễn đạt
- Nói về những gì bạn
đang làm trong các
hoạt động hàng ngày
để làm mẫu ngôn ngữ,
ví dụ: trong khi mặc
quần áo, đánh răng
- Sử dụng ngôn ngữ
đơn giản, 1-2 từ một
lần
- Lặp lại các từ / cụm
từ mà con bạn nói và
thêm một từ, ví dụ như
“chó”, “con chó to”
- Lắng nghe con bạn
một cách cẩn thận và
đáp lại cử chỉ, ánh nhìn
và âm thanh của trẻ
bằng cách nói một từ
cho những gì trẻ có thể
muốn nói với chúng ta.
- Nói chuyện với con
bạn về các chủ đề mà
trẻ quan tâm, ví dụ:
thực phẩm, động vật,
xe tải

Kỹ năng xã hội
- Lần lượt tạo ra âm
thanh và làm nét mặt
- Làm mẫu thói quan
chơi, ví dụ: chơi với búp
bê, giả vờ nói chuyện
điện thoại, đẩy xe tải / ô
tô
- Làm mẫu thói quen
hàng ngày và khuyến
khích con bạn thay phiên
nhau trong lúc tắm, giờ
đi ngủ, mặc quần áo
- Đặt đồ chơi ngoài tầm
với nhưng trong tầm
nhìn để trẻ chỉ / yêu cầu
bằng giọng nói và / hoặc
lời nói
- Đợi và khuyến khích
con bạn giao tiếp, ví dụ:
nếu trẻ đói
- Làm mẫu cách chào hỏi
phù hợp, ví dụ: nói xin
chào và tạm biệt

Tiền đọc viết
- Đọc những câu chuyện đơn
giản cho con bạn từ sách có
tranh ảnh
- Tạo nên những câu chuyện
bằng những cuốn sách chỉ có
hình ảnh
- Khuyến khích con bạn chọn
những cuốn sách trẻmuốn
đọc hoặc nhìn vào
- Sử dụng sách có kết cấu mà
con bạn có thể cảm nhận và
tương tác với chúng.
- Nói chuyện với con bạn về
câu chuyện bằng cách chỉ vào
hình ảnh và từ ngữ
- Khuyến khích con bạn lật
trang sách trong khi bạn đọc
- Hát những bài hát và vần
điệu dành cho trẻ em
- Khuyến khích con bạn cầm
bút chì và vẽ
- Nói chuyện và tạo ra âm
thanh khi bạn vẽ với con của
bạn, ví dụ: vẽ tia sét và tạo ra
âm thanh ‘boom, vẽ con rắn
và tạo ra âm thanh‘ ssss

Thông tin thêm và vị trí của các chuyên viên Âm ngữ trị liệu có thể được tìm thấy tại:
http://trinhfoundation.org/our-resources/locations/
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