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Chƣơng 1: KHÁI QUÁT VỀ NGÔN NGỮ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NGÔN 

NGỮ CỦA TRẺ MẦM NON 

(3 tiết) 

 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

- Sinh viên nắm vững bản chất của ngôn ngữ. Hiểu được hoạt động của lời 

nói trong sự phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non. 

- Nắm vững vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức của trẻ. 

- Nắm vững sự phát triển ngôn ngữ trẻ em lứa tuổi mầm non. 

2. Kĩ năng   

- Vận dụng kiến thức đã học trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ sau này. 

- Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung bài học. 

- Tìm hiểu, liên hệ với thực tiễn giáo dục ở các trường mầm non. 

 - Vận dụng kiến thức vào quá trình thực hành tại các trường mầm non. 

3. Thái độ 

 - Sinh viên tích cực tìm hiểu bản chất, vai trò và sự phát triển ngôn ngữ đối 

với trẻ em lứa tuổi mầm non. 

 - Tích cực học tập có thái độ nghiêm túc, tự giác, ham học hỏi và hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ của môn học. 

 

B. Chuẩn bị  

1. Giảng viên 

Tài liệu chính 

[1]  Đinh Hồng Thái(2013), Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non, 

Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội.  

Tài liệu tham khảo 

[2] Lê Thu Hương (2007), Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mầm non theo hướng tích hợp, Nxb giáo dục, Hà Nội. 

[3] Nguyễn Xuân Khoa (2004), Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mẫu giáo, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội. 

[4] Đinh Hồng Thái (2006), Giáo trình Phương pháp phát triển lời nói trẻ 

em, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội . 

[5] Đinh Hồng Thái- Trần Thị Mai (2011), Giáo trình Phương pháp phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non,Nxb Giáo dục Việt Nam. 
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2. Ngƣời học 

 - Tài liệu chính và tài liệu tham khảo. 

 - Bút, vở.  

 - Đọc trước chương 1 (tài liệu chính). 

C. Nội dung 
 

I. Bản chất của ngôn ngữ 

1. Ngôn ngữ là một hiện tƣợng xã hội đặc biệt 

1.1.  Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội 

 - Ngôn ngữ là một thứ sản phẩm độc quyền của con người. Nó chỉ được hình 

thành tồn tại và phát triển trong xã hội loài người, do ý muốn và nhu cầu của con 

người. Bên ngoài xã hội loài người, ngôn ngữ không thể phát sinh.  

 - Ngôn ngữ là sản phẩm của tập thể, nó tồn tại và phát trển gắn liền với sự 

tồn tại và phát triển của xã hội. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội cũng vì nó phục 

vụ xã hội với tư cách là phương tiện giao tiếp, nó góp phần thể hiện ý thức xã hội, 

đặc biệt là ý thức xã hội của một cộng đồng người; Mỗi tập thể khác nhau có một 

phong tục, tập quán, một cách thức cộng cư khác nhau, và theo đó các từ ngữ để 

gọi tên các khái niệm tương ứng cũng khác nhau. Thoát khỏi tập thể ấy, những từ 

ngữ ấy sẽ không được sử dụng và thậm chí không còn tồn tại nữa.  

- Ngôn ngữ ra đời và tồn tại cùng với sự hình thành và phát triển của xã hội 

loài người cũng là để phục vụ cho cuộc sống con người trong mọi lĩnh vực: lao 

động, sản xuất, đấu tranh xã hội, nghệ thuật, giải trí… 

1.2. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt 

- Ngôn ngữ là một hiện tượng không thuộc về cơ sở hạ tầng và kiến trúc 

thượng tầng. Không thuộc về cơ sở hạ tầng vì ngôn ngữ không phải là của cải vật 

chất của xã hội, không phải là công cụ mang tính vật thể để tạo ra của cải vật chất 

cho xã hội, nhưng nó lại là công cụ giao tiếp và tư duy để duy trì và phản ánh mọi 

hoạt động của con người. Không thuộc về kiến trúc thượng tầng vì ngôn ngữ 

không giống các yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng khác. Khi cơ sở hạ tầng thay 

đổi thì những yếu tố thuộc kiến trúc tượng tầng sẽ thay đổi theo, nhưng ngôn ngữ 

lại không biến đổi.  

 - Ngôn ngữ không có tính giai cấp. Lịch sử hình thành và phát triển ngôn 

ngữ đã khẳng định chủ nhân của ngôn ngữ chính là quần chúng nhân dân. Vì thế 

nó đã ra đời là để phục vụ toàn thể nhân dân, toàn thể xã hội, không phân biệt địa 

vị, đẳng cấp, tôn giáo, đảng phái. Như vậy nó ứng xử bình đẳng đối với tất cả mọi 

người trong xã hội và không bị biến đổi bởi bất cứ mọi cuộc cách mạng chính trị 

xã hội nào. 

 - Rõ ràng ngôn ngữ không thuộc cơ sở hạ tầng và không thuộc kiến trúc 

thượng tầng; nó phát triển hay biến mất không phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng, không 

giống với kiến trúc thượng tầng mà theo quy luật riêng của nó. Do đó, ngôn ngữ là 

một hiện tượng xã hội đặc biệt. 

2. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt 
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2.1. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu 

- Ngôn ngữ là một hệ thống bởi vì nó cũng bao gồm các yếu tố (đơn vị; âm 

vị, hình vị, từ, câu và các đơn vị trên câu) và các quan hệ giữa những yếu tố đó 

(quan hệ tuyến tính - ngang và quan hệ liên tưởng - dọc). Ta hiểu khái niệm "tín 

hiệu" là một sự vật (hoặc một thuốc tính vật chất, một hiện tượng) kích thích vào 

giác quan của con người, làm cho con người tri giác được và lí giải, suy diễn tới 

một cái gì đó ngoài sự vật đó (đại diện cho một cái gì đó không phải là chính nó). 

- Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu vì ngôn ngữ được cảm nhận bằng giác 

quan hay nói cách khác ngôn ngữ có tính vật chất. Âm thanh chính là hình thức vật 

chất của ngôn ngữ. Ngôn ngữ đã gợi ra và đại diện cho cái khác với chính nó, ngôn 

ngữ bao giờ cũng chứa đựng một nội dung, một ý nghĩa nhất định.  

- Các tín hiệu ngôn ngữ chỉ có giá trị khi nằm trong hệ thống, trong mối 

quan hệ với yếu tố khác của hệ thống. Tách ra khỏi hệ thống, các tín hiệu ngôn ngữ 

sẽ mất hết giá trị của mình. Các tín hiệu ngôn ngữ của bất cứ dân tộc nào cũng 

thuộc một hệ thống nhất định. Các từ đều thuộc hệ thống từ vựng, các quy tắc ngữ 

pháp hợp lại thành một hệ thống ngữ pháp. Chúng chi phối, quy định nhau và làm 

nên giá trị cho từng tín hiệu. Mỗi ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu khác nhau. Và 

các tín hiệu ấy chỉ có giá trị trong một hệ thống ngôn ngữ nhất định. Thoát khỏi hệ 

thống, các từ ngữ trở nên vô nghĩa. 

2.2. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt 

- Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu phức tạp, bao gồm các yếu tố đồng loại 

và không đồng loại, với số lượng không xác định.  

- Ngôn ngữ là tín hiệu của những tín hiệu. Ta có thể sử dụng ngôn ngữ để 

giải thích các tín hiệu phi ngôn ngữ (thuyết minh cho tranh ảnh, âm nhạc…). 

 - Tín hiệu ngôn ngữ còn có tính độc lập tương đối. Các hệ thống tín hiệu 

nhân tạo khác thường được sáng tạo theo sự thỏa thuận giữa một số cá nhân, do đó 

hoàn toàn có thể thay đổi theo ý muốn con người.  

 - Ngôn ngữ vừa có giá trị đồng đại vừa có giá trị lịch sử. Các hệ thống tín 

hiệu khác chỉ có giá trị đồng đại, tức là chỉ phục vụ một nhu cầu nào đó của con 

người trong một giai đoạn nhất định. Trong khi đó bất cứ sản phẩm ngôn ngữ nào 

cũng là của quá khứ để lại, do đó không chỉ có những người cùng thời mới có thể 

giao tiếp được với nhau mà ở thời đại khác nhau con người vẫn có thể giao tiếp 

được. 

 - Ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu có khả năng sản sinh rất lớn. Từ số lượng 

hạn chế những đơn vị cơ bản, ngôn ngữ có thể tạo ra vô hạn những lời nói trong xã 

hội. Khả năng này không một hệ thống tín hiệu nào có thể so sánh được. 

3. Chức năng của ngôn ngữ 

3.1. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp trọng yếu nhất của con người 

 - Giao tiếp là sự truyền đạt thông tin từ người này đến người khác với một 

mục đích nhất định nào đó. Khi giao tiếp, người ta trao đổi tư tưởng tình cảm, trí 

tuệ, hiểu biết…với nhau và tác động đến nhau về mặt nhận thức, tình cảm và hành 

động. Giao tiếp được thực hiện nhờ một công cụ tốt nhất là ngôn ngữ. 

 - Giao tiếp là nhu cầu có tính bản năng của sinh vật bậc cao và là nhu cầu 

đặc biệt thiết yếu với con người. Đặc điểm của hoạt động giao tiếp là bao giờ cũng 
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xảy ra trong một hoàn cảnh nhất định, với những phương tiện nhất định và nhằm 

tới một mục tiêu nhất định. 

 - Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp còn thể hiện ở chỗ ngôn ngữ giúp con người 

có thể tàng trữ những kinh nghiệm sản xuất để truyền từ đời này sang đời khác. 

Ngôn ngữ giúp trao đổi tư tưởng, tình cảm, xác lập các mối quan hệ giữa các thành 

viên trong cộng đồng xã hội. Ngôn ngữ là công cụ giúp cho con người giao tiếp, 

trao đổi và đi đến hiểu biết lẫn nhau. Cho nên nếu không có một thứ ngôn ngữ 

chung cho cả cộng đồng dùng để giao tiếp, để thắt chặt các mối quan hệ thì xã hội 

cũng không thể tồn tại được. Với ý nghĩa này, ngôn ngữ là một công cụ để giao 

tiếp thì đồng thời cũng là một công cụ đấu tranh phát triển xã hội. 

3.2. Ngôn ngữ là phương tiện tư duy của con người. 

 - Tư duy là giai đoạn nhận thức lí tính, nhận thức gián tiếp, khái quát. Khả 

năng phản ánh thực tế dưới dạng khái niệm, phán đoán và kết luận tức là kết quả 

của quá trình suy nghĩ, tư duy. Quá trình nhận thức có hai giai đoạn: giai đoạn 

nhận thức cảm tính và giai đoạn nhận thức lí tính. Ngoài ra, tư duy còn được hiểu 

là bản thân quá trình suy nghĩ, phản ánh cuộc sống dưới dạng tư tưởng, là quá trình 

hình thành tư tưởng. 

 - Mối quan hệ giữa tư duy và ngôn ngữ. Ngôn ngữ và tư duy cùng xuất hiện 

một lúc. Ngôn ngữ là hiện thực trực tiếp của tư duy và chỉ có con người - động vật 

cao cấp mới có tư duy. Không có ngôn ngữ thì không có tư duy. Nói cách khác, 

chúng ta không thể tư duy nếu không có ngôn ngữ.  

 - Chức năng giao tiếp của ngôn ngữ gắn liền với chức năng thể hiện tư duy 

của ngôn ngữ. Ngôn ngữ không phải là các tổ hợp âm thanh đơn thuần, mà thực 

chất là nơi tàng trữ những kinh nghiệm của loài người. Chức năng tư duy của ngôn 

ngữ là độc lập với chức năng giao tiếp bởi vì, ngôn ngữ không phải chỉ cần đến khi 

chúng ta nói năng giao tiếp, mà cần đến ngay cả khi chúng ta suy nghĩ thầm lặng, 

khi độc thoại nội tâm. 

 - Ngôn ngữ là hiện thực trực tiếp của tư tưởng. Ngôn ngữ trực tiếp tham gia 

vào qúa trình hình thành tư tưởng: một ý nghĩ, tư tưởng chỉ rõ ràng khi được biểu 

hiện bằng ngôn ngữ. Quá trình đi tìm từ, câu cần thiết để nói cũng là quá trình làm 

cho ý nghĩ, khái niệm trở nên rõ ràng và có thể hiểu được. Chừng nào chưa được 

biểu hiện bằng ngôn ngữ, thì ý nghĩ còn chưa rõ ràng và mơ hồ. 

 - Ngôn ngữ không chỉ tồn tại ở dạng tiếng nói mà còn tồn tại ở dạng biểu 

tượng âm thanh trong óc, dạng chữ viết trên giấy. Khi nghe, biểu tượng âm thanh 

xuất hiện. Khi nói, biểu tượng chuyển động phát âm xuất hiện. Khi nhìn, biểu 

tượng thị giác về từ xuất hiện. Chức năng tư duy của ngôn ngữ không chỉ xuất hiện 

khi ngôn ngữ được phát thành lời, mà cả khi im lặng suy nghĩ hoặc viết ra giấy. 

 - Như vậy, ngôn ngữ là công cụ của tư duy, là chỗ dựa để suy nghĩ và ghi lại 

kết quả suy nghĩ của con người. Ngôn ngữ và tư duy thống nhất với nhau, không 

có ngôn ngữ thì không có tư duy và ngược lại không có tư duy thì ngôn ngữ chỉ là 

vỏ âm thanh trống rỗng, thực chất là không có ngôn ngữ. 

 - Hai chức năng giao tiếp và tư duy được thực hiện không tách rời nhau mà 

gắn bó chặt chẽ với nhau: khi tư duy, hoạt động giao tiếp vẫn diễn ra không ngừng 

và ngược lại khi giao tiếp, hoạt động tư duy vẫn diễn ra liên tục (để kiểm tra, điều 

chỉnh thông tin). 
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 - Ngôn ngữ và tư duy có những điểm khác biệt. Ngôn ngữ là vật chất còn tư 

duy là tinh thần. Đơn vị của tư duy (khái niệm, phán đoán, suy lí…)không đồng 

nhất với đơn vị của ngôn ngữ (âm vị, hình vị, câu…). Tư duy có tính nhân loại còn 

ngôn ngữ có tính dân tộc. Tóm lại ngôn ngữ và tư duy là thống nhất nhưng không 

đồng nhất. Chức năng của ngôn ngữ đối với tư duy là ngôn ngữ thể hiện tư tưởng 

và trực tiếp tham gia vào việc hình thành tư tưởng. 

II. Hoạt động lời nói 

1. Hoạt động lời nói là gì? 

 - Lời nói không chỉ là phần âm thanh nghe được, phần âm thanh này chỉ là 

kết quả của một quá trình hoạt động có sử dụng ngôn ngữ để thực hiện một mục 

đích nào đó của con người. Quá trình này được gọi là hoạt động lời nói. 

 - Hoạt động lời nói là quá trình con người sử dụng ngôn ngữ để truyền đạt 

và tiếp nhận kinh nghiệm xã hội, lịch sử hay để thiết lập sự giao tiếp hoặc để lập kế 

hoạch (chương trình) hành động.  

 - Hoạt động lời nói khi thực hiện mục đích giao tiếp hay khi tư duy về thực 

chất là một quá trình hình thành và thể hiện ý nghĩ nhờ ngôn ngữ. Do đó, hoạt 

động lời nói còn được hiểu là một quá trình hình thành và thể hiện ý nghĩ nhờ ngôn 

ngữ. 

 - Hoạt động lời nói là một loại hoạt động của con người, nó cũng có đầy đủ 

các đặc trưng của hoạt động, có mục đích có nhu cầu, động cơ, có các hành động 

bộ phận hợp thành.  

 - Hoạt động lời nói là một quá trình con người sử dụng ngôn ngữ để thực 

hiện một mục đích cụ thể nào đó nên có tính chất cá nhân riêng biệt ở từng người. 

Tuy vậy, nó có quan hệ chặt chẽ với ngôn ngữ, với tính chất xã hội, tính chất 

chung của ngôn ngữ. Có thể nói quan hệ của ngôn ngữ và lời nói quan hệ của cái 

chung và cái riêng. 

2. So sánh ngôn ngữ và lời nói 

F.de. Saussure đã phân biệt lời nói và ngôn ngữ như sau: 

STT Ngôn ngữ (cái chung) Lời nói (cái riêng) 

1 Là sản phẩm chung của cộng đồng, tính 

xã hội 

Là sản phẩm của từng cá 

nhân, tính cá nhân 

2 Tính khái quát cao Tính cụ thể 

3 Có tính ổn định lâu dài Tính nhất thời, luôn thay đổi 

4 Dạng tiềm năng Dạng hiện thực, dạng kết quả 

 Ví dụ: Cho tập hợp một số từ (mẹ/đi/chợ/về/chưa) cùng với các dấu câu, kiểu câu 

(các quy tắc tạo câu) tiếng Việt có thể tạo ra một số câu khác nhau như: 

 - Mẹ đi chợ về chưa? 

 - Mẹ chưa đi chợ về 

 - Chợ, mẹ chưa đi về 

 - Mẹ đi chợ chưa về 

-  Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội, là sản phẩm của nhiều thế hệ, nhiều thời đại. 

Ngôn ngữ có tính khái quát cao, là bộ mã chung cho cả cộng đồng, tồn tại trong bộ 

óc của mỗi người cùng nói chung là một thứ tiếng, dưới dạng tiềm năng. Ngôn ngữ 



 7 

có tính chất ổn định trong một thời gian tương đối lâu dài. Mỗi cá nhân không thể 

tùy tiện sáng tạo và thay đổi được ngôn ngữ. Ngôn ngữ chỉ được thể hiện ra trong 

lời nói và bằng lời nói. Lời nói là sản phẩm của từng cá nhân riêng biệt nên mang 

tính cụ thể, nhất thời và luôn luôn thay đổi. Lời nói là phương diện tồn tại của ngôn 

ngữ. 

 Lời nói là cần thiết để cho ngôn ngữ có thể hiểu được và gây được tất cả 

hiệu quả của nó. Lời nói không cần thiết để ngôn ngữ được xác lập mà còn cần 

thiết để ngôn ngữ biến hóa và phát triển. 

3. Các loại hoạt động lời nói 

3.1. Lời nói bên ngoài  

 - Là lời nói tồn tại dưới dạng âm thanh và chữ viết. Thực chất của lời nói 

bên ngoài là những quá trình sản sinh lời nói để khái quát hóa hiện thực và để giao 

tiếp với người khác.  

 a. Lời nói đối thoại là lời nói giữa hai hay một số người với nhau, trong đó, 

khi người này nói thì người kia nghe và ngược lại. Bao giờ nó cũng gắn với tình 

huống hay ngữ cảnh giao tiếp xác định. 

 Lời nói đối thoại có ba tính chất đưới đây: 

 - Tính chất rút gọn: Do người nói và người nghe đều có mặt trong tình 

huống giao tiếp cụ thể nên có những nội dung có thể thể hiện bằng các phương tiện 

phi ngôn ngữ như: cử chỉ, nét mặt, điệu bộ… 

 - Tính bị động: người đối thoại bị chi phối bởi người cùng đối thoại nên 

thường bị động, 

 - Rất ít có tính tổ chức: những lời đối đáp trong lời nói đối thoại thường 

không được lập chương trình một cách chặt chẽ. Trường hợp có cấu trúc phát ngôn 

thì cấu trúc đó hết sức đơn giản. Mỗi lời nói đối thoại dường như bật ra do phản 

ứng với phát ngôn ở  trước đó. Do vậy, nó gắn chặt với các tình huống và ngữ cảnh 

quen thuộc. 

 b. Lời nói độc thoại là lời nói của một người; những người khác là người 

đọc hoặc người nghe. Đây là lời nói một chiều; nó không bị những chi phối tức 

thời của người nghe, không lệ thuộc vào tình huống, ngữ cảnh trực tiếp. Nó có các 

đặc điểm nổi bật dưới đây: 

 - Tính triển khai mạnh: trong lời nói độc thoại, do rất ít sử dụng các thông 

tin phi ngôn ngữ, để người nghe hoặc người đọc hiểu được cần phải nhắc đến, gọi 

ra hay miêu tả đối tượng được nói đến. 

 - Tính chủ ý và chủ động rõ ràng: lời nói độc thoại phải xác định rõ nội dung 

truyền đạt và phải biết xây dựng nội dung đó một cách có chủ ý; phải biết thể hiện 

nó theo một trình tự xác định, một cách chủ động. 

 - Tính tổ chức cao: để có lời nói độc thoại, người nói phải lập chương trình, 

kế hoạch không phải chỉ cho từng câu, từng phát ngôn riêng lẻ mà cho toàn bộ lời 

độc thoại.  

Như vậy, trong so sánh với lời nói đối thoại thì lời nói độc thoại có những yêu cầu 

cao hơn, những đòi hỏi nghiêm ngặt mang tính chuẩn mực hơn. 

 c. Lời nói viết là lời nói hướng vào người khác, được biểu hiện bằng kí hiệu 

chữ viết và được tiếp nhận bằng cơ quan phân tích thị giác. Đây là một dạng của 
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lời nói độc thoại nhưng nó có một mức độ phát triển cao hơn rất nhiều, biểu hiện ở 

những đặc điểm sau đây: 

 - Tính khai triển rất mạnh vì lời nói viết không có liên hệ ngược trực tiếp với 

nhân vật giao tiếp. Ở đây không có sự tham gia của các yếu tố phi ngôn ngữ (cử 

chỉ, điệu bộ)… 

 - Tính có chủ ý, chủ động và có tổ chức rất chặt chẽ. Người viết viết ra điều 

gì cho ai đó thì thường là người đó vắng mặt. Vì thế, người viết không thấy được 

phản ứng của người đọc; phải tự mình hình dung ra được phản ứng đó mà cân nhắc 

thật kĩ để viết ra những gì phù hợp, có lợi cho việc thực hiện mục đích giao tiếp. 

 - Tính chuẩn mực về phương diện ngôn ngữ. Ngôn ngữ viết yêu cầu cao về 

phương diện chuẩn mực ngôn ngữ. Việc dùng từ, các mẫu câu phải chính xác; 

không có sự dư thừa; không sử dụng nhiều các từ tình thái; không sử dụng các loại 

câu rút gọn, câu đặc biệt. 

3.2. Lời nói bên trong 

 - Lời nói bên trong là một loại hoạt động lời nói đặc biệt, diễn ra ở trong 

đầu, không còn tính vật chất (âm thanh), đúng hơn là có rất ít tính vật chất. Lời nói 

bên trong chỉ là hình ảnh âm thanh, là biểu tượng về âm thanh hay con chữ. 

 Lời nói bên trong có ba đặc điểm nổi bật sau đây: 

 - Có tính rút gọn cao: thường chỉ là từng mẩu, rời rạc…Thí dụ cả câu, cả 

đoạn văn…được cô động lại chỉ còn một từ (chủ ngữ, vị ngữ…) 

 - Có tính vị thế, tức chỉ toàn vị ngữ 

 - Có tính ngữ nghĩa là ý và phụ thuộc mạnh vào tình huống (giống như ở lời 

nói đối thoại) 

III. Vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức 

1. Ngôn ngữ với nhận thức cảm tính 

1.1. Đối với cảm giác 

 Ngôn ngữ ảnh hưởng mạnh đến ngưỡng nhạy cảm của cảm giác, làm cho 

cảm giác được thu nhận rõ ràng, đậm nét hơn. Thí dụ, nghe những người khác suýt 

xoa "trời lạnh quá" ta dễ cảm thấy lạnh hơn. Khi cảm nhận các thuộc tính của sự 

vật, hiện tượng ở xung quanh (màu sắc, âm thanh, mùi vị…) ta thường "gọi thầm" 

tên các thuộc tính ở đó trong đầu, điều này làm cho cảm giác của ta về thuộc tính 

ấy mạnh hơn, chính xác hơn. 

1.2. Đối với tri giác 

- Ngôn ngữ làm cho quá trình tri giác diễn ra dễ dàng, nhanh chóng hơn và 

làm cho những cái tri giác trở thành khách quan, đầy đủ và rõ ràng hơn.  

- Ngôn ngữ đối với quá trình quan sát càng cần thiết hơn, vì quan sát là tri 

giác tích cực, có chủ định và có mục đích (tức có ý thức). Tính có ý thức, có mục 

đích, có chủ định đó được biểu đạt và điều khiển, điều chỉnh chính nhờ ngôn ngữ. 

1.3. Đối với trí nhớ 

- Ngôn ngữ có ảnh hưởng quan trọng đối với trí nhớ của con người. Nó tham 

gia tích cực vào các quá trình ghi nhớ, gắn chặt với các quá trình đó.  

- Không có ngôn ngữ thì không thể thực hiện sự ghi nhớ có chủ định, sự ghi 

nhớ có ý nghĩa và kể cả sự ghi nhớ máy móc (học thuộc lòng). Ngôn ngữ là một 

phương tiện để ghi nhớ, là một hình thức để lưu giữ những kết quả cần nhớ.  
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2. Ngôn ngữ với nhận thức lý tính 

2.1. Đối với tư duy 

 - Ngôn ngữ liên quan chặt chẽ với tư duy con người, thể hiện ở chỗ tư duy 

dùng ngôn ngữ làm phương tiện, công cụ cho mình, chính nhờ điều này mà tư duy 

của con người khác về chất so với tư duy của con vật; con người có tư duy trừu 

tượng.  

 - Lời nói bên trong là công cụ quan trọng của tư duy, đặc biệt khi giải quyết 

các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Lúc này lời nói bên trong có xu hướng chuyển từ 

bộ phận thành lời nói thầm (khi nghĩ người ta hay nói lẩm nhẩm là vì thế).  

2.2. Đối với tưởng tượng 

 - Ngôn ngữ cũng giữ một vai trò to lớn trong tưởng tượng. Nó là phương 

tiện để hình thành biểu đạt và duy trì các hình ảnh mới của tưởng tượng. Ngôn ngữ 

giúp ta làm chính xác hóa các hình ảnh của tưởng tượng đang nảy sinh, tách ra 

trong chúng những mặt cơ bản nhất, gần chúng lại với nhau, cố định chúng lại 

bằng từ và lưu giữ chúng trong trí nhớ. Ngôn ngữ làm cho tưởng tượng trở thành 

một quá trình ý thức, được điều khiển tích cực, có kết quả và chất lượng cao. 

IV. Sự phát triển ngôn ngữ trẻ em 

1. Vai trò của ngôn ngữ đối với sự phát triển trẻ em 

1.1. Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp 

 Bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội (C.Mác). Con người 

muốn tồn tại thì phải gắn bó với cộng đồng. Giao tiếp là một đặc trưng quan trọng 

của người. "Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp trọng nhất của con người" 

(V.I.Lênin). Nhờ có ngôn ngữ mà con người có thể hiểu được nhau, cùng nhau 

hành động vì những mục đích chung: lao động, đấu tranh, xây dựng và phát triển 

xã hội. 

1.2. Ngôn ngữ là một công cụ để phát triển tư duy, nhận thức 

 - Quá trình trưởng thành của đứa trẻ bên cạnh thể chất là trí tuệ. Công cụ để 

phát triển tư duy, trí tuệ chính là ngôn ngữ. Ngôn ngữ chính là hiện thực (sự hiện 

hữu) của tư duy. Tư duy của con người có thể hoạt động được (nhất là tư duy trừu 

tượng) cũng chính là nhờ có phương tiện ngôn ngữ.  

 - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ không chỉ có mục đích tự thân. Có ngôn ngữ, 

tư duy của trẻ được phát triển. Ngôn ngữ phát triển làm cho tư duy phát triển. 

Ngược lại, tư duy phát triển càng đẩy nhanh sự phát triển của ngôn ngữ. Mối quan 

hệ đó có thể sơ đồ hóa như sau: 

 Tư duy <-> ngôn ngữ 

 - Ngôn ngữ là công cụ để trẻ học tập, vui chơi - những hoạt động chủ yếu 

của trường mầm non. Ngôn ngữ được tích hợp trong tất cả các loại hình hoạt động 

giáo dục, ở mọi nơi, mọi lúc. Như vậy, ngôn ngữ cần cho tất cả các hoạt động và 

ngược lại, mọi hoạt động tạo cơ hội cho ngôn ngữ trẻ phát triển. 

1.3. Ngôn ngữ là phương tiện để giáo dục trẻ một cách toàn diện 

 - Sự phát triển toàn diện của đứa trẻ bao gồm cả sự phát triển về đạo đức, 

chuẩn mực hành vi văn hóa. Ngôn ngữ phát triển sẽ giúp cho trẻ mở rộng giao tiếp. 

Điều này làm cho trẻ có điều kiện học hỏi những gì tốt đẹp xung quanh trẻ.  
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 - Ngôn ngữ phát triển giúp trẻ sớm tiếp thu những giá trị thẩm mĩ trong thơ 

ca, truyện kể - những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ đầu tiên người lớn có thể đem 

đến cho trẻ. Đó là sự tác động của lời nói nghệ thuật như một phương tiện hữu hiệu 

giáo dục thẩm mĩ cho trẻ. 

1.4. Ý nghĩa của việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi 

 Giai đoạn từ sơ sinh đến 6 tuổi, nhất là từ 3 đến 6 tuổi, là giai đoạn siêu tốc 

phát triển ngôn ngữ. Thành tựu phát triển tối ưu nhất thiết đòi hỏi phải có sự giáo 

dục ngôn ngữ kịp thời, đúng lúc. Đến 6 tuổi về cơ bản trẻ đã phát âm chính xác tất 

cả các âm vị, thanh điệu của tiếng mẹ đẻ. Trẻ đã nói năng tương đối lưu loát, biểu 

cảm. Về mặt ngữ pháp, hầu hết các mẫu câu tiếng Việt trẻ cũng đã sử dụng vào lúc 

6 tuổi. Sự thực là những giờ học ngôn ngữ đầu tiên đối với mỗi con người là ngay 

từ khi lọt lòng mẹ. Trường mầm non là trường học đầu tiên có điều kiện, có cơ hội 

lớn hơn để giáo dục ngôn ngữ cho trẻ. Có thể khẳng định rằng: Học tiếng mẹ đẻ là 

sự học tập quan trọng nhất, cần thiết nhất, bắt đầu sớm nhất và cần được quan tâm 

nhất. 

2. Một số quan điểm về sự phát triển của ngôn ngữ trẻ em 

2.1. Lí thuyết hành vi chủ nghĩa 

 O.F.Skinner trong tác phẩm Hành vi bằng lời cho rằng ngôn ngữ của trẻ 

được hình thành cũng như mọi hành vi khác do thao tác quyết định. Ở đây sự bắt 

chước là rất quan trọng. Những thao tác ngôn ngữ cùng với sự giúp đỡ của người 

lớn sẽ cho trẻ nhanh chóng trưởng thành về ngôn ngữ. Lí thuyết này nhìn về hình 

thức có vẻ đúng. Nhưng điều không chính xác là nó không chỉ ra được mối liên hệ 

của ngôn ngữ và tư duy. Sự trưởng thành của ngôn ngữ là sự trưởng thành của tư 

duy. 

2.2. Lí thuyết tự nhiên chủ nghĩa 

 - Noam Chomxki (1957) trong tác phẩm Cấu trúc ngữ nghĩa đã phân tích có 

phê phán lí thuyết hành vi chủ nghĩa của Skinner. Ông cho rằng trẻ em đóng vai trò 

chính và là nhân tố chính trong sự phát triển ngôn ngữ của mình. Ông coi ngôn ngữ 

có cơ sở sinh học của nó. Thành tựu chỉ có của con người. Con người có cơ quan 

sinh sản ngôn ngữ trong não bộ. Chỉ cần có sự tác động thêm từ phía bên ngoài 

(môi trường nói năng) là ngôn ngữ có cơ hội xuất hiện.  

 - Chomxki cho rằng kiến thức ngữ pháp của trẻ có từ lúc nó mới sinh. Trẻ có 

kho chứa ngữ pháp hóa toàn cầu. Chỉ cần nó sử đụng đúng lúc là có thể giải mã 

được tiếng mẹ đẻ của nó. Những giả định này của N.Chomxki không có tính thuyết 

phục. Các quy luật về ngữ pháp không thể là có sẵn. Càng không thể có cái gọi là 

khi ngữ pháp toàn cầu. 

2.3. J.Piaget và L.S.Vưtgôxki với lí thuyết về sự phát triển của ngôn ngữ và 

nhận thức 

 - J.Piaget là một nhà tâm lí học nổi tiếng của Thụy Sĩ. Trong tác phẩm ngôn 

ngữ và tư duy của trẻ ông cho rằng ngôn ngữ không quan trọng lắm đối với sự phát 

triển của tư duy. Theo ông, tư duy phát triển là nhờ có việc trẻ hành động trực tiếp 

với các vật thể vật chất, phát ra những thiếu sót trong tư duy hiện  có, luyện tập để 

sáng tạo ra phương thức tư duy phù hợp với hiện thực.  
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Quan điểm của Piaget có ảnh hưởng to lớn đến giáo dục mẫu giáo và tiểu học 

thông qua ba điểm sau đây: 

 - Chú trọng cho trẻ hoạt động tìm tòi: trẻ em được động viên tự tìm tòi phát 

hiện qua sự tác động ngẫu nhiên. Thay vì cung cấp cho trẻ kiến thức sẵn có bằng 

lời, người ta đưa ra một loạt các hoạt động thiết kế nhằm kích thích cho trẻ khám 

phá, phát hiện, tìm tòi và cho phép trẻ tự do lựa chọn các hoạt động này. 

 - Nhận thức rõ sự sẵn sàng học tập của trẻ. Người ta không cố gắng thúc đẩy 

sự phát triển của trẻ em. Nội dung học tập được xác định trên mức độ phát triển 

của trẻ.  

 - Công nhận sự khác biệt cá thể. Lí thuyết của Piaget cho rằng tất cả trẻ em 

đều trải qua trình tự phát triển như nhau nhưng trẻ em phát triển với những tốc độ 

khác nhau. Vì thế, giáo viên phải nỗ lực tổ chức hoạt động cho từng trẻ, hoặc nhóm 

không phải theo cả lớp. 

 - L.X. Vưgôtxki là nhà tâm lí học nổi tiếng người Nga cùng thời với Piaget  

Vưgôtxki phản đối mạnh mẽ Piaget khi ông cho rằng ngôn ngữ có vai trò to lớn 

đối với sự phát triển tư duy cho trẻ. Trẻ tự nói với chính mình tức là trẻ tự điều 

khiển, điều chỉnh hành vi. Tiếp thu quan điểm của Vưgôtxki, người ta chỉ ra hai 

đặc điểm quan trọng của quá trình trẻ hoạt động với người lớn: 

 - Tính liên chủ thể: hai người tham gia vào cùng một nhiệm vụ từ khác biệt 

đến thống nhất. Liên chủ thể tạo ra cơ sở chung cho giao tiếp khi từng cá thể tự 

điều chỉnh để phù hợp với quan điểm của bạn giao tiếp. Người lớn cố gắng thúc 

đẩy tính liên chủ thể khi diễn đạt hiểu biết của mình trong cách thức để hiểu vấn đề 

của trẻ. Khi trẻ cố gắng lĩnh hội sự giảng giải tức là nó đã bước thêm một bước về 

nhận thức. 

 - Phương pháp bắc giàn hay còn gọi là phương pháp thích ứng: người lớn 

thay đổi sự hỗ trợ của mình để phù hợp với mức độ phát triển hiện có của trẻ. 

 Giáo dục theo trường phái Vưgôtxki tiến xa hơn giáo dục dựa vào sự tự phát 

hiện của Piaget. Giáo viên hướng dẫn hoạt động học tập của trẻ bằng sự giảng giải, 

hướng dẫn, điều chỉnh cho phù hợp với "vùng phát triển gần nhất" của từng trẻ. 

Điều này còn xảy ra khi trẻ phối hợp hoạt động với bạn, nhóm bạn, chúng giúp đỡ 

lẫn nhau cùng học tập. Đối với trẻ nhỏ, Vưgôtxki chỉ dẫn phải tạo ra nhiều cơ hội, 

hoạt động để phát triển tác động qua lại giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với người lớn. 

2.4. Phùng Đức Toàn với phương án 0 tuổi - một quan điểm dạy chữ sớm cho 

trẻ. 

 Quan điểm căn bản của ông là cần phải phát hiện và bồi dưỡng sớm cho trẻ 

khả năng học tập, tiếp thu kiến thức trong đó có ngôn ngữ. Ông đã đề xuất những 

cách thức dạy chữ cho trẻ từ rất sớm. Trẻ tiếp xúc với chữ viết cùng như tiếp xúc 

với người và các loại đồ vật, một sự tiếp nhận thị giác (ngôn ngữ thị giác). Như 

vậy, trẻ có thể biết chữ ngay cả khi chưa biết nói, nghĩa là từ rất sớm. Tuổi sơ sinh 

còn được coi là lí tưởng để dạy chữ theo quan điểm của ông. Những kết quả mà 

ông đã đạt được là hết sức khả quan. Mặc dù quan điểm của ông còn mới lạ, có 

những điểm trái ngược với quan điểm dạy ngôn ngữ cho trẻ tuổi mầm non hiện nay 

nhưng kết quả nghiên cứu của ông đã cho chúng ta những suy nghĩ mới, những bài 

học mới trong giáo dục ngôn ngữ cho trẻ. 

3. Ngôn ngữ tuổi mầm non là gì?  
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3.1. Trong cuốn sách Phát triển ngôn ngữ trẻ thơ  Một chuyên gia trong lĩnh vực 

phát triển ngôn ngữ trẻ em của Hoa Kì đã nhìn nhận ngôn ngữ trẻ em là một sự 

biểu hiện tích hợp của các thành tố ngôn ngữ; ngữ âm, nghĩa của các từ và cấu tạo 

từ, ngữ pháp và ngữ dụng. Đã chỉ ra ba cấp độ của việc phát triển ngôn ngữ của trẻ 

là: 

  - Cấp độ 1: biết nói.  

  - Cấp độ 2: biết nói một cách có hiểu biết. 

  - Cấp độ 3: bày tỏ bằng lời nói một cách có hiểu biết.  

- Về mặt cấu trúc, ngôn ngữ được tạo bởi các đơn vị ngữ âm, từ vựng, ngữ 

pháp và ngữ dụng. Về mặt chỉnh thể, ngôn ngữ thể hiện trong đơn vị giao tiếp. 

Như vậy, phát triển ngôn ngữ cho trẻ là phát triển từng mặt các đơn vị ngôn ngữ 

nhưng lại phải đạt đến sự tích hợp các thành tố đó trong một đơn vị giao tiếp chỉnh 

thể là ngôn bản. 

- Nói đến ngôn ngữ của tuổi mầm non, chúng ta không thể không nhắc đến 

ngôn ngữ viết, bao gồm khả năng tiền đọc - viết của trẻ. Tuổi mầm non chưa đọc - 

viết được và điều này cũng chưa đặt ra cho các cháu. Tuy nhiên, chuẩn bị cho trẻ 

học đọc - viết, trở thành người "biết chữ" trong tương lai lại rất quan trọng. Những 

dấu hiệu ban đầu của khả năng đọc - viết của trẻ đã hình thành từ rất sớm (nhiều 

nhà nghiên cứu gọi là khả năng tiền đọc - viết), nó cần được nâng đỡ, phát triển 

trong tuổi mầm non. Như vậy, trong nội hàm ngôn ngữ trẻ sẽ bao gồm cả khả năng 

tiền đọc - viết của trẻ. 

3.2. Hai giai đoạn phát triển ngôn ngữ trẻ em 

 Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ là một quá trình từ thấp đến cao với các giai 

đoạn mang những đặc trưng khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ, ở mỗi giai 

đoạn có sự kế thừa và phát triển những thành tựu của giai đoạn trước. 

 Các nhà ngôn ngữ học đều thống nhất với nhau chia hai giai đoạn: giai đoạn 

tiền ngôn ngữ và giai đoạn ngôn ngữ chính thức. 

 - Giai đoạn tiền ngôn ngữ: đây là giai đoạn đầu tiên của quá trình học nói 

của đứa trẻ. Mặc dù trẻ chưa có các từ, chưa hiểu cách sử dụng các quy tắc ngữ 

pháp nhưng trẻ đã bắt đầu bước vào giao tiếp. Giai đoạn giao lưu cảm xúc chiếm 

vai trò chủ đạo. Đứa trẻ sử dụng các âm bập bẹ, các cử chỉ, thái độ để giao tiếp với 

người lớn. 

 - Giai đoạn ngôn ngữ: bắt đầu từ 12 tháng trở đi sẽ xuất hiện những âm bập 

bẹ có nghĩa đầu tiên và ngay lập tức trẻ huy động chúng vào giao tiếp với người 

lớn. Các âm bập bẹ nhanh chóng mất đi nhường chỗ cho các từ tham gia vào cấu 

tạo câu sử dụng trong giao tiếp. Nhu cầu giao tiếp tăng lên thúc đẩy hoạt động giao 

tiếp ngôn ngữ; kết quả là các kĩ năng giao tiếp ngôn ngữ được hình thành. 

 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận  

I. Câu hỏi 

1. Phân thích bản chất của ngôn ngữ? 

2. Ngôn ngữ và lời nói có điểm gì chung và riêng? 

3. Có những dạng hoạt động lời nói nào? 

4. Ngôn ngữ trẻ em là gì? 
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5. Phân tích các quan điểm về sự phát triển ngôn ngữ trẻ em và rút ra kết 

luận sư phạm cần thiết ? 

II. Hƣớng dẫn học tập 

 1. Cần làm rõ bản chất ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt và là một 

hệ thống tín hiệu đặc biệt. Từ đó nhận ra được vai trò và sức mạnh của ngôn ngữ 

trong đời sống xã hội, đối với sự phát triển của mỗi cá nhân và cả cộng đồng. Vai 

trò và ý nghĩa của ngôn ngữ được thể hiện rõ hơn ở chức năng của ngôn ngữ: công 

cụ giao tiếp, phát triển tư duy, nhận thức, công cụ thông tin. Đặc biệt chú ý vai trò 

của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức của con người, từ đó phân tích được vai 

trò của ngôn ngữ đối với sự phát triển trẻ em. 

 2. Về bản chất, chức năng thì ngôn ngữ và lời nói không có gì khác. Sự khác 

biệt giữa ngôn ngữ và lời nói mang tính qui luật biện chứng và giữa chúng có mối 

liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong khi ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu, có tính qui ước 

chung, là tài sản chung của một cộng đồng quốc gia, dân tộc thì lời nói lại là sản 

phẩm cá nhân, mang màu sắc cá nhân. Lời nói là việc sử dụng ngôn ngữ của mỗi 

cá nhân vào trong giao tiếp. Quan hệ giữa lời nói và ngôn ngữ là quan hệ giữa cái 

chung và cái riêng, cả hai dựa vào nhau mà phát triển. 

 3. Cần phân biệt được các loại hoạt động lời nói theo từng cặp: lời nói miệng 

và lời nói viết, lời nói bên trong và lời nói bên ngoài, lời nói độc thoại và lời nói 

đối thoại, cần thấy được đặc trưng của mỗi loại, những điểm mạnh, điểm yếu của 

chúng đối với hoạt động giao tiếp của con người. 

 4. Phân tích được khái niệm về ngôn ngữ trẻ em: Về mặt cấu trúc là sự hợp 

thành của các thành tố ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và ngữ dụng. Về mặt chỉnh thể, 

ngôn ngữ trẻ em thể hiện trong tính tích hợp của đơn vị giao tiếp là ngôn bản. 

Ngôn ngữ trẻ em còn được phân cấp 3 trình độ sử dụng ngôn ngữ: dùng lời nói, 

dùng lời nói có nhận thức và bày tỏ bằng lời nói có nhận thức. Ngoài ra, nội hàm 

khái niệm ngôn ngữ trẻ em còn bao hàm cả khả năng tiền đọc viết của trẻ. Từ đó, 

hiểu được phát triển ngôn ngữ trẻ em là phát triển khả năng giao tiếp ngôn ngữ với 

sự phát triển  đồng đều của các thành tố ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và ngữ dụng, 

phát triển khả năng đọc viết phù hợp với độ tuổi của trẻ. 

 5. Phân biệt được 2 giai đoạn: tiền ngôn ngữ và ngôn ngữ chính thức. Giai 

đoạn tiền ngôn ngữ diễn ra vào năm đầu tiên, có thể coi đây là thời kỳ chuẩn bị cho 

sự ra đời của ngôn ngữ. Trẻ giao tiếp bằng cảm xúc, cử chỉ, điệu bộ. Trong thời 

gian này hình thành các tiền đề về nhận thức như khả năng nghe, nhìn, vận động… 

Bộ máy phát âm hình thành, giai đoạn ngôn ngữ chính thức bắt đầu sau 12 tháng, 

những từ ngữ đầu tiên xuất hiện, ngôn ngữ có mặt trong giao tiếp của trẻ và nhanh 

chóng phát triển. 

III. Thảo luận 

1. Vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức. 

2. Sự phát triển ngôn ngữ trẻ em. 
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Chƣơng 2: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ TUỔI MẦM NON LÀ MỘT  

KHOA HỌC 

(4 tiết) 

 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức  

- Sinh viên nắm vững sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của khoa 

học phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non. 

- Hiểu được đối tượng nghiên cứu của môn học. 

- Nắm vững các phương pháp nghiên cứu. 

2. Kĩ năng  

- Vận dụng các phương pháp nghiên cứu trong việc phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ. 

- Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung bài học. 

- Tìm hiểu, liên hệ với thực tiễn giáo dục ở các trường mầm non. 

 - Vận dụng kiến thức vào quá trình thực hành tại các trường mầm non. 

3. Thái độ 

- Sinh viên tích cực tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của khoa học 

phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non, đối tượng và các phương pháp nghiên cứu. 

 - Tích cực học tập có thái độ nghiêm túc, tự giác, ham học hỏi và hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ của môn học. 

B. Chuẩn bị  

1. Giảng viên 

Tài liệu chính 

[1]  Đinh Hồng Thái(2013), Giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non, 

Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội.  

Tài liệu tham khảo 

[2] Lê Thu Hương (2007), Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mầm non theo hướng tích hợp, Nxb giáo dục, Hà Nội. 

[3] Nguyễn Xuân Khoa (2004), Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mẫu giáo, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội. 

[4] Đinh Hồng Thái (2006), Giáo trình phương pháp phát triển lời nói trẻ 

em, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội . 

[5] Đinh Hồng Thái- Trần Thị Mai (2011), Giáo trình Phương pháp phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non,Nxb Giáo dục Việt Nam. 
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2. Ngƣời học 

 - Tài liệu chính và tài liệu tham khảo 

 - Bút, vở. 

 - Đọc trước chương 2 (tài liệu chính). 

C. Nội dung 

I. Sơ lƣợc về quá trình hình thành và phát triển của khoa học phát triển ngôn 

ngữ tuổi mầm non  

1. Các giai đoạn phát triển 

 Có thể chia ba giai đoạn như sau: 

 * Giai đoạn 1 (từ năm 1945 đến năm 1960): Số người nghiên cứu và các 

công trình nghiên cứu tiếng Việt còn ít, chủ yếu tiếng Việt được dạy thông qua bộ 

môn văn học.  

 * Giai đoạn 2 (vào khoảng những năm 70 - 80 của thế kỉ XX): thời gian này 

các thành tựu nghiên cứu về tiếng Việt đã khá phong phú. Việc giảng dạy ngôn 

ngữ và tiếng Việt ở hệ thống các trường đại học, cao đẳng sư phạm và một  số 

trường đại học tổng hợp…đã được nâng cao chất  lượng. 

 * Giai đoạn 3 (từ năm 1980 đến nay): Yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học 

tiếng Việt ngày một cao đòi hỏi chuyên ngành phương pháp dạy học Tiếng Việt ra 

đời ra đời.  

 - Năm 1982, đánh dầu một bước phát triển của việc dạy tiếng Việt ở trường 

học. Hội nghị khoa học về dạy tiếng Việt trong nhà trường tại trường ĐHSP Hà 

Nội đã đặt vấn đề xây dựng chuyên ngành pháp dạy học Tiếng Việt thành một 

khoa học độc lập.  

 - Từ năm 1983, Bộ giáo dục quyết định đưa phương pháp dạy học Tiếng 

Việt vào chương trình đào tạo của khoa Ngữ văn các trường sư phạm. Các khoa 

Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non ngay từ khi thành lập đã có trong chương 

trình đào tạo môn học phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN.  

 2. Ngày nay càng có nhiều người nghiên cứu về phát triển lời nói trẻ em. 

Nhìn chung, những công trình nghiên cứu trên dựa vào đặc điểm phát triển của trẻ 

em Việt Nam, đưa ra các phương pháp, biện pháp cụ thể, phù hợp nhằm phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ. Đó là những đóng góp quan trọng trên cả hai phương diện lí luận 

và thực tiễn thúc đẩy sự phát triển của chuyên ngành phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mầm non ở nước ta. 

II. Đối tƣợng nghiên cứu 

1. Một khoa học muốn khẳng định mình với tƣ cách một ngành khoa học độc 

lập nhất thiết xác định cho mình đối tƣợng nghiên cứu riêng biệt. Đối tượng 

nghiên cứu của phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non là quá trình dạy ngôn ngữ 

cho trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi. Nó bao gồm: 

 - Mục đích dạy học: Phát triển hoạt động ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm 

non. 

 - Nhiệm vụ cơ bản: Rèn luyện phát âm, phát triển vốn từ, dạy nói các mẫu 

câu tiêng Việt, phát triển lời nói mạch lạc, chuẩn bị cho trẻ học chữ (đọc, viết) ở 

trường phổ thông. 
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 - Phương pháp, biện pháp: Các phương pháp, biện pháp dạy học phù hợp với 

lứa tuổi mầm non được vận dụng cụ thể vào công việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 

 - Hình thức dạy học. 

 - Các điều kiện, phương tiện dạy học. 

2. Phƣơng pháp dạy lời nói cho trẻ đƣợc xây dựng trên cơ sở những căn cứ 

khoa học, cơ sở lí luận và thực tiễn giáo dục mầm non: Các nhà nghiên cứu 

phát triển ngôn ngữ cho trẻ lứa tuổi mầm non dựa vào các thành tựu tâm lí học, 

giáo dục học trẻ em,… xây dựng nội dung, yêu cầu, tìm ra các phương pháp, biện 

pháp phù hợp với trẻ từng độ tuổi để dạy trẻ học nói một cách có hiệu quả. 

3. Mối quan hệ của phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non với các khoa học 

khác : 

 - Với Ngôn ngữ học: Đó là những kiến thức cơ bản của ngôn ngữ tiếng Việt, 

được trình bày thành một hệ thống. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ bao gồm phát triển 

đầy đủ cả phát âm đúng, phát triển vốn từ, khả năng nói đúng ngữ pháp, diễn đạt 

mạch lạc, phát triển ngôn ngữ nghệ thuật. Kiến thức về ngôn ngữ học sẽ là những 

kiến thức cơ sở giúp cho các nhà giáo dục hiểu đúng nhiệm vụ, nội dung, tìm ra 

các phương pháp, biện pháp hữu hiệu để phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 

 - Với tâm lí học: theo Leonchiev, hoạt động lời nói có thể chia làm ba thành 

phần: 

 + Năng lực ngôn ngữ: bao gồm toàn bộ các điều kiện tâm sinh lí bao đảm 

cho thành viên của một cộng đồng ngôn ngữ có thể sản sinh và lĩnh hội lời nói. 

 + Quá trình ngôn ngữ là quá trình hiện thực hóa các năng lực ngôn ngữ 

trong những điều kiện xã hội, kinh tế, văn hóa nhất định nhằm hiện thực hóa năng 

lực ngôn ngữ và quá trình giao tiếp. 

 + Chuẩn mực ngôn ngữ (tương ứng với khái niệm ngôn ngữ của F.Đờ 

Xootxuya tương ứng trực tiếp với hệ thống ngôn ngữ. 

 - Với giáo dục học: Phương pháp phát triển ngôn ngữ có liên quan chặt chẽ 

với giáo dục học mầm non. Đó là mối quan hệ của cái chung và cái riêng. Giáo dục 

học mầm non nghiên cứu những vấn đề chung nhất của giáo dục mầm non như: 

mục đích, nội dung, nhiệm vụ, các hình thức, phương pháp dạy học và tổ chức các 

hoạt dộng giáo dục ở tuổi mầm non.  

 - Với sinh lí học: Ngôn ngữ có cơ sở sinh lí học. Bộ máy phát âm của người 

là cơ quan sản sinh ra âm thanh ngôn ngữ; các hoạt động tư duy của người là sản 

phẩm hoạt động của não bộ. Như vậy, hoạt động lời nói có cơ sở sinh lí học. Nắm 

vững các kiến thức giải phẫu sinh lí học cũng góp phần cho giáo viên mầm non 

nâng cao hiệu quả giáo dục tiếng mẹ đẻ cho trẻ. 

III. Phƣơng pháp nghiên cứu 

1. Phương pháp phân tích và tổng hợp các tài liệu lý luận  

 Trong nghiên cứu khoa học nói chung và khoa học phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

MN nói riêng, người nghiên cứu cần phải tiến hành đọc các tài liệu; sách vở, tạp 

chí, các bài báo khoa học, các công trình nghiên cứu…nhằm phân tích và tổng hợp 

các thông tin có liên quan để xây dựng cơ sở lí luận cho đề tài. 

Phương pháp nghiên cứu này được tiến hành với những công việc sau: 
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 - Lập thư mục: thống kê các sách báo, những công trình có liên quan đến đề 

tài nghiên cứu bao gồm các văn kiện của Đảng và Nhà nước, của ngành giáo dục 

về giáo dục mầm non nói chung và phát triển ngôn ngữ trẻ em nói riêng; các công 

trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đề tài; các luận văn, luận án… 

 - Đọc và ghi chép theo các vấn đề: sau khi phân loại tài liệu để biết tài liệu 

nào cần đọc kĩ, tài liệu nào cần đọc lướt để nắm bắt được các nội dung cơ bản có 

liên quan đến đề tài nghiên cứu, tiến hành đọc và ghi chép theo kế hoạch. Phân 

tích, đánh giá các tài liệu thu được. 

 - Hệ thống hóa, khái quát thành cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu. 

2. Phương pháp quan sát sư phạm 

Phương pháp quan sát sư phạm là phương pháp sử dụng có mục đích, có kế hoạch 

các giác quan, các phương tiện kĩ thuật để ghi nhận, thu thập những biểu hiện của 

các hiện tượng, quá trình giáo dục. Phương pháp này dùng để thu thập số liệu, 

nghiên cứu thực tiễn và là bước đầu tiên cho các nghiên cứu khoa học. 

Khi tiến hành quan sát phải bảo đảm một số yêu cầu sau: 

 - Đảm bảo tính tự nhiên, không làm ảnh hưởng đến giáo viên và trẻ để giữ 

cho sự phản ánh được khách quan. 

 - Đảm bảo tính mục đích: tức là phải xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ 

quan sát, đưa ra các tiêu chí đo, xây dựng kế hoạch, chương trình quan sát. 

 - Cần có biên bản ghi chép các tài liệu của quá trình quan sát 

3. Phương pháp điều tra giáo dục 

Phương pháp này có nguồn gốc từ xã hội học, được vận dụng vào khoa học giáo 

dục mầm non và nhiều khoa học khác. Nó gồm các tiểu loại như: điều tra bằng 

anket, điều tra bằng trò chuyện , điều tra bằng phỏng vấn, tọa đàm và điều tra bằng 

trắc nghiệm (test) 

4. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm sư phạm 

Người nghiên cứu sử dụng một hệ thống câu hỏi để thu thập thông tin về đối tượng 

điều tra như: các cán bộ quản lí giáo dục, các giáo viên, phụ huynh, những người 

có quan tâm đến vấn đề nghiên cứu. 

 Điều tra bằng anket được tiến hành theo các bước sau: 

- Lập bảng hỏi: các câu hỏi phải đảm bảo các yêu cầu: 

 + Câu hỏi phải có cách hiểu đơn trị (một cách hiểu). 

 + Câu hỏi phải phù hợp với trình độ người được hỏi, không được dùng các 

thuật ngữ quá khó, ít người biết đến. 

 + Không có nội dung đánh giá trực tiếp người được hỏi. 

 + Các phương án trả lời đúng phải được dựa trên một cơ sở thống nhất; các 

phương án trả lời phải rõ ràng, tránh sự trùng lặp. 

 + Các phương án trả lời phải đầy đủ 

 + Nên nêu ra đầu tiên các câu hỏi mang tính tiếp xúc, tâm lí nhằm nêu mục 

đích, ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu, tạo cho người được hỏi có tâm thế thoải mái, 

dễ chịu để sẵn sàng đối thoại. 

 + Có ba loại câu hỏi: câu hỏi đóng là các câu hỏi có sẵn các phương án trả 

lời và người được hỏi chỉ việc lựa chọn phương án mình cho là đúng. Câu hỏi mở 
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là câu hỏi người được hỏi được trả lời hoàn toàn theo ý mình. Loại thứ ba kết hợp 

cả hai loại trên. 

 - Điều tra: chọn địa điểm, đối tượng và số lượng điều tra đảm bảo nguyên 

tắc đại diện mẫu trong thống kê. 

 - Xử lí kết quả nghiên cứu bằng thống kê toàn học. 

 Phương pháp điều tra bằng anket có ưu điểm là có khả năng thu thập được 

một khối lượng lớn tài liệu trong một thời gian ngắn mà không đòi hỏi một lực 

lượng nghiên cứu đông với các phương tiện phức tạp; độ tin cậy của các thông tin 

lại khá cao. Nhược điểm của nó là người bị hỏi có thể không nói thật làm cho 

thông tin mất chính xác. 

 Phương pháp này dùng với mục đích thăm dò, phát hiện, định hướng trong 

quá trình nghiên cứu. 

5. Phương pháp thực nghiệm sư phạm. 

Phương pháp thực nghiệm sư phạm là phương pháp đặc thù của nghiên cứu khoa 

học giáo dục, là việc chủ động gây ra các hiện tượng nghiên cứu trong những điều 

kiện được khống chế nhằm xác định mối quan hệ nhân quả giữa từng nhân tố tác 

động. 

Các bước tiến hành thực nghiệm được tiến hành như sau: 

 - Xây dựng giả thuyết thực nghiệm. 

 - Dự kiến hệ thống chuẩn đánh giá, xác định phương tiện và phương thức 

đánh giá nhằm so sánh sự biến đổi kết quả trước và sau thực nghiệm sư phạm. 

 - Lựa chọn đối tượng thực nghiệm theo những yêu cầu nhất định để những 

kết luận rút ra sau thực nghiệm có thể vận dụng trong quá trình tổ chức hoạt động 

giáo dục ở phạm vi rộng lớn, bảo đảm tính phù hợp và có thể sai số nhỏ. 

 + Đảm bảo tính đại diện tiêu biểu. 

 + Khống chế tác động không thực nghiệm, nên chọn nhóm thực nghiệm và 

nhóm đối chứng trong một lớp học. 

 + Khống chế ảnh hưởng của trình tự các tác động sư phạm. 

 - Các biên bản thực nghiệm phải được ghi chép cẩn thận, đúng quy cách, tỉ 

mỉ, chính xác, có lượng thông tin phong phú và giá trị. 

 - Để đảm bảo tính phổ biến của kết quả thực nghiệm, phải chú ý chọn đối 

tượng đa dạng, tiêu biểu để nghiên cứu, cần tiến hành ở nhiều địa bàn, trên các đối 

tượng khác nhau, tiến hành thực nghiệm lặp lại nhiều lần cùng một đối tượng ở các 

thời điểm khác nhau.  

 Thực nghiệm sư phạm cần đảm bảo một số yêu cầu sau: 

 - Các nhóm thực nghiệm phải như nhau về lứa tuổi, trình độ phát triển, về 

giới tính và các mặt khác. 

 - Cần thực nghiệm trên số lượng nghiệm thể đủ lớn để cho độ tin cậy cao; 

khi tính toán, xử lí số liệu phải sử dụng thống kê toán học. 

 - Tránh nghiên cứu đồng thời một số mặt gây ảnh hưởng xấu lẫn nhau. hạn 

chế kết quả nghiên cứu. 

 - Để kết quả nghiên cứu khách quan, cần xác định, kiểm tra trình độ ban đầu 

của các nhóm. Cuối thực nghiệm đánh giá và ghi kết quả cuối cùng. 

6. Phương pháp thống kê toán học 
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Phương pháp thống kê toán học có đối tượng nghiên cứu là việc thu thập,                   

đúc kết các số liệu quan sát, thực nghiệm, phân tích và rút ra kết luận có độ tin cậy 

cao. 

 Phương pháp này giúp ta đánh giá chất lượng giáo dục, so sánh hiệu quả của 

các phương pháp giáo dục khác nhau, phân tích các mối quan hệ giữa các hiện 

tượng giáo dục, tác động của các nhân tố đối với các hiện tượng giáo dục, loại bỏ 

các yếu tố ngẫu nhiên, làm sáng tỏ các quy luật của các hiện tượng giáo dục. 

 Một số điểm cần lưu ý khi sử dụng phương pháp này: 

 - Nhà nghiên cứu xuất phát từ mục đích nghiên cứu để xử lí và phân tích số 

liệu thu được, sau đó biểu bị nội dung cơ bản của nó bằng một số chỉ số, vạch rõ 

mối liên hệ giữa các chỉ số đó. 

 - Sử dụng các công thức tính toán khác nhau. 

 - Từ sự khái quát các hiệu tượng giống nhau rút ra các kết luận có ý nghĩa. 

 - Sử dụng các công thức toán học để xử lí kết quả nghiên cứu cho phép xác 

định độ tin cậy của những kết luận khoa học, có thể phổ biến chúng trong các 

trường hợp tương tự. 
 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

I. Câu hỏi 

1. Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em với tư cách là một khoa học 

đã hình thành và phát triển như thế nào? 

2. Đối tượng nghiên cứu của khoa học phương pháp phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ em là gì? Nó có quan hệ như thế nào với các khoa học khác? 

3. Phân tích vai trò của phương pháp nghiên cứu lí luận trong các nghiên 

cứu phương pháp phát triển ngôn ngữ trẻ em. 

4. Phân tích cách sử dụng các phương pháp nghiên cứu thực tiễn trong 

nghiên cứu phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em. 

II. Hƣớng dẫn học tập 

 1. Cần nắm được các giai đoạn phát triển của khoa học phương pháp phát 

triển ngôn ngữ trẻ em. Hiểu được sự xuất hiện của phương pháp dạy học Tiếng 

Việt với tư cách là một khoa học, là một tất yếu đáp ứng nhu cầu của thực tiễn giáo 

dục. 

 2. Đối tượng nghiên cứu của khoa học phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non là 

quá trình dạy học tiếng mẹ để ở trường MN. Nó được qui định bởi các nhiệm vụ, 

phương pháp, hình thức dạy học đặc trưng phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ 

MN. Cần nắm được khái quát các nhiệm vụ, hình thức và phương pháp dạy học đó. 

 3. Hiểu được các phương pháp nghiên cứu lý luận là phương pháp đọc, phân 

tích và tổng hợp các tài liệu khoa học có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Nó có 

vai trò quan trọng trong việc giúp cho người nghiên cứu xác định chính xác đề tài 

nghiên cứu và đặt cơ sở lý luận cho việc thực hiện đề tài nghiên cứu. 

 4. Phân tích được cách sử dụng các phương pháp nghiên cứu thực tiễn bao 

gồm: quan sát, điều tra, thực nghiệm sư phạm… Trong đó thực nghiệm sư phạm là 

phương pháp nghiên cứu quan trọng nhất, được sử dụng phổ biến và hiệu quả nhất 

trong các công trình nghiên cứu phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN. 
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III. Thảo luận 

1. Phương pháp nghiên cứu phát triển ngôn ngữ trẻ em. 

 

 

Chƣơng 3: NHIỆM VỤ, HÌNH THỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ TUỔI MẦM NON 

(4 tiết) 

 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức  

- Sinh viên nắm vững nhiệm vụ, hình thức và phương pháp phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ mầm non. 

2. Kĩ năng  

- Vận dụng các phương pháp trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm 

non. 

- Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung bài học. 

- Tìm hiểu, liên hệ với thực tiễn giáo dục ở các trường mầm non. 

 - Vận dụng kiến thức vào quá trình thực hành tại các trường mầm non. 

3. Thái độ 

- Sinh viên hứng thú tìm hiểu nhiệm vụ, hình thức và phương pháp phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 

 - Tích cực học tập có thái độ nghiêm túc, tự giác, ham học hỏi và hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ của môn học. 

B. Chuẩn bị  

1. Giảng viên 

Tài liệu chính 

[1]  Đinh Hồng Thái(2013), Giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non, 

Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội.  

Tài liệu tham khảo 

[2] Lê Thu Hương (2007), Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mầm non theo hướng tích hợp, Nxb giáo dục, Hà Nội. 

[3] Nguyễn Xuân Khoa (2004), Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mẫu giáo, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội. 

[4] Đinh Hồng Thái (2006), Giáo trình phương pháp phát triển lời nói trẻ 

em, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội . 
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[5] Đinh Hồng Thái- Trần Thị Mai (2011), Giáo trình Phương pháp phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non,Nxb Giáo dục Việt Nam. 

2. Ngƣời học 

 - Tài liệu chính và tài liệu tham khảo 

 - Bút, vở. 

 - Đọc trước chương 3 (tài liệu chính). 

C. Nội dung 

I. Nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non 

1. Giáo dục chuẩn mực ngữ âm tiếng Việt 

- Luyện cho trẻ nghe âm thanh ngôn ngữ, trong việc học lời nói của trẻ thì 

cơ quan phân tích thính giác có một vai trò vô cùng quan trọng. Đó là cửa ngõ của 

âm thanh ngôn ngữ. Tai nghe không tốt thì cũng dẫn đến thiểu năng về nói và trí 

tuệ chậm phát triển (phần lớn trẻ câm - thiểu năng trí tuệ là do điếc bẩm sinh). 

 - Dạy trẻ phát âm đúng các âm vị, trong các kết hợp âm tiết - từ - câu theo 

chuẩn mực âm thanh tiếng Việt (chính âm) 

 - Trẻ học điều chỉnh hơi thở ngôn ngữ để tạo nên sự hợp lí của âm thanh 

ngôn ngữ về cường độ, nhịp điệu, tốc độ của lời nói. Rèn luyện cho trẻ sử dụng 

ngữ điệu để tạo nên sự biểu cảm về phương diện âm thanh lời nói. 

 - Sửa các lỗi phát âm cho trẻ: bắt đầu học nói, khi bộ máy phát âm chưa 

hoàn thiện thì nói ngọng là hiện tượng thường thấy ở trẻ. Sửa các lỗi nói ngọng 

(phát âm sai âm vị, thanh điệu) là một công việc phổ biến trong dạy nói cho trẻ. 

2. Hình thành và phát triển vốn từ cho trẻ 

- Làm giàu vốn từ cho trẻ: là phát triển vốn từ về chiều rộng (tăng số lượng 

từ trong vốn từ của trẻ); cung cấp thêm các từ tên gọi của các sự vật, hiện tượng 

các hoạt động, trạng thái, các tính chất, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.  

 - Nâng cao khả năng hiểu nghĩa của từ ở trẻ; dạy trẻ dùng từ chính xác; phát 

triển vốn từ đồng nghĩa, trái nghĩa, điều này giúp trẻ khả năng lựa chọn và sử dụng 

từ chính xác. 

 - Tích cực hóa vốn từ của trẻ: từ phải được sử dụng đúng trong cấu trúc câu. 

Một từ có thể sử dụng trong nhiều câu khác nhau, được tích cực hóa trong hoạt 

động giao tiếp. 

3. Dạy trẻ sử dụng các mẫu câu tiếng Việt 

Dạy trẻ nói đúng các mẫu câu theo cấu trúc câu tiếng Việt: các loại câu đơn, câu 

ghép, các kiểu câu đặc biệt trong các tình huống giao tiếp. Bên cạnh đó cần sửa các 

câu sai: câu què, cụt - các câu sai về trật tự từ, sai về logic. 

4. Phát triển lời nói mạch lạc 

- Đơn vị ngôn ngữ để giao tiếp không phải là một câu mà là một ngôn bản. 

Vì thế sự mạch lạc của lời nói rất cần thiết. Nó được phát triển ngay từ khi trẻ bắt 

đầu học nói. 
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 - Dạy lời nói mạch lạc có hai dạng là đối thoại và độc thoại. Thực chất là rèn 

luyện khả năng tư duy ngôn ngữ và sử dụng lời nói để giao tiếp. Sự mạch lạc của 

ngôn ngữ chính là sự mạch lạc của tư duy. 

 - Hình thức quan trọng của lời nói mạch lạc là kể chuyện. Trong trường 

mầm non có nhiều hình thức như: kể chuyện theo tranh, kể chuyện theo đồ chơi, kể 

lại truyện văn học, kể chuyện theo kinh nghiệm và kể chuyện sáng tạo. 

5. Chuẩn bị cho trẻ khả năng tiền đọc - viết. 

- Cho trẻ làm quen với hệ thống chữ viết tiếng việt 

 - Cho trẻ làm quen dẫn với các biểu tượng đơn vị ngôn ngữ: âm, tiếng, từ, 

câu… 

 - Cho trẻ làm quen dần với một số hành vi đọc - viết: ngồi, cầm bút viết, tô 

trên giấy, tô chữ cái tiếng Việt và trong các từ, giở sách, đọc từ trên xuống, từ trái 

qua phải. 

 - Bước đầu cho trẻ làm quen với tin học, sử dụng một số phần mềm dạy học, 

trò chơi trên máy tính.  

6. Phát triển lời nói nghệ thuật thông qua việc cho trẻ tiếp xúc với thơ và truyện 

Tuổi mầm non rất nhạy cảm với nghệ thuật ngôn ngữ. Âm điệu, hình tượng 

của các bài hát ru đồng dao, ca dao, dân ca sớm đi vào tâm hồn tuổi thơ. Những 

truyện cổ tích, thần thoại đặc biệt hấp dẫn trẻ. Chính vì vậy, cho trẻ tiếp xúc với 

thơ, truyện là một con đường phát triển lời nói, đặc biệt là lời nói nghệ thuật.  

7. Giáo dục tình yêu đối với tiếng mẹ đẻ và văn hóa giao tiếp ngôn ngữ 

- Tiếng mẹ đẻ là tài sản vô giá mà cha ông để lại cho các thế hệ con cháu. 

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử cùng với những cuộc chiến đấu chống xâm lược, 

cha ông ta cũng phải kiên trì đấu tranh để giữ gìn truyền thống văn hóa trong đó có 

tiếng nói của dân tộc.  

 - Giáo dục văn hóa giao tiếp ngôn ngữ cũng là một nội dung quan trọng 

trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Văn hóa giao tiếp ngôn ngữ thể hiện trong 

tất cả các thành tố ngôn ngữ như: sử dụng âm thanh, ngữ điệu sao cho phù hợp, 

biểu cảm, sử dụng từ ngữ chính xác, phong phú, gợi cảm; sử dụng các mẫu câu 

phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp; lời nói rõ ràng; mạch lạc, khi cần sử dụng các 

phương pháp biểu cảm, các phương tiện tu từ tăng cường hiệu quả giao tiếp một 

cách có văn hóa. Bên cạnh đó cũng cần chú ý rèn luyện cho trẻ sử dụng phối hợp 

các phương tiện phi ngôn ngữ như cử chỉ, điệu bộ…. Tất cả những điều đó cần 

hình thành cho trẻ ngay từ khi bắt đầu học nói, tạo thành những thói quen giao tiếp 

ngôn ngữ lịch sự, có văn hóa. 

II. Hình thức phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non 

1. Hình thức phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non 

- Có hai hình thức phát triển lời nói cho trẻ, đó là các tiết học và các hoạt 

động ngoài tiết học. Các tiết học có thể chia làm ba loại: loại tiết học chuyên biệt 

như tiết học nhận biết - tập nói ở nhà trẻ và tiết học cho trẻ làm quen với chữ cái ở 

mẫu giáo loại tiết học có ưu thế phát triển lời nói như cho trẻ làm quen với môi 
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trường xung quanh, cho trẻ làm quen với văn học và các tiết học khác như cho trẻ 

làm quen với toán, tổ chức hoạt động tạo hình, giáo dục âm nhạc…Mọi tiết học 

khác nhau đều có cơ hội để phát triển tiếng nói cho trẻ. Cần phải lưu ý tích hợp nội 

dung phát triển tiếng nói vào các giờ học này.  

- Hình thức ngoài tiết học bao gồm tất cả các hoạt động khác như vui chơi, 

lao động, tham quan, sinh hoạt… 

 => Từ hai hình thức dạy học ở trên, chúng ta có thể nhìn ra một quy luật rất 

quan trọng của việc dạy tiếng mẹ đẻ ở trường mầm non. Đó là nhiệm vụ phát triển 

ngôn ngữ trẻ em được tích hợp vào toàn bộ các hoạt động giáo dục và dạy học của 

nhà trường. 

2. Giờ học phát triển lời nói 

Các nhà sư phạm Nga dựa vào mục đích riêng của tiết học đã chia làm 4 loại: 

 - Giờ học dạy kiến thức mới; giờ học này quy định những kiến thức mới cần 

truyền đạt cho trẻ. Có thể là những kiến thức này trẻ đã biết (đã sử dụng trong giao 

tiếp) nhưng cô giáo đưa nó vào hệ thống kiến thức (cần truyền đạt cho trẻ), khi cần 

lí giải cho trẻ hiểu và hoàn thiện cho trẻ kĩ năng sử dụng nó. 

 - Giờ học củng cố kiến thức và thói quen đã thu nhận được. các giờ học này 

chủ yếu để củng cố và ôn luyện những gì trẻ đã được học. Tuy nhiên cô phải cung 

cấp cho trẻ ngữ liệu mới (các âm quen thuộc trong nhiều từ khác nhau, các từ đã 

học trong các kết hợp mới khác nhau…) 

 - Giờ học tổng hợp hoặc hệ thống bài cũ: sử dụng mọi kiến thức, kĩ năng 

trong một tình huống ngôn ngữ cụ thể. Ví dụ trò chơi bán hàng đòi hỏi trẻ vận 

dụng mọi kiến thức, kĩ năng thu nhận được sử dụng vào cuộc sống một cách tự 

nhiên. 

 - Giờ học liên hợp thực hiện mục đích học tập: đây là giờ học vừa cung  cấp 

kiến thức mới, vừa ôn luyện kiến thức cũ, vừa vận dụng vào thực tế giao tiếp. 

 * Yêu cầu chung đối với giờ học tiếng mẻ đẻ: trong tài liệu Phương pháp 

phát triển lời nói cho trẻ em (NXB Giáo dục mátxơcơva 1974), Barodis A.M đã 

nêu ra 10 yêu cầu cho tiết học tiếng mẹ đẻ ở trường mầm non như sau: 

 - Chuẩn bị cho giờ học: ngoài nội dung, hình thức, phương pháp dạy học là 

cần chuẩn bị các dụng cụ dạy học. 

 - Cường độ căng thẳng tối đa; bài học không được quá dễ và cũng không 

được quá khó; cần xác định mức độ phù hợp và thay đổi hình thức hoạt động để 

làm giảm đi sự mỏi mệt của trẻ. 

 - Giờ học phải có tính chất giáo dục: giờ học phải giáo dục cho trẻ tính kỉ 

luật, kiên trì, lịch thiệp trong giao tiếp….Nội dung ngữ liệu hướng vào giáo dục 

hành vi đạo đức. 

 - Giờ học phải có tính cảm xúc: phải làm cho trẻ hào hứng. 

 - Cấu tạo các phần của giờ học phải rõ ràng: củng cố kiến thức cũ, cung cấp 

kiến thức mới - luyện tập vận dụng… 

 - Phát huy tính tích cực hoạt động ngôn ngữ của từng trẻ. 

 - Kết hợp tính cá biệt và tập thể trong dạy học, chú ý đến năng lực của từng 

trẻ, tạo điều kiện cho mọi đứa trẻ đều được phát huy hết khả năng của mình. 
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 - Tổ chức điều kiện học tập phù hợp: chú ý đến điều kiện vệ sinh, khí hậu, 

thẩm mĩ. 

 - Phải ghi nhật kí giờ học vào một cuốn sổ để theo dõi kết quả học tập và 

kinh nghiệm. 

 - Củng cố kiến thức đã học ở các hoạt động khác nhau 

3. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở các hoạt động khác  

Nhiệm vụ phát triển lời nói còn được tích hợp trong mọi hoạt động: vui chơi, 

lao động, sinh hoạt hàng ngày. Điều quan trọng là cô biết phải vận dụng rất linh 

hoạt các biện pháp sư phạm, xử lí các tình huống nhằm tận dụng các cơ hội để phát 

triển năng lực hoạt động ngôn ngữ cho trẻ. Mục tiêu phát triển lời nói phải được 

xác định rõ ràng trong từng kế hoạch giáo dục và dạy học. 

III. Phƣơng pháp phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non 

1. Phương pháp dùng lời 

- Đàm thoại: Là sự giao tiếp bằng ngôn ngữ giữa cô giáo và trẻ. Đàm thoại 

được sắp xếp có tổ chức, có kế hoạch nhằm mục đích đi sâu, làm cho chính xác và 

hệ thống tất cả những biểu tượng và kiến thức mà các em thu lượm được. Do đó, 

đàm thoại thích ứng với tâm lý của trẻ. Đàm thoại được tiến hành nhẹ nhàng, thoải 

mái và tự nhiên , đáp ứng được yêu cầu của trẻ. Đàm thoại có thể được bắt đầu với 

trẻ 3 - 4 tuổi. Với lớp bé, đàm thoại nên tiến hành riêng với từng trẻ. Câu hỏi cần 

đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ lửa tuổi. Không nên biến đàm 

thoại thành buổi nhồi nhét kiến thức. Mục đích của đàm thoại là củng cố và hệ 

thống hóa bằng công cụ ngôn ngữ tất cả những gì trẻ thu nhận được. 

- Cô sử dụng lời nói mẫu: khi chỉ cho đứa trẻ cách thức tốt nhất để diễn đạt 

ý nghĩ của mình, hay nói rõ hơn có nghĩa là sử dụng mẫu câu, ngôn bản đúng để 

diễn đạt. 

 - Giảng giải: là biện pháp cô giáo dùng lời lẽ của mình để giải thích cho trẻ 

hiểu về bản chất, đặc điểm…của một vật hoặc một hành động nào đó. Cô sử dụng 

những từ trẻ đã biết để giải nghĩa những từ trẻ chưa biết. Cách làm này hay được 

áp dụng trong việc phát triển ngôn từ. Giảng giải phải rõ ràng, dể hiểu, chính xác, 

không sử dụng những từ, câu trẻ không hiểu và nói quanh quẩn. Giảng giải chỉ sử 

dụng khi nào trẻ không hiểu  hoặc chưa hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của từ, câu, câu 

chuyện… 

 - Chỉ dẫn: là cách thức cô giáo dùng lời nói để cho cho trẻ biết cách làm và 

cách đạt được kết quả cuối cùng của công việc. Khi nói cô có thể cùng làm để trẻ 

xem cách làm, nhất là đối với trẻ bé. 

 - Nhắc nhở: là lời gợi ý cho trẻ khi trẻ gặp khó khăn, nhất là đối với trẻ bé, 

trẻ còn hay quên, hoặc vốn từ còn hạn chế. Trẻ làm sai yêu cầu của cô, thì cô nhẹ 

nhàng nói cho trẻ hiểu. Tránh quát mắng làm trẻ sợ hãi, dễ gây nên sự mất tự tin ở 

trẻ. 

 - Đánh giá, nhận xét lời nói của trẻ, khen ngợi, tuyên dƣơng…là lời nói 

của cô về câu trả lời. Về nhận thức và kĩ năng của trẻ. Có thể còn áp dụng cách cho 

trẻ nhận xét lẫn nhau. Đối với trẻ bé cần động viên, khuyến khích và khen ngợi 

tuyên dương khi trẻ làm tốt. Tránh chê bai trước mặt trẻ, làm trẻ ngượng và dễ tự 

ti. 
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 - Sử dụng câu hỏi: câu hỏi dùng với trẻ có nhiều loại khác nhau. Để hướng 

sự chú ý của trẻ tới việc nhận thức đối tượng, cô thường sử dụng các loại câu hỏi: 

cái gì đây? Con gì đây? Như thế nào? Ở đâu? Đi đâu? Có bao nhiêu? Có các câu 

hỏi tìm kiếm, đòi hỏi trẻ phải suy nghĩ và có kết luận, nhận xét về hiện tượng đó 

như: để làm gì? Tại sao? 

 - Câu hỏi kết hợp với trực quan: Trực quan là cơ sở của nhận thức, còn 

phương pháp dùng lời là tổ chức cho việc nhận thức tích cực, tổ chức việc tìm 

kiếm lời nói phù hợp hơn.  

 - Đọc thơ (ca dao, tục ngữ, đồng dao…) cho trẻ nghe cần đọc cậm rãi, vừa 

phải, chú ý ngắt giọng sau mỗi câu và nhấn vào các từ mang vần. Cần truyền đạt 

được âm điệu vui ươi, sảng khoái đến với trẻ.  

 - Kể và đọc truyện: Là phương pháp chủ yếu giúp trẻ làm quen với văn 

học. Trong khi kể, cô giáo phải đảm bảo được nội dung chính của cốt truyện, các 

tình tiết của truyện. Kể chuyện được linh hoạt ở chỗ người kể có thể sử dụng một 

vài từ hoặc câu văn của mình trong lúc kể. Còn khi đọc truyện là cô đọc lại y 

nguyên một câu chuyện có sẵn. Khi đọc, kể chuyện cô phải thể hiện được tình 

cảm, sử dụng ngữ điệu giọng nói để bộc lộ được đặc điểm tính cách nhân vật.  

2. Phương pháp trực quan 

 Phương pháp này đảm bảo mối liên hệ giữa hệ thống tín hiệu thứ nhất và hệ 

thống tín hiệu thứ hai. Phương pháp trực quan này mở ra trước mắt trẻ thế giới 

xung quanh và hình thành ngôn ngữ cho trẻ trong sự liên hệ chặt chẽ với việc phát 

triển nhận thức và tư duy. 

 - Quan sát: là dạy trẻ sử dụng những giác quan của mình để tích lũy dần 

những kinh nghiệm, những hình ảnh, những biểu tượng và kĩ xảo ngôn ngữ. Để 

cho trẻ quan sát, cô có thể sử dụng vật thật để cho trẻ được tiếp xúc với từng vật cụ 

thể (trẻ được nhìn, được xem, được sờ nắn…vật ngay trước mặt trẻ).  

 - Tham quan: là con đường đưa các em đến gần vật thể, hiện tượng. Tùy 

theo từng lứa tuổi, tham quan đi từ những vật thể liên quan đến sinh hoạt cá nhân 

hàng ngày đến thế giới rộng hơn.  

 - Xem phim, băng hình, đĩa VCD: là cách thức sử dụng máy móc, thiết bị 

vào quá trình dạy học trong điều kiện cho phép, tạo điều kiện cho trẻ có thể quan 

sát, tham quan cảnh vật mà trẻ không thể đi đến nơi xem được, hoặc xem lại cảnh 

quay trong quá khứ. Ví dụ: xem phim về các cảnh con vật sống dưới biển hoặc 

xem phim về đời sống của các con vật trong rừng… 

3. Phương pháp thực hành 

Dạy lời nói cho trẻ là dạy hoạt động ngôn ngữ. Có nghĩa là đứa trẻ phải trực tiếp 

tham gia vào hoạt động giao tiếp, sử dụng lời nói của mình. Phương pháp này đòi 

hỏi cô giáo phải chú trọng việc cho trẻ tích cực tham gia vào sử dụng lời nói. 

4. Phương pháp trò chơi 

Trò chơi chiếm giữ một vị trí quan trọng trong các hoạt động giáo dục ở trường 

mầm non. Đối với việc dạy nói cho trẻ thì điều này càng rõ. Có nhiều trò chơi có 

thể sử dụng được vào mục đích dạy nói cho trẻ, các trò chơi phát triển kĩ năng nói 

mạch lạc, giao tiếp ngôn ngữ có văn hóa như các trò chơi đóng vai có chủ để: mẹ 

và con, bán hàng, cô giáo, bác sĩ khám bệnh….kết quả của việc sử dụng các trò 
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chơi để phát triển lời nói cho trẻ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tìm tỏi, sáng tạo 

của cô giáo. Có nhiều trò chơi có sẵn, cũng có thể cần đến sự sáng tạo của cô để 

tạo ra các trò chơi mới phục vụ cho mục đích dạy học. 
 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

I. Câu hỏi ôn tập 

1. Phân tích những nhiệm vụ chủ yếu của việc phát triển ngôn ngữ trẻ em. 

2. Phân tích mối quan hệ giữa các nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ trẻm em và 

rút ra kết luận sư phạm. 

3. Anh (chị) hiểu gì về quy luật tích hợp  trong việc phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ ở trường mầm non? 

4. Trình bày các phương pháp phát triển ngôn ngữ trẻ em 

5. Trình bày các hình thức phát triển ngôn ngữ trẻ em 

II. Hƣớng dẫn học tập 

 1. Trình bày được 7 nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ cho trẻ lứa tuổi MN. Hiểu 

được bản chất của từng nhiệm vụ giáo dục ngôn ngữ tuổi MN qua việc phân tích rõ 

ý nghĩa, vai trò của từng nhiệm vụ trong hệ thống 7 nhiệm vụ đó. 

 2. Thấy được mối quan hệ giữa các nhiệm vụ thể hiện ở 2 phương diện. Thứ 

nhất: Các nhiệm vụ thực hiện trong mối quan hệ hỗ trợ, gắn bó chặt chẽ với nhau. 

Thứ 2: Các nhiệm vụ được thực hiện tích hợp vào nhau. Từ đó rút ra kết luận sư 

phạm là: Phải coi trọng việc thực hiện tất cả các nhiệm vụ và phải thực  hiện chúng 

song song, đồng thời. 

 3. Tích hợp là một qui luật dạy học ở trường MN cho phép quá trình giáo 

dục đạt đến hiệu quả cao do phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ tuổi MN. 

 4. Hai hình thức dạy học cơ bản ở trường MN theo truyền thống là tiết học 

và ngoài tiết học. Trong việc đổi mới hình thức giáo dục MN hiện nay có hoạt 

động chung và hoạt động góc. Các hính thức này cũng được vận dụng vào dạy 

ngôn ngữ cho trẻ. 

 5. Hiểu và vận dụng được 4 phương pháp dạy học theo truyền thống: dùng 

lời, trực quan, thực hành và trò chơi.  

III. Thảo luận  

1. Phương pháp và hình thức phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non. 

 

 

Phần thứ 2: DẠY TRẺ NHẬN BIẾT- TẬP NÓI BA NĂM ĐẦU 

(4 tiết) 

 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

- Sinh viên nắm vững một số lưu ý, đặc điểm, nhiệm vụ, nội dung và hình 

thức trong việc dạy trẻ nhận biết – tập nói trong ba năm đầu. 

2. Kĩ năng   
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- Sinh viên có kỹ năng vận dụng nội dung và hình thức trong việc dạy trẻ 

nhận biết – tập nói trong ba năm đầu. 

- Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung bài học. 

- Tìm hiểu, liên hệ với thực tiễn giáo dục ở các trường mầm non. 

 - Vận dụng kiến thức vào quá trình thực hành tại các trường mầm non. 

3. Thái độ 

- Sinh viên hứng thú tìm hiểu đặc điểm, nhiệm vụ, nội dung và hình thức 

trong việc dạy trẻ nhận biết – tập nói trong ba năm đầu. 

- Tích cực học tập có thái độ nghiêm túc, tự giác, ham học hỏi và hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ của môn học. 

B. Chuẩn bị  

1. Giảng viên 

Tài liệu chính 

[1]  Đinh Hồng Thái(2013), Giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non, 

Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội.  

Tài liệu tham khảo 

[2] Lê Thu Hương (2007), Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mầm non theo hướng tích hợp, Nxb giáo dục, Hà Nội. 

[3] Nguyễn Xuân Khoa (2004), Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mẫu giáo, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội. 

[4] Đinh Hồng Thái (2006), Giáo trình phương pháp phát triển lời nói trẻ 

em, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội . 

[5] Đinh Hồng Thái- Trần Thị Mai (2011), Giáo trình Phương pháp phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non,Nxb Giáo dục Việt Nam. 

2. Ngƣời học 

 - Tài liệu chính và tài liệu tham khảo 

 - Bút, vở. 

 - Đọc trước Phần 2: Dạy trẻ nhận biết tập nói 3 năm đầu (tài liệu chính). 

C. Nội dung 

I. Một số lƣu ý trong việc dạy trẻ nhận biết – tập nói trong ba năm đầu 

- Trong những năm đầu của cuộc đời, sự phát triển lời nói của đứa trẻ đã diễn ra 

những bước tiến mạnh mẽ. Chúng được xác định bởi tốc độ phát triển nhanh chóng 

và sự lĩnh hội các mặt khác nhau của tiếng mẹ đẻ. Trong năm đầu tiên: có thể phát 

triển những phản ứng về giọng nói, khả năng bắt chước và hiểu, nắm được những 

từ đầu tiên. Ở năm thứ hai: hiểu, bắt chước lời nói tích cực (phát triển vốn từ). Ở 

năm thứ ba: hiểu, lời nói tích cực, vốn từ, các hình thức ngữ pháp, kiểu tạo câu 
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(các câu khác nhau). Ngay từ năm đầu tiên, lời nói đã thực hiện chức năng giao 

tiếp, trở thành công cụ của tư duy đang phát triển. 

 - Giai đoạn 3 năm đầu tiên của cuộc đời, lời nói được hình thành trong quá 

hoạt động của trẻ: các thời điểm khác nhau của chế độ sinh hoạt, trò chơi độc lập, 

các giờ học chuyện biệt. Những hình thức này có sự khác nhau về kiểu quan hệ của 

trẻ với người lớn. Vai trò dạy học của người lớn thể hiện rõ hơn ở trong chế độ 

sinh hoạt và giờ học. 

 - Trong quá trình giáo dục và dạy học, cần phải phát triển những hình thức 

khác nhau của tính tích cực của trẻ ở các loại hoạt động khác nhau. Tính tích cực 

đó phải được thể hiện khi trẻ tiếp thu lời nói, hiểu sử dụng các phương tiện ngôn 

ngữ đã lĩnh hội được vào mục đích giao tiếp. 

 - Giao lưu cảm xúc - đó là mối quan hệ tâm lí đầu tiên của người lớn đối với 

trẻ. Trong nửa năm đầu, nó là hình thức duy nhất để tác động giáo dục. Đó là cơ sở 

cho những tình cảm tích cực khác nhau. Cuối năm đầu tiên, ở đứa trẻ hình thành 

phản ứng đối với các từ trong sự thống nhất của hai mặt âm và nghĩa. Trong các tài 

liệu sư phạm, người ta gọi kiểu giao tiếp ở lứa tuổi này là giao tiếp đối tượng (giao 

tiếp định hướng. đối tượng). 

 - Giao tiếp ngôn ngữ chính thức được hình thành vào năm thứ hai, thông 

thường vào nửa cuối năm. Đứa trẻ sử dụng từ không chỉ để đáp lại sự kích thích 

của người lớn mà còn theo sáng kiến cá nhân, hướng chú ý tới người lớn theo các 

nguyên cớ khác nhau. Lời nói sáng tạo của trẻ là một chỉ tiêu đánh giá hiệu quả 

của các tác động sư phạm đối với trẻ.  

II. Dạy trẻ nhận biết – tập nói trong năm đầu tiên 

1. Đặc điểm phát triển 

 - Trong 12 tháng đầu tiên của cuộc đời, bộ máy phát âm của trẻ còn khuyết 

thiết về cấu tạo; hoàn toàn chưa có răng. Nó vận động một cách ngẫu nhiên mà 

chưa phải là vận động thực hiện chức năng sản sinh ngôn ngữ. Tiếng khóc, những 

âm bập bẹ được phát ra cũng là một cách ngẫu nhiên. 

 - Về mặt nhận thức: mắt, tai, xúc giác (tay) bắt đầu tập những vận động đầu 

tiên để thâm nhập  vào thế giới, thực hiện chức năng nhận thức.  

 - Về mặt vận động di chuyển, trẻ chưa đi được; việc di chuyển của trẻ không 

theo được ý muốn của mình mà hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn. Điều này cũng 

có nghĩa là trẻ chưa thể có những hoạt động tự lập.  

 - Cuối năm đầu tiên bắt đầu xuất hiện kiểu giao tiếp đối tượng. Trong quan 

hệ của trẻ và người lớn xuất hiện thêm đồ vật. Trẻ tiếp xúc với đồ vật thông qua 

người lớn (khả năng bắt chước người lớn). 

2. Nhiệm vụ và nội dung dạy trẻ nhận biết- tập nói trong ba năm đầu tiên 

 - Phát triển khả năng nghe - nhìn. Đây là hai cửa ngõ đầu tiên của hoạt động 

nhận thức có liên quan trực tiếp đến việc hình thành ngôn ngữ. Luyện nghe âm 

thanh, chủ yếu là nghe tiếng nói của người. Luyện nhìn sự vật, hiện tượng để trẻ có 

thể tiếp nhận các hình ảnh bằng thị giác hình thành mối liên hệ giữa cái nghe thấy 

và cái nhìn thấy; đó là cơ sở để hiểu ý nghĩa của từ ngữ. 
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 - Hình thành và phát triển nhu cầu giao tiếp. Giao tiếp là một nhu cầu mang 

tính bản năng. Tuy nhiên, nó phát triển lệ thuộc vào các điều kiện sống và quan hệ 

của đứa trẻ. Phát triển nhu cầu này sẽ là một động lực quan trọng để phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ. 

 - Kích thích vận động của cơ quan phát âm. Bộ máy phát âm trong năm đầu 

tiên chưa thể thực hiện chức năng sản sinh ngôn ngữ do nó còn khuyết thiếu. Nó 

cần sớm được rèn luyện, vận động. Ban đầu là những vận động mang tính bản 

năng ngẫu nhiên. Dần dần, nó sẽ vận động hợp với quy luật sản sinh ngôn ngữ. 

 - Phát triển sự định hướng của trẻ vào thế giới đồ vật xung quanh. Đưa 

những đồ vật đầu tiên vào tay trẻ thực chất là mở cánh cửa cho trẻ bước vào thế 

giới xung quanh vô cùng rộng mở, phong phú. Ban đầu là các đồ vật gần gũi với 

đời sống của trẻ; một con búp bê, một quả bóng, một số đồ dùng…Giới thiệu tên 

gọi, một số đặc điểm, chức năng của đồ vật. 

3. Các hình thức và biện pháp dạy trẻ nhận biết- tập nói trong năm đầu tiên 

 Năm thứ nhất có thể được chia thành 4 giai đoạn: mỗi giai đoạn có một nội 

dung và các biện pháp thích hợp. 

 - Giai đoạn 1 (từ 2,5 đến 3 tháng): giai đoạn này quan trọng nhất là phát 

triển nhìn và nghe. Cần khêu gợi cho trẻ tập trung nhìn và nghe: dạy trẻ hướng vào 

người lớn, nhìn vào các đồ chơi có thể có màu sắc sặc sỡ, các đồ vật chuyển động, 

nghe các âm thanh khác nhau: giọng nói, bài hát của người lớn, các đồ chơi có phát 

ra âm thanh. 

 - Giai đoạn 2 (từ 3 đến 6 tháng); Trong quá trình phát triển toàn diện của trẻ, 

những phản ứng giọng nói bắt đầu thể hiện được đôi chút tính độc lập. Trong tháng 

thứ ba, thứ tư xuất hiện những âm thanh quản và vào tháng thứ năm, trẻ ê, a một số 

nguyên âm, thứ sáu trẻ bập bẹ một số âm tiếp: be, me, pa. Điều quan trọng trong 

giai đoạn này là phát triển những tiếng ê, a bập bẹ và điều này tác động đến sự phát 

triển bộ máy phát âm và khả năng chú ý nghe của trẻ. 

 - Giai đoạn 3 (từ 6 đến 9 tháng): Ở giai đoạn này, sự tiếp tục phát triển các 

tri giác nghe, nhìn, các vận động, sự xuất hiện khả năng định hướng đầu tiên vào 

thế giới xung quanh có ảnh hưởng đến việc hình thành lời nói cho trẻ. Nhiệm vụ 

phát triển lời nói lúc này gắn liền với việc phát triển hiểu biết, những sự bắt chước 

các âm, các kết hợp âm thanh mà trẻ gặp trong lời nói của người lớn. 

 - Giai đoạn 4 (từ 9 đến 12 tháng): Đây là giai đoạn cô giáo cần mở rộng hiểu 

biết tên gọi các đồ vật, các vận động, hành động đơn giản nhất; phát triển nói bập 

bẹ, dạy trẻ bắt chước các âm tiết và kết hợp từ khác nhau; dạy trẻ nắm được những 

từ tích cực đầu tiên: mẹ, ba, bà, bác… Sự hình thành mối quan hệ qua lại phong 

phú giữa đứa trẻ với người lớn, bạn bè và sự phát triển hoạt động với đồ vật có ảnh 

hưởng to lớn đến sự phát triển lời nói ở giai đoạn này. 

III. Dạy trẻ nhận biết – tập nói trong năm thứ hai 

1. Đặc điểm phát triển 

 - Sau 12 tháng thì hầu hết trẻ đã có thể đi được, bắt đầu độc lập, tự lập mở 

rộng hơn cũng đồng nghĩa với việc cơ hội phát triển ngôn ngữ sẽ lớn hơn. 



 30 

 - Khả năng nghe, nhìn, hoạt động với đồ vật tăng lên, nghe và nhìn đã tinh 

hơn, chính xác hơn. Khả năng phân biệt âm thanh và màu sắc tăng lên rõ rệt. Khả 

năng cầm nắm đồ vật của trẻ đã thay đổi. Năm thứ hai cũng là năm chuyển hoạt 

động chủ đạo của trẻ từ giao lưu cảm xúc đến hoạt động với đồ vật. Hoạt động với 

đồ vật là trẻ khám phá thế giới, phát triện nhận thức đồng thời phát triển ngôn ngữ. 

 - Bộ máy phát âm của trẻ đã có bước hoàn thiện. Sự xuất hiện hàm răng (20 

răng sữa vào 20 tháng tuổi) là một bước tiến đáng kể làm cho cấu tạo của bộ máy 

phát âm hoàn chỉnh. Các vận động của môi, lưỡi, hàm dưới đã bắt đầu phù hợp với 

chức năng sản sinh ngôn ngữ. Vì thế, trẻ đã phát âm được những phụ âm đơn giản 

(các âm môi); một số kết hợp âm tiết đã xuất hiện ở trẻ. Từ những âm bập bẹ vô 

nghĩa chuyển sang các âm bập bẹ có nghĩa; một số từ đầu tiên xuất hiện. 

 Có thể gọi đây là giai đoạn bắt đầu hình thành giao tiếp ngôn ngữ. Tính tích 

cực giao tiếp tiếp tăng lên. Trẻ tích cực sử dụng lời nói mặc dù còn rất hạn chế. 

Xuất hiện một số kiểu câu một hai từ: chủ ngữ - vị ngữ , vị ngữ - bổ ngữ. 

2. Nhiệm vụ và nội dung dạy trẻ nhận biết- tập nói trong năm thứ hai 

 - Nửa năm đầu, nhiệm vụ quan trọng nhất là phát triển khả năng hiểu lời nói 

của người lớn. Trong chương trình giáo dục ở trường mầm non, người ta đưa ra 

một loạt các khái niệm, các từ chỉ tên gọi người, đồ vật (quần áo, đồ gỗ, bát đĩa…) 

và những hành động đơn giản nhất.  

 - Trong nửa năm sau, nhiệm vụ phát triển khả năng hiểu lời nói của người 

lớn như trước đây vẫn là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Nó được thực 

hiện để mở rộng sự định hướng của đứa trẻ vào thế giới xung quanh.  

 - Nhiệm vụ cơ bản trong giáo dục trẻ ở giai đoạn này là phát triển ngôn ngữ 

tích cực. Trên cơ sở vốn từ được mở rộng, trẻ bắt đầu sử dụng tất cả những từ mà 

mình đã học và hiểu ở giai đoạn trước. Trong sự phát triển khả năng bắt chước 

diễn ra những sự thay đổi về chất. Giờ đây trẻ có thể nói những câu ngắn và những 

nhóm từ tách biệt.   

 - Năm thứ hai là giai đoạn quan trọng nhất trong sự phát triển lời nói của trẻ. 

Vì thế, cần giành sự chú ý đặc biệt trong hệ thống toàn bộ quá trình sư phạm. Cần 

phải tác động một cách mạnh mẽ, có hệ thống lên sự phát triển lời nói của trẻ, sử 

dụng các thời điểm chế độ sinh hoạt, trò chơi độc lập, tiết học hướng vào sự phát 

triển hoạt động với đồ vật, tính tích cực nhận thức… và những giờ phát triển lời 

nói chuyên biệt. 

3. Các hình thức và biện pháp dạy trẻ nhận biết- tập nói trong năm thứ hai 

 - Trong chương trình giaó dục ở trường mầm non có thể quy định một hệ 

thống giờ dạy trẻ nhận biết - tập nói với mục đích phát triển lời nói. Các giờ nhận 

biết - những phương tiện trực quan có thể sử dụng trong đó. Với tư cách là phương 

tiện trực quan có: các đối tượng hữu sinh và vô sinh (đồ vật), đồ chơi, tranh vẽ đồ 

vật, đồ chơi lời nói nghệ thuật. 

 - Trong năm thứ hai, việc trẻ nắm được các thao tác hoạt động với đồ vật có 

ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển lời nói cho trẻ. Đồ chơi chính là đồ vật cơ bản 

để cho trẻ hoạt động. 
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 - Biện pháp căn bản trong phát triển lời nói là biện pháp nêu câu hỏi. Trong 

năm thứ hai (đặc biệt là nửa sau của năm), có thể và cần phải nêu ra cho trẻ nhiều 

câu hỏi khác nhau (cần hiểu rằng có một số câu trẻ không trả lời ngay được mà 

phaỉ sau một thời gian). Câu hỏi "cái gì?" ở đâu?" người ta đã hỏi khi còn ở năm 

đầu. Đầu tiên việc nêu câu hỏi được tiến hành với mục đích lôi cuốn chú ý làm sao 

để trẻ thể hiện tính tích cực trong việc trả lời. Đầu tiên trẻ hiểu câu hỏi trong ý 

nghĩa gọi tên sự vật không lệ thuộc vào vị trí của nó, sau đó chỉ ra nguồn gốc của 

nó. 

 - Đối với việc phát triển lời nói tích cực, các biện pháp hướng trẻ vào việc sử 

dụng các từ ngữ cụ thể là quan trọng.  Ở độ tuổi này, giữa phát triển lời nói và trò 

chơi độc lập có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong quá trình hoàn thiện trò chơi 

thì lời nói cũng được hoàn thiện.  

 - Sự thay đổi những điều kiện sống có ảnh hưởng lớn đến phát triển ngôn 

ngữ. Khi vào trường mầm non, trong giai đoạn thích nghi với những điều kiện 

sống mới, tính tích cực ngôn ngữ của trẻ có thể bị giảm sút. Điều này thường xảy 

ra đối với trẻ ở năm thứ hai. Để hình thành quan hệ với trẻ, cô giáo nên thường 

xuyên tiếp xúc với trẻ, thực hiện các tiết học riêng với trẻ, cô giáo cần chủ động 

điều chỉnh việc phát triển lời nói cho trẻ trong các tiết học, trong chế độ sinh hoạt 

và trong hoạt động trò chơi độc lập của trẻ. 

IV. Dạy trẻ nhận biết – tập nói trong năm thứ ba 

1. Đặc điểm phát triển 

- Bước vào năm thứ ba, khả năng đi lại, chạy nhảy đã tạo ra nhiều cơ hội 

hơn cho trẻ khả năng thâm nhập vào thế giới xung quanh, tiếp xúc với thế giới đồ 

vật, hoạt động với đồ vật. Ở giai đoạn này, trẻ hoạt động với đồ vật khá thành thạo. 

Nó có thể sử dụng đồ vật vào các trò chơi; thậm chí có thể tháo lắp các đồ vật theo 

đúng cấu tạo của nó.  

- Hoạt động nhận thức của trẻ mở rộng đáng kể làm phát triển hoạt động 

ngôn ngữ. Vốn từ tên gọi, đặc điểm và hoạt động của đồ vật tăng lên nhanh chóng. 

Trẻ hiểu từ, sử dụng từ chính xác, phong phú hơn.  

- Phát âm đúng từ khiến cho trẻ chịu khó sử dụng từ hơn, từ ngữ được đưa 

vào hoạt động tích cực hơn. Như vậy, vốn từ tăng nhanh đáng kể. Đã có một số 

mẫu câu đơn được mở rộng; xuất hiện các mẫu câu ghép đơn giản trong lời nói của 

trẻ. 

2. Nhiệm vụ và nội dung dạy trẻ nhận biết- tập nói trong năm thứ ba 

- Năm thứ ba là giai đoạn quan trọng nhất trong sự phát triển ngôn ngữ của 

trẻ. Do đặc điểm phát triển và nhu cầu giao tiếp mà vào giai  đoạn ba tuổi, lời nói 

của trẻ phát triển với một tốc độ mạnh mẽ nhất. Nhiệm vụ phát triển lời nói bao 

gồm nhiều mặt. Cần dạy trẻ hiểu lời nói của người lớn không cần sự trợ giúp trực 

quan, mở rộng vốn từ tích cực dạy trẻ các mẫu câu, phát triển giao tiếp ngôn ngữ 

của trẻ với người lớn và những trẻ khác. 

 - Phát triển sự định hướng vào thế giới xung quanh có ý nghĩa rất to lớn đối 

với phát triển lời nói. Cần phát triển ở trẻ năng lực quan sát, nhận biết các đồ vật, 

hiện tượng khác nhau, đồng thời cho trẻ làm quen với những hoạt động lao động 
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của người lớn. Kết quả là sẽ phát triển được mặt hiểu ý của lời nói, khả năng phát 

âm, các chức năng giao tiếp và khái quát hóa. 

 - Cần phải rèn luyện sự vận động của nó để đáp ứng sự xuất hiện những từ 

ngữ khó phát âm, các kiểu câu mới diễn đạt với một dung lượng từ lớn hơn. Trẻ 

phải chủ động điều khiển được giọng nói của mình sao cho âm thanh được phát ra 

rõ nét và ngữ điệu phù hợp với hoàn cảnh, nội dung giao tiếp. 

 - Cần đặc biệt quan tâm mở rộng vốn từ cho trẻ. Điều quan trọng là ở chỗ 

làm sao cho trẻ không những nắm vững từ mà còn học sử dụng chúng theo ý mình. 

 - Cần cung cấp một số mẫu câu cho trẻ. Các mẫu câu dạy trẻ cần đúng ngữ 

pháp. Các mẫu câu đơn hạt nhân, một số câu đơn mở rộng đơn giản với số lượng 

từ không nhiều; có thể dùng vài kiểu câu ghép đơn giản như câu đẳng lập - liệt kê, 

lựa chọn, câu chính phụ nguyên nhân - kết quả, điều kiện - kết quả. 

 - Phát triển khả năng giao tiếp hội thoại là bước đầu của việc phát triển lời 

nói mạch lạc, chuẩn bị cho trẻ học kể chuyện - hình thức độc thoại (khó hơn) ở giai 

đoạn sau. 

3. Các hình thức và biện pháp dạy trẻ nhận biết- tập nói trong năm thứ ba 

- Các hình thức dạy nói cho trẻ diễn ra trong các tiết học, trẻ hoạt động với 

đồ vật ở đó phát triển các thao tác với đồ vật, những hành động và cũng trong cả 

ngày, trong sinh hoạt, vui chơi. Cũng vẫn sử dụng các phương tiện trực quan trong 

các tiết học như cũ nhưng nội dung học tập có phức tạp hơn. 

 - Trong sự phát triển kịp thời lời nói của trẻ thì người lớn đóng vai trò chủ 

đạo.Những quan sát được tiến hành cả trong trường, cả ngoài phố khi đi dạo chơi, 

tham quan. Trong quá trình quan sát, cần thiết không chỉ giải thích những gì đang 

diễn ra. 

 - Người ta sử dụng rộng rãi các bức tranh để phát triển ngôn ngữ. Trong các 

tiết học có thể đưa ra các bức tranh thể hiện những đồ vật riêng lẻ, nhóm đồ vật và 

tranh có chủ đề. Điều này phụ thuộc vào nhiệm vụ do giáo viên đặt ra. Điều quan 

trọng là phải hướng sự chú ý của trẻ vào việc xem xét một cách chi tiết những gì 

thể hiện trong tranh.  

 - Sử dụng các bức tranh có chủ đề, những giờ học loại này được tiến hành 

với mục đích củng cố những biểu tượng, kiến thức đã có cũng như tiếp thu những 

kiến thức mới.  

 - Đọc sách là tranh minh họa có ý nghĩa quan trọng. Cô giáo lôi cuốn trẻ vào 

những tranh vẽ và đọc sách hoặc kể bằng lời của mình  

 - Trong năm thứ ba, việc trẻ nghe và sau đó kể lại những câu chuyện, bài 

thơ, đồng dao ngắn có vị trí quan trọng. Rất cần phải tổ chức kể chuyện một cách 

có hệ thống. Chỉ trong điều kiện như vậy, trẻ mới được rèn luyện chăm chú nghe, 

hiểu và sau đó kể lại. 

 - Những tiết học sử dụng đồ chơi có chủ đề (các con búp bê, con giống) ảnh 

hưởng lên sự phát triển nhiều mặt của trẻ; làm phong phú những biểu tượng đạo 

đức, phát triển năng lực trò chơi tự lập, lời nói như một phương tiện giao tiếp giữa 

cô và cháu, tích cực hóa vốn từ.  

 - Trong các tiết học với đồ chơi xây dựng, hoạt động tạo hình, thể chất, âm 

nhạc, trẻ được tiếp xúc với nhiều đồ vật, nhiều loại chất liệu. Trẻ được học những 

động tác sơ đẳng của các loại hoạt động nhiều  mặt khác nhau. Để làm được như 
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vậy, đòi hỏi có một lượng tri thức, kĩ năng, biểu tượng và những biện pháp mang 

tính kĩ thuật, tuân thủ những quy tắc nhất định. Kết quả là vốn từ được tích lũy, 

danh từ, tính từ, động từ, đại từ…cấu trúc ngữ pháp của lời nói được lĩnh hội; vốn 

từ bị động dần dần được tích cực hóa. 

 -Trong thời gian ngoài giờ học, trẻ được củng cố các thói quen đã hình thành 

trước đây và những thói quen mới cũng được hình thành một cách có hệ thống, 

những thói quen có liên quan đến việc ăn, uống, mặc,thay quần áo. 

 - Phát triển lời nói một cách có hiệu quả được thực hiện trong trò chơi tự lập 

của trẻ. Đối với trẻ ba tuổi, quá trình chơi và sự phát triển của nội dung chơi phụ 

thuộc nhiều vào người lớn ở xung quanh trẻ. Chọn thời gian, địa điểm,cung cấp đồ 

chơi là chưa đầy đủ; cần phải đồng thời cung cấp cho trẻ những hiểu biết về thế 

giới xung quanh, dạy chúng cách thức hành động với đồ vật, hình thành kĩ năng 

lựa chọn các phương thức này, giáo dục hứng thú với các hoạt động và nhu cầu 

thực hiện các hoạt động đó.  

 - Trẻ ba tuổi rất hay nêu câu hỏi với cô giáo. Vì thế trong quá trình học, cô 

giáo cần đặt nhiều câu hỏi, hướng vào chính đứa trẻ, vào đồ chơi. Điều này tạo 

điều kiện cho trẻ bắt chước. 

 - Để phát triển giao tiếp ngôn ngữ việc tổ chức cho trẻ chơi cùng nhau có ý 

nghĩa quan trọng. Cần dạy trẻ dần dần, không áp đặp, dần dần trẻ học được không 

chỉ yêu cầu hay giúp đỡ mà còn liên kết các hành động của mình với hành động 

của trẻ khác, lôi cuốn chú ý của chúng vào một cái gì đó, thú vị, đặc biệt, thỏa 

thuận như nhau cùng chơi, nhờ bạn "tư vấn". Điều quan trọng là lời nói của trẻ 

trong khi thực hiện chức năng giao tiếp, ở mức độ nào đó nó bắt đầu thực hiện 

chức năng điều chỉnh hành vi. 

 - Biện pháp sử dụng câu hỏi có ý nghĩa quan trọng: đầu tiên người ta dạy 

cho trẻ hiểu những câu hỏi cụ thể trong cùng một hoàn cảnh, sau đó tính toán đến 

tình huống chung. Cuối cùng các câu hỏi đưa ra không cần có tình huống kèm theo 

mà dựa vào một số hiểu biết, trí nhớ của trẻ, cần sử dụng những từ kích thích buộc 

trẻ phải nói: hãy nói, hãy kể, hãy đề nghị, hãy nhắc lại. 

 - Biện pháp trò chuyện, cô giáo đọc thơ, chuyện và cho trẻ khả năng sử dụng 

từ cần thiết và nhắc lại từ cần thiết trong quá trình kể lại chuyện hoặc đọc thuộc 

lòng thơ, trẻ có thể gặp phải những khó khăn dùng một từ nào đó, cô giáo giúp đỡ 

trẻ đúng lúc. 

 Việc sử dụng khéo léo tất cả những biện pháp kể trên tạo điều kiện phát triển 

kịp thời lời nói của trẻ. 
 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

I. Câu hỏi  
1. Những điểm cần lưu ý trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong ba năm đầu 

2. Đặc điểm, nhiệm vụ và biện pháp dạy nói cho trẻ trong năm đầu tiên 

3. Đặc điểm, nhiệm vụ và biện pháp dạy nói cho trẻ trong năm thứ hai 

4. Đặc điểm, nhiệm vụ và biện pháp dạy nói cho trẻ trong năm thứ ba. 

II. Hƣớng dẫn học tập 

1. Trước khi tìm hiểu đặc điểm, nhiệm vụ, các biện pháp dạy nói cho trẻ 

trong từng độ tuổi của giai đoạn ba năm đầu tiên cần nắm được những đặc trưng 
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chung: cơ quan phát âm đang hoàn thiện, tốc độ phát triển lời nói mạnh mẽ, việc 

dạy nói cho trẻ mang tính tích hợp rất cao, các nhiệm vụ dạy phát âm, dạy từng từ, 

dạy nói đan xen vào nhau, được diễn ra thường xuyên trong hoạt động chăm sóc và 

giáo dục trẻ, chú ý bước chuyển từ giai đoạn tiền ngôn ngữ đến giai đoạn ngôn ngữ 

chính thức, chú ý vai trò của người lớn rất quan trọng tác động làm đứa trẻ tích cực 

tham gia vào hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. 

2. Trong năm đầu tiên chỉ là giai đoạn tiền ngôn ngữ. Giao tiếp của trẻ chủ 

yếu dựa vào giao lưu cảm xúc, các phương tiện phi ngôn ngữ. Việc dạy nói cho trẻ 

chia làm 4 giai đoạn: giai đoạn 1: 2,5 đến 3 tháng; giai đoạn 2: 3 đến 6 tháng; giai 

đoạn 3:6 đến 9 tháng; giai đoạn 4:9 đến 12 tháng. Mỗi giai đoạn có những đặc 

điểm  riêng về sự phát triển, nhiệm vụ và biện pháp dạy nói cho trẻ. 

3. Việc dạy nói cho trẻ trong năm thứ 2 được chia làm 2 giai đoạn: Nửa năm 

đầu và nửa năm sau. 

Trong nửa năm đầu chú ý sự xuất hiện của những từ đầu tiên khiến cho trẻ 

nhanh chóng sử dụng các từ đó vào tích cực giao tiếp. Giai đoạn này, nhiệm vụ 

quan trọng nhát là giúp trẻ hiểu lời nói của người lớn. Việc học nói của trẻ diễn ra 

chủ yếu bằng sự bắt trước các kết hợp âm thanh, các từ. 

Vào nửa năm sau, cần chú ý việc mở rộng sự chú ý của trẻ vào thế giới xung 

quanh các đồ vật, với tên gọi của các sự vật, hiện tượng, sự kiện, hành động. Cuối 

năm thứ 2, vốn từ của trẻ phát triển nhanh chóng, cần dành ra những quãng thời 

gian riêng để dạy trẻ học nói, cho trẻ tiếp xúc, hoạt động với đồ vật, xem tranh ảnh, 

thường xuyên trò chuyện nêu câu hỏi cho trẻ. 

4. Đây là giai đoạn phát triển lời nói với tốc độ cao nhất của trẻ ở tuổi mầm 

non. Bộ máy phát âm bước đầu hoàn thiện, vốn từ tăng với tốc độ lớn nhất, trẻ đã 

nắm được một số cấu trúc ngữ pháp. Ngôn ngữ đã thực sự trở thành công cụ giao 

tiếp và học tập của trẻ. Tiếp tục phát triển mở rộng sự định hướng của trẻ vào thế 

giới xung quanh, phát triển ở trẻ năng lực quan sát, nhận biết các đồ vật, hiện 

tượng, làm quen với các hoạt động lao động của người lớn, từ đó phát triển khả 

năng phát âm, hiểu ý nghĩa lời nói, khả năng khái quát hóa và các chức năng giao 

tiếp ngôn ngữ của trẻ. Sử dụng các hình thức trò chuyện với trẻ,nhận biết tập nói, 

cho trẻ nghe kể chuyện, đọc thơ, tập kể chuyện theo các bức tranh đơn giản. Hoạt 

động vui chơi cần được chú ý như một hình thức quan trọng phát triển lời nói cho 

trẻ. 

III. Thảo luận 

 1. So sánh đặc điểm nhận biết tập nói ba năm đầu. 
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Phần thứ 3: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ TUỔI MẪU GIÁO 

Chƣơng I: GIÁO DỤC CHUẨN MỰC NGỮ ÂM TIẾNG VIỆT 

(5 tiết) 

 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức  

- Sinh viên nắm vững nhiệm vụ, nội dung, biện pháp và hình thức giáo dục 

chuẩn mực ngữ âm cho trẻ ở trường mầm non.  

2. Kĩ năng  

- Sinh viên có kỹ năng vận dụng nội dung, biện pháp và hình thức giáo dục 

chuẩn mực ngữ âm cho trẻ ở trường mầm non.  

- Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung bài học. 

- Tìm hiểu, liên hệ với thực tiễn giáo dục ở các trường mầm non. 

 - Vận dụng kiến thức vào quá trình thực hành tại các trường mầm non. 

3. Thái độ 

- Sinh viên hứng thú tìm hiểu nhiệm vụ, nội dung, biện pháp và hình thức 

giáo dục chuẩn mực ngữ âm cho trẻ ở trường mầm non.  

- Tích cực học tập có thái độ nghiêm túc, tự giác, ham học hỏi và hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ của môn học. 

 

B. Chuẩn bị  

1. Giảng viên 

Tài liệu chính 

[1]  Đinh Hồng Thái(2013), Giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non, 

Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội.  

Tài liệu tham khảo 

[2] Lê Thu Hương (2007), Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mầm non theo hướng tích hợp, Nxb giáo dục, Hà Nội. 

[3] Nguyễn Xuân Khoa (2004), Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mẫu giáo, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội. 

[4] Đinh Hồng Thái (2006), Giáo trình phương pháp phát triển lời nói trẻ 

em, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội . 

[5] Đinh Hồng Thái- Trần Thị Mai (2011), Giáo trình Phương pháp phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non,Nxb Giáo dục Việt Nam. 

2. Ngƣời học 

 - Tài liệu chính và tài liệu tham khảo 
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 - Bút, vở. 

 - Đọc trước Phần 3- Chương 1: Giáo dục chuẩn mực ngữ âm Tiếng Việt (tài 

liệu chính). 

C. Nội dung 

I. Khái quát về giáo dục chuẩn mực ngữ âm 

1. Bộ máy phát âm- Cơ quan sinh sản âm thanh ngôn ngữ 
- Mỗi người sinh ra đã có sẵn bộ máy phát âm, đó là tiền đề vật chất để sản sinh 

âm thanh ngôn ngữ. Nó là một trong những điều kiện vật chất quan trọng nhất mà thiếu 

nó không thể có ngôn ngữ.  

- Khi sinh ra, mỗi con người không phải đã có ngay một bộ máy phát âm hoàn 

chỉnh. Chính lứa tuổi mầm non là giai đoạn hoàn thiện dần dần bộ máy đó: sự xuất hiện 

và hoàn thiện dần của hai hàm răng, sự vận động của môi, lưỡi, của hàm dưới,... Quá 

trình đó diễn ra tự nhiên theo các quy luật sinh học. Tuy nhiên, bộ máy phát âm hoàn 

chỉnh mới chỉ là tiền đề vật chất. Cùng với thời gian, quá trình học tập, rèn luyện một 

cách có hệ thống sẽ làm cho bộ máy phát âm đáp ứng được nhu cầu thực hiện các chuẩn 

mực âm thanh ngôn ngữ. 

2. Giáo dục chuẩn mực ngữ âm là gì? 
- Lời nói có hai mặt: âm thanh và ý nghĩa. Hai mặt này thống nhất, gắn bó chặt 

chẽ với nhau. Ý nghĩa của lời nói được người khác hiểu đúng chỉ khi âm thanh phát ra 

chính xác. Vì thế rèn luyện chuẩn mực âm thanh ngôn ngữ là rất cần thiết. Chất lượng 

của âm thanh ngôn ngữ sẽ là tiền đề của chất lượng giao tiếp ngôn ngữ. 

 - Giáo dục chuẩn mực âm thanh lời nói không tách rời các mặt nhiệm vụ khác của 

phát triển lời nói: cung cấp vốn từ, luyện nói đúng các kiểu câu, phát triển lời nói mạch 

lạc. 

II. Nhiệm vụ giáo dục chuẩn mực ngữ âm 

1. Hoàn thiện cơ quan phát âm 
- Tuổi mầm non là giai đoạn đầu tiên trẻ học nói, cũng chính là giai đoạn phát 

triển và hoàn thiện cơ quan phát âm. Chính vì thế mà giáo dục ngữ âm giai đoạn này khó 

khăn hơn các giai đoạn sau trong cuộc đời của trẻ. Cần quan tâm sao cho cơ quan phát 

âm của trẻ phát triển bình thường, theo đúng quy luật sinh học. Việc chăm sóc sức khỏe, 

giữ gìn vệ sinh cho cơ quan phát âm, rèn luyện cho nó hoạt động đúng với chức năng sản 

sinh âm thanh ngôn ngữ là góp phần quan trọng nâng cao chất lượng âm thanh ngôn ngữ. 

2. Rèn luyện khả năng nghe lời nói 
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- Phản ứng nghe các âm thanh tự nhiên xuất hiện ở trẻ rất sớm. Trẻ có thể phản 

ứng được với các mức độ khác nhau của âm thanh lời nói: sự âu yếm hay quát mắng của 

người lớn; phân biệt được âm sắc giọng nói của mẹ và những người thân... 

 - Từ một nguồn âm thanh (ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ như tiếng chim hót, xúc 

sắc, tiếng nhạc,...) trẻ có thể tập trung hướng vào đó. Trẻ nghe được các âm vị và sớm 

phân biệt chúng.  

 - Rèn luyện cho trẻ tri giác được tính biểu cảm của ngôn ngữ, điều này được 

chứng minh bằng phản ứng phù hợp của trẻ (qua nét mặt, cử chỉ, vận động,...) 

 - Rèn luyện khả năng nghe cho trẻ bao gồm các thành tố: rèn luyện khả năng chú ý 

nghe, nghe cao độ, nghe từng âm vị, tri giác tốc độ, nhịp độ lời nói. Khả năng nghe tốt sẽ 

tạo điều kiện cho khả năng nói phát triển. 

3. Rèn luyện khả năng phát âm 
 - Rèn luyện bộ máy phát âm: phát triển sự linh hoạt của lưỡi, lưỡi có thể chuyển 

động, phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác như: răng, môi, ngạc,... phát triển sự 

linh hoạt của môi (kéo môi về phía trước, làm tròn môi, giãn môi, mím môi, tạo khe hở 

giữa môi và răng,...) phát triển kĩ năng làm cho hàm dưới trong tư thế xác định phù hợp. 

 - Chú ý rèn luyện thở ngôn ngữ: là kĩ năng hít vào nhanh, ngắn và thở ra nhịp 

nhàng, tạo điều kiện cho khả năng nói các câu một cách thoải mái trong quá trình diễn 

đạt. Thở ngôn ngữ đúng tạo điều kiện phát âm rõ nét, giữ được cường độ nói phù hợp, lời 

nói khúc triết, nhịp nhàng, ngữ điệu biểu cảm,... 

 - Chú ý đến đặc tính của giọng nói cần được phát triển: 

 + Cao độ: Sự nâng lên hạ xuống của âm thanh chuyển giọng từ cao xuống thấp và 

ngược lại. 

 + Cường độ: Phát âm với một cường độ xác định (to, trung bình, nhỏ) hợp lí, phù 

hợp ngữ cảnh. 

 + Âm sắc: Sắc thái của giọng (âm vang, trong, trầm ấm, đục,...). 

4. Hoàn thiện chuẩn mực chính âm 
- Chính âm: Quy định thống nhất về âm thanh ngôn ngữ tiếng nói của một quốc 

gia, dân tộc. Để có được chính âm cần 2 điều kiện: Thứ nhất, các nhà nghiên cứu ngữ âm 

phải chỉ ra được phương ngữ nào được coi là chuẩn trong một ngôn ngữ. Thứ hai, Nhà 

nước phải có quy định có tính pháp luật yêu cầu toàn dân phải nói theo chính âm. Khi 

chúng ta giao tiếp theo chính âm thì giữa các vùng miền khác nhau sẽ không còn tình 

trạng cùng nói tiếng Việt, mỗi vùng phát âm khác nhau dẫn đến khó hiểu nhau. 
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 - Giáo viên mầm non trước hết phải nói đúng chính âm. Rồi sau đó là phải luyện 

cho trẻ nghe và nói theo chính âm. Căn cứ vào đó làm mẫu cho trẻ phát âm theo chính 

âm, khắc phục các lỗi do tiếng địa phương gây ra. 

5. Rèn luyện ngữ điệu của giọng nói 
- Ngữ điệu: Đó là tổng hợp phức tạp các phương tiện biểu cảm ngữ âm của lời nói 

bao gồm: giai điệu, tốc độ, nhịp điệu, trọng âm (lôgic và ngữ pháp), âm sắc. 

 - Giai điệu: Nâng hoặc hạ giọng nói làm cho lời nói mang sắc thái khác nhau (du 

dương, mềm mại, êm ái, dứt khoát...) tránh lời nói đơn điệu (thay đổi cả cao độ và cường 

độ). 

 - Tốc độ: Nhanh hay chậm, phụ thuộc vào nội dung diễn đạt. 

 - Nhịp điệu: Lời nói nhịp nhàng, tách bạch các từ, âm tiết tạo nên sự vận động 

khúc triết của dòng ngữ lưu. 

 - Trọng âm lôgic và ngữ pháp: Làm cho lời nói được thể hiện nội dung một cách 

chính xác bằng sự nhấn mạnh về phát âm trong lời nói. 

 - Âm sắc của lời nói thể hiện tình cảm vui, buồn,... 

6. Sửa các lỗi phát âm của trẻ 
Ở tuổi mầm non, khi cơ quan phát âm đang ở giai đoạn hoàn thiện thì các lỗi phát 

âm ở trẻ là đương nhiên. Cô cần xác định được các lỗi đó để sửa cho trẻ. 

III. Nội dung và biện pháp giáo dục chuẩn mực ngữ âm 

1. Giai đoạn 1: Trẻ từ 1,5 đến 3 tuổi 
- Đặc điểm: Trẻ lứa tuổi này phát triển nhanh chóng, khả năng hiểu lời nói, vốn từ 

tăng nhanh, cấu trúc từ hoàn thiện.  

 - Mặt âm thanh ngôn ngữ được phát triển mạnh: cơ quan phát âm hoàn thiện một 

bước (hai hàm răng hình thành, đã điều khiển được môi, lưỡi...) tạo điều kiện phát âm 

được; tri giác nghe tốt hơn cũng có tác động tốt đến khả năng phát âm. 

 - Nhiệm vụ chính của giai đoạn này: bằng con đường giao tiếp thường xuyên, có 

hệ thống của trẻ với người lớn chú ý phát triển tri giác nghe, củng cố và phát triển các bộ 

phận của cơ quan phát âm. 

 - Cho trẻ bắt chước trước hết là những âm thanh đơn giản (các nguyên âm đơn: a, 

ô, o, ơ; các phụ âm môi - môi: b, m, p; phụ âm môi - răng: ph, v ...). 

 - Dựa vào sự bắt chước của trẻ cho chúng phát âm các âm vị trong các kết hợp 

khác nhau. Ví dụ: Bà bế bé (âm vị: b); mẹ thơm bé nhé! (âm vị:e)... Điều này giúp cho trẻ 

phát âm rõ nét các âm vị, cũng chính là luyện khả năng nghe âm vị và phát âm các âm vị 

đó. 

 - Cho trẻ nhắc đi nhắc lại các âm vị sẽ tạo thành các mẫu, từ đó rèn luyện kĩ năng, 

kĩ xảo phát âm, cấu tạo âm của trẻ. 

 - Cần đặc biệt chú ý các âm trẻ phát âm không chính xác hoặc hoàn toàn không 

phát âm (các nguyên âm đôi: ie, uô, ươ; vần có âm đệm u; các phụ âm s, x, kh,... ví dụ: 

Bé hông (không) thích ăn cả (quả) chối (chuối). 

 - Các mẫu phát âm cần được đặt trong hoạt động ngôn ngữ giao tiếp. Cô cần chọn 

các bài thơ, chuyện kể, đồng dao,... có những mẫu mô phỏng âm thanh khác nhau trong 

các nội dung học tập, hoạt động khác nhau: trò chơi, giờ phát triển ngôn ngữ, chơi học 

tập, âm nhạc,... 

2. Giai đoạn 2: Trẻ từ 3 đến 5 tuổi 
- Đặc điểm: Vốn từ tăng nhanh, trẻ hiểu được nghĩa và dùng từ đã chính xác hơn; 

đã sử dụng được nhiều mẫu câu đơn giản, đúng ngữ pháp; có thể kể một số chuyện ngắn 
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một cách tuần tự, lôgic; có thể kể chuyện theo tranh, ... Như vậy, điều kiện và khả năng 

giao tiếp được mở rộng. 

 - Mặt âm thanh của lời nói cũng nhanh chóng phát triển: Trẻ lĩnh hội được và phát 

âm đúng nhiều âm vị; phát âm từ, câu rõ nét hơn; trẻ bắt đầu biết điều chỉnh tốc độ, 

cường độ của giọng nói. 

 - Nhiệm vụ cơ bản: Phát triển khả năng nghe các âm tiết, phát âm đúng tất cả các 

âm vị tiếng Việt trong các từ, câu một cách rành mạch, rõ ràng, tiếp tục rèn luyện kĩ năng 

điều chỉnh giọng nói với cường độ, tốc độ phù hợp với tình huống giao tiếp. 

 - Nếu ở giai đoạn trước sử dụng rộng rãi biện pháp bắt chước thì giai đoạn này 

người ta sử dụng biện pháp cho trẻ tập phát âm.  

 - Luyện phát âm các âm vị tiếng mẹ đẻ bao gồm 4 loại công việc (tuần tự thay đổi 

nhau): 

  + Luyện các bộ phận của cơ quan phát âm: môi, lưỡi, hàm,... 

  + Chính xác hóa việc phát âm các âm vị riêng biệt (v à trong âm tiết) và 

biết tách một âm ra khỏi âm khác. 

  + Củng cố phát âm đúng các âm trong từ 

  + Củng cố phát âm đúng các âm tiết trong lời nói (trong các cấu trúc câu). 

 - Hình thức: Tiến hành trong và ngoài giờ học.  

 - Cần kết hợp công việc luyện phát âm với bốn loại công việc khác nhau: Nghe lời 

nói, cấu trúc câu; luyện thở ngôn ngữ; điều chỉnh ngữ điệu, cường độ, tốc độ, tính biểu 

cảm của lời nói,.... 

- Bốn loại công việc được tiến hành như sau: 

 + Loại công việc thứ nhất: Chính xác hóa các vận động của các bộ phận cơ quan 

phát âm.  

 + Loại công việc thứ hai: Chính xác hóa phát âm các âm vị riêng biệt và nghe 

ngôn ngữ (bằng các bài tập - trò chơi) kích thích thu hút sự chú ý của trẻ vào vị trí cấu âm 

một âm vị tách biệt để sau đó trẻ có thể bắt chước làm theo.  

 + Loại công việc thứ ba: Luyện phát âm đúng các âm vị trong các âm tiết, các từ. 

 + Loại công việc thứ tư: Luyện phát âm đúng các âm trong cấu trúc câu (lời nói). 

Cần sử dụng các ngữ liệu có lựa chọn đặc biệt: trò chơi, câu đố, thơ, chuyện. Ví dụ: Phát 

âm các âm r, d. 

 + Luyện bộ phận cơ quan phát âm (bài tập - trò chơi: Mứt ngon, Nấm đây). 

 + Chính xác hóa vận động (bài tập - trò chơi: Đoán xem con gì kêu?) 

 + Phát âm r hay trong từ (bài tập - trò chơi: Cái gì xuất hiện?) 

 + Phát âm r trong câu: (bài tập - trò chơi: Cái gì có ở trong tranh?) 

3. Trẻ từ 5 đến 6 tuổi 
- Đặc điểm: Phần lớn trẻ tuổi mẫu giáo lớn đã nắm được và phát âm đúng tất cả 

các âm vị của tiếng mẹ đẻ, phát âm đúng hầu hết các thanh điệu; biết phát âm đúng và rõ 

các từ, câu; biến đổi cường độ, ngữ điệu phù hợp; sử dụng các phương tiện biểu cảm phát 

âm phù hợp... 

 - Nhiệm vụ: Tiếp tục hoàn thiện khả năng nghe lời nói, củng cố các kĩ năng nói rõ 

đúng các từ, câu; sử dụng đúng ngữ điệu biểu cảm. 

- Ba loại công việc thường phải tiến hành: 

 + Phân biệt các âm tách rời: Dựa vào thuộc tính cấu âm và phát âm của âm vị, 

chọn ra các âm gần nhau để cho trẻ so sánh, phân biệt. 

 + Phân biệt âm trong các từ: Chọn các bức tranh, các trò chơi có các từ chứa các 

âm khác nhau cần phải phân biệt và dạy trẻ phân biệt chúng.  
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 + Phân biệt các âm trong cấu trúc câu: Cô sử dụng các bài tập, trò chơi ngôn ngữ, 

các câu chuyện kể, những bức tranh có chủ đề, những bài tập nói nhanh, câu đố,... Có 

chứa các câu khác nhau để trẻ luyện nghe nói đồng thời rèn luyện ở trẻ tốc độ nói, phát 

âm, kĩ năng điều chỉnh giọng nói,... 

IV. Hình thức giáo dục chuẩn mực ngữ âm cho trẻ ở trƣờng mầm non  

1. Tiết học rèn luyện ngữ âm 

- Giờ chơi tập giành cho trẻ nhỏ (cho cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ 6 - 10 trẻ) kéo 

dài 10 phút. Những giờ chơi - tập này phát triển ở trẻ sự chú ý hiểu lời nói, phát triển bộ 

máy cấu âm; hướng vào việc tích cực hóa vốn từ cho trẻ. Sử dụng biện pháp bắt chước 

âm thanh (trong các câu chuyện, đồng dao,...). 

 - Trẻ 2 - 3 tuổi, giờ học phát triển ngữ âm mỗi tuần một lần, mỗi lần không quá 15 

phút. Các tiết học hướng vào phát triển tri giác nghe, thở ngôn ngữ, phát triển bộ máy 

phát âm.  

 - Tiết học cho trẻ 3 - 5 tuổi được tiến hành với cả nhóm. Nếu là một phần của tiết 

học phát triển lời nói thì từ 5 - 8 phút (một lần trong tuần) Các tiết học này hướng vào 

phát triển khả năng nghe hình vị và lời nói, tiếp tục hoàn thiện vận động bộ máy phát âm, 

củng cố kĩ năng phát âm đúng tất cả các âm của tiếng mẹ đẻ, hoàn thiện sự phát âm đúng 

từ, câu; phát triển kĩ năng sử dụng cường độ giọng nói thích hợp, tốc độ, ngữ điệu hợp lí. 

Các biện pháp: sử dụng trò chơi độc lập, các bài tập trò chơi; sử dụng các ngữ điệu khác 

nhau như câu đố, truyện vui, chuyện kể,... 

 - Tiết học cho trẻ 5 - 6 tuổi được tiến hành với cả nhóm phần lớn là một phần của 

tiết học phát triển lời nói (5 - 8 phút). Giai đoạn này rèn luyện và củng cố hoàn thiện các 

kĩ năng, kĩ xảo có liên quan đến tất cả các mặt của chuẩn mực ngữ âm. Sự chú ý đặc biệt 

được hướng vào phân biệt các nhóm âm vị: s - x, ch - tr, r - d, l - n, t - th, ng - nh, ... sử 

dụng các trò chơi học tập, thông qua câu đố, tục ngữ, đồng dao, thơ,... 

2. Đưa việc rèn luyện ngữ âm vào nội dung các tiết học phát triển lời nói 

Giáo dục ngôn ngữ là giáo dục hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Vì thế cho dù 

là rèn phát âm, nội dung này cũng gắn chặt các nội dung khác của giáo dục lời nói. Bất 

cứ một tiết học phát triển lời nói nào trong đó cũng có thể đưa vào nội dung rèn ngữ âm. 

3. Đưa các phần rèn luyện ngữ âm vào tiết học âm nhạc 

- Trẻ hát và nói cùng sử dụng một bộ máy phát âm. Vì thế luyện hát cho trẻ đồng 

thời cũng là luyện âm thanh ngôn ngữ. Dạy trẻ hát tức là rèn luyện cho trẻ khả năng điều 

khiển bộ máy phát âm của mình. 

 - Các giờ nghe hát luyện tai nghe cho trẻ. Tai nghe âm nhạc khiến cho khả năng 

nghe tinh tế hơn, nhạy cảm hơn rất nhiều chính bởi bản chất của âm thanh âm nhạc. Nghe 

nhạc là nghe một cách toàn diện cả cao độ, cường độ, nhịp điệu, âm sắc,... 

 - Các bài hát đòi hỏi trẻ phải làm chủ việc điều khiển việc phát âm một cách hết 

sức tinh tế sao cho âm thanh ngôn ngữ vừa đúng, vừa biểu cảm. 

4. Công việc ngoài tiết học 
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Mọi nơi, mọi lúc cô đều có thể có cơ hội luyện phát âm cho trẻ: khi tập thể dục, đi dạo, 

giờ chơi, trong thời gian đón và trả trẻ,... Cô phải nắm vững khả năng phát âm của từng 

cháu để lựa chọn các thời điểm thích hợp luyện phát âm cho trẻ.  

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

I. Câu hỏi  

1. Phân tích đặc điểm các giai đoạn phát triển ngữ âm của trẻ sơ sinh đến 6 

tuổi? 

2. Phân tích các nhiệm vụ giáo dục chuẩn mực ngữ âm cho trẻ? 

3. Phân tích các nội dung và các biện pháp giáo dục chuẩn mực ngữ âm cho 

trẻ qua các giai đoạn tuổi mầm non? 

II. Hƣớng dẫn học tập 

1. Cần nắm được cơ sở sinh lý học của âm thanh ngôn ngữ: cấu tạo và cơ 

chế hoạt động sản sinh ra âm thanh ngôn ngữ của bộ máy phát âm. Hiểu được bộ 

máy phát âm hoàn chỉnh, hiểu được một cách đầy đủ khái niệm giáo dục chuẩn 

mực ngữ âm ở tuổi mầm non. 

2. Nắm được 3 giai đoạn phát triển khả năng ngữ âm của trẻ. Phân tích được 

đầy đủ các nhiệm vụ giáo dục chuẩn mực ngữ âm cho trẻ. 

3. Dựa vào 3 giai đoạn phát triển khả năng ngữ âm của trẻ để phân tích 

những đặc điểm riêng về trình độ phát triển, đặc trưng về nhiệm vụ, nội dung và 

các biện pháp rèn luyện chuẩn mực ngữ âm cho trẻ. 

III. Thảo luận 

1. Nội dung và biện pháp giáo dục chuẩn mực ngữ âm. 

2. Hình thức giáo dục chuẩn mực ngữ âm cho trẻ ở trường mầm non. 

 

 

Chƣơng II: HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ  

MẪU GIÁO 

(5 tiết) 

 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

- Sinh viên nắm vững đặc điểm, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp phát triển 

vốn từ cho trẻ mẫu giáo. 

2. Kĩ năng  

- Sinh viên có kỹ năng vận dụng nội dung, biện pháp phát triển vốn từ cho 

trẻ mẫu giáo. 

- Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung bài học. 

- Tìm hiểu, liên hệ với thực tiễn giáo dục ở các trường mầm non. 

 - Vận dụng kiến thức vào quá trình thực hành tại các trường mầm non. 

3. Thái độ 
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- Sinh viên hứng thú tìm hiểu đặc điểm, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp phát 

triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo. 

- Tích cực học tập có thái độ nghiêm túc, tự giác, ham học hỏi và hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ của môn học. 

B. Chuẩn bị  

1. Giảng viên 

Tài liệu chính 

[1]  Đinh Hồng Thái(2013), Giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non, 

Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội.  

Tài liệu tham khảo 

[2] Lê Thu Hương (2007), Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mầm non theo hướng tích hợp, Nxb giáo dục, Hà Nội. 

[3] Nguyễn Xuân Khoa (2004), Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mẫu giáo, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội. 

[4] Đinh Hồng Thái (2006), Giáo trình phương pháp phát triển lời nói trẻ 

em, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội . 

[5] Đinh Hồng Thái- Trần Thị Mai (2011), Giáo trình Phương pháp phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non,Nxb Giáo dục Việt Nam. 

2. Ngƣời học 

 - Tài liệu chính và tài liệu tham khảo 

 - Bút, vở. 

 - Đọc trước Chương 2: Hình thành và phát triển vốn từ cho trẻ MG (tài liệu 

chính). 

 

C. Nội dung 

I. Đặc điểm phát triển vốn từ của trẻ mẫu giáo 

1. Vốn từ xét về mặt số lượng 

Chúng ta có thể nhận ra quy luật tăng số lượng từ của trẻ như sau: 

 - Số lượng từ của trẻ tăng theo thời gian. 

 - Sự tăng có tốc độ không đồng đều, có giai đoạn tăng nhanh, có giai đoạn tăng 

chậm. 

 - Trong năm thứ 3 tốc độ tăng nhanh nhất. 

 - Từ 3 đến 6 tuổi tốc độ tăng vốn từ giảm dần. 

2. Vốn từ xét về mặt cơ cấu từ loại 

Cơ cấu từ loại trong vốn từ của trẻ là một tiêu chí để đánh giá chất lượng vốn từ. Tiếng 

Việt có 9 loại từ: danh từ, động từ, tính từ, số từ, đại từ, phó từ, quan hệ từ, định từ, tình 

thái từ. Số lượng từ loại càng nhiều bao nhiêu thì càng tạo điều kiện cho trẻ diễn đạt 
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thuận lợi bấy nhiêu. Các loại từ xuất hiện dần dần trong vốn từ của trẻ. Ban đầu chủ yếu 

là danh từ, sau đó đến động từ và tính từ, các loại từ khác xuất hiện muộn hơn. 

3. Khả năng hiểu nghĩa  từ của trẻ mẫu giáo 

Theo Fedorenko (Nga), ở trẻ em có 5 mức độ hiểu nghĩa khái quát của từ như sau: 

 - Mức độ zêrô (mức độ không): Mỗi sự vật có tên gọi gắn với nó. Trẻ hiểu được ý 

nghĩa gọi tên này: mẹ, bố, bàn, bát, ... (nghĩa biểu danh). 

 - Mức độ 1: Ý nghĩa biểu hiện ở mức thấp, tên gọi chung của các sự vật cùng loại: 

búp bê, bóng, cốc, nhà, ... 

 - Mức độ 2: Khái quát hơn: quả (cam, táo, xoài); xe (đạp, máy, ô tô); con (gà, chó, 

mèo),... 

 - Mức độ 3: Ở mức độ cao hơn mà trẻ 5 - 6 tuổi có thể nắm được: phương tiện 

giao thông: ô tô, tàu thủy, xe máy, đồ vật; đồ chơi,d dồ nấu bếp, đồ dùng học tập... 

 - Mức độ 4: Khái quát tối đa, gồm những khái nhiệm trừu tượng; số lượng, chất 

lượng, hành động... 

 Đối với trẻ em tuổi mầm non, khi ở tuổi nhà trẻ, trẻ hiểu được ý nghĩa biểu danh 

(mức độ zêrô và 1). Mức độ 2 và 3 chỉ giành cho trẻ mẫu giáo, đặc biệt là mẫu giáo lớn 

(chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ cũng đã quan tâm đến việc cung cấp vốn từ khái 

niệm cho trẻ mẫu giáo lớn). 

4. Vốn từ tích cực và thụ động 

Trẻ mẫu giáo lĩnh hội vốn  từ ngữ chỉ là bước đầu nên không phải tất các từ chúng 

tiếp nhận và sử dụng được ngay. Có những từ ngữ tích cực, trẻ hiểu và sử dụng trong 

giao tiếp được. Loại này có số lượng hạn chế. Loại vốn từ thụ động bao gồm những từ trẻ 

mới lĩnh hội. Kinh nghiệm sống và tri thức còn nghèo nàn nên trẻ chưa hiểu rõ nghĩa của 

từ nên không sử dụng được. Trẻ mẫu giáo có giai đoạn chỉ nghe hiểu mà không nói được. 

Tích cực hóa vốn từ (chuyển từ thụ động sang từ tích cực) là một nội dung quan trọng 

của giáo dục ngôn ngữ. 

5. Đặc trưng lĩnh hội vốn từ của trẻ mẫu giáo 

- Thứ nhất: Nhờ có đặc điểm trực quan hành động và trực quan hình tượng của tuy 

duy nên trước hết trẻ nắm được các tên gọi của sự vật, hiện tượng, thuộc tính, quan hệ 

mang tính chất biểu tượng trực quan và phù hợp với hoạt động của chúng. 

 - Thứ hai: sự lĩnh hội nghĩa của từ diễn ra dần dần: Thoạt đầu, trẻ chỉ đối chiếu từ 

với sự vật cụ thể (không có nghĩa khái quát); sự thâm nhập dần dần của trẻ và hiện thực 

(khám phá ra những thuộc tính, dấu hiệu bản chất, khái quát theo dấu hiệu nào đó…) Dần 

dần cùng với sự phát triển tư duy, trẻ mới nắm được nội dung khái niệm trong từ việc 

nắm nghĩa từ còn biến đổi trong suốt tuổi mẫu giáo 

 - Thứ ba: vốn từ của trẻ mẫu giáo có khối lượng nhỏ hơn rất nhiều so với số lượng 

vốn từ của người lớn. Vì khối lượng tri thức của chúng còn quá hạn hẹp. Vì thế mở rộng 

vốn từ phải dựa vào sự mở rộng nhận thức cho trẻ. 

II. Nhiệm vụ phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 

1. Cần phải tích lũy số lượng từ cần thiết cho giao tiếp ngôn ngữ của trẻ 

Mặc dù chức năng cơ bản của từ không phải là giao tiếp những thiếu từ thì giao 

tiếp trở nên khó khăn. Vì vậy, phải cung cấp cho trẻ vốn từ cần thiết. Đó là những từ về 

những gì có ở xung quanh trẻ (ở gia đình, ở trường mầm non); những từ có liên quan đến 
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cuộc sống cá nhân và quan hệ của trẻ; những từ cần cho cuộc sống sinh hoạt, học tập, vui 

chơi của trẻ. 

2. Cần phải chú ý đến cơ cấu từ loại hợp lý trong vốn từ của trẻ 

Trong khi hình thành vốn từ cho trẻ cần chú ý sao cho có đủ các từ loại tiếng Việt 

với tỉ lệ thích hợp. Số lượng từ lớn mà cơ cấu từ loại không hợp lí hoặc thiếu một số từ 

loại nào đó thì trẻ sẽ khó khăn khi diễn đạt.  

3. Giúp trẻ lĩnh hội ý nghĩa của từ 

Hiểu nghĩa của từ là một nội dung quan trọng của phát triển ngôn ngữ. Ở trường mầm 

non, nhiệm vụ này bao gồm: 

 - Giúp trẻ nắm được ý nghĩa của từ trên cơ sở đối chiếu chính xác chúng với các 

đồ vật ở xung quanh. 

 - Giúp trẻ lĩnh hội được ý nghĩa khái quát của từ trên cơ sở phân biệt được những 

dấu hiệu đặc trưng của sự vật và hiện tượng. 

 - Thâm nhập vào thế giới hình tượng của lời nói và biết cách sử dụng chúng 

(thông qua việc cho trẻ tiếp xúc với thơ, truyện…) 

4. Tích cực hóa vốn từ cho trẻ 

Cô giáo phải giúp trẻ không những hiểu biết từ mà còn sử dụng được chúng trong 

giao tiếp. Đây là quá trình biến những từ thụ động thành những từ chủ động. Trong quá 

trình giao tiếp, dần dần trẻ lĩnh hội được ý nghĩa của từ, thậm chí có nhiều nghĩa khác 

nhau trong một từ (từ nhiều nghĩa) hay nhiều từ có chung một nghĩa (từ đồng nghĩa). 

Việc sử dụng một từ trong nhiều hoàn cảnh giao tiếp sẽ làm cho từ ngữ đó được tích cực 

hóa trong hoạt động của trẻ. Các nhà sư phạm cho rằng, có 3 tiêu chí chứng tỏ từ ngữ đã 

được tích cực hóa ở đứa trẻ. 

 - Trẻ phải phát âm đúng mỗi từ 

 - Trẻ phải hiểu nghĩa của từ 

 - Sử dụng chính xác từ trong các ngữ cảnh khác nhau 

III. Nội dung phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 

1. Những từ ngữ về cuộc sống riêng 

- Mẫu giáo bé: 

 + Gọi đúng tên nơi ở (số nhà, phố, phường, xã…) gọi đúng tên bố mẹ, anh chị 

em…gọi đúng tên trường mầm non, tên cô giáo, tên các bạn. 

 + Gọi đúng tên các vị trí các phần trong nhà, trường lớp.  

 + Làm quen với các đồ dùng trong nhà hằng ngày. 

 + Biết và gọi tên công việc của người lớn trong gia đình, trường mầm non 

- Mẫu giáo nhỡ: 

 + Mở rộng thế giới đồ vật trong tầm nhìn của trẻ: cho trẻ tiếp xúc, gọi tên tất cả 

những đồ vật có trong nhà, trường mầm non, trẻ có thể nói về công dụng, chất liệu của đồ 

vật ấy. Trẻ cần phân biệt được những đặc điểm (giống và khác nhau) của các đồ dùng, đồ 

vật gần nhau: ca với cốc, bát với đĩa… 

 + Nhớ địa chỉ trường, nhận biết được môi trường xung quanh một cách có phương 

hướng; sử dụng được các từ chỉ hoạt động hàng ngày của trẻ 

 + Nhận biết và gọi đúng các mầu sắc: xanh, đỏ, đen, trắng, tím, vàng… 

- Mẫu giáo lớn 
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 + Hiểu và dùng từ đúng về cuộc sống gia đình, về công việc của bố mẹ, anh chị 

em.  

 + Nắm được từ ngữ về nội quy quy định ở trường lớp, nơi công cộng; đi học đúng 

giờ, không đi muộn giữ trật tự, đi lại trên đường phố, đèn xanh đỏ, vỉa hè, vệ sinh… 

 + Hiểu biết chi tiết và gọi tên các sự vật trong tầm nhìn của trẻ, nói về đặc điểm, 

công dụng của đồ vật, nắm vững các đặc điểm của đối tượng tạo điều kiện cho trẻ so sánh 

những điểm giống và khác nhau (phân tích, tổng hợp, khái quát). 

 + Nắm được các khái niệm và dùng đúng các từ chỉ thời gian: hôm nay, hôm qua, 

ngày mai…các từ chỉ vị trí: phải, trái, trên, dưới (các biểu tượng toán học sơ đẳng). 

 + Cung cấp các từ khái quát ở mức độ 3: đồ dùng học tập, đồ chơi, con vật và cây 

cối,… 

 + Cho các cháu biết và sử dụng đúng một số từ ghép. 

 + Bước đầu tiên cho trẻ biết một vài từ nhiều nghĩa: đi học, đi găng tay…ăn cơm, 

ăn đòn.,..từ đồng nghĩa; ăn, xơi, nhìn,ngắm, xem… 

 + Bước đầu cho trẻ biết một số ẩn dụ: răng lược, chân ghế, mũi kim, áo gối…(giải 

thích tại sao) 

 + Bước đầu dạy trẻ một số thành ngữ: đen như mực; đỏ như gấc, chậm như rùa… 

 Ở tuổi mẫu giáo lớn, các mặt khác nhau của từ đều được triển khai hết khi phát 

triển vốn từ cho trẻ: nghĩa của từ, hiểu nghĩa, đồng nghĩa, cấu tạo từ, ghép, láy… 

2. Những từ ngữ về cuộc sống xã hội  

- Mẫu giáo bé: 

 + Cho trẻ làm quen với cuộc sống của đất nước: những ngày lễ hội, tết Nguyên 

đán (nghỉ, đi chơi, chúc tết, mừng tuổi); tết Trung thu (rằm tháng tám, múa sử tử, rước 

đén, phá cỗ…) 

 + Dạy trẻ nói được một số từ ngữ về các chú bộ đội, công an (đồng phục, súng 

đạn, mũ có sao vàng, canh gác, bảo vệ Tổ quốc, nhân dân); các bác công nhân(làm 

đường) xây nhà, quét dọn, người nông dân (trồng lúa, trồng rau, nuôi gà,…) 

 + Dạy trẻ gọi đúng tên và lợi ích của một số phương tiện giao thông phổ biến ở địa 

phương: xe đạp, xe máy, ô tô, thuyền… 

- Mẫu giáo nhỡ: 

 + Cho trẻ biết thêm các ngày lễ lớn: thiếu nhi quốc tế 1/6, phụ nữ quốc tế 8/3, 

ngày sinh của Bác Hồ 19/5, kể về Bác hồ, ngày sinh của Bác; Bác thương yêu, quan tâm, 

chăm sóc các cháu thiếu nhi, kể về nơi Bác làm việc; nhà sàn; phủ chủ tịch kể về lăng 

Bác, về Bảo tàng Hồ Chí Minh… 

 + Cung cấp cho trẻ tên gọi một số cơ quan nhà nước và chức năng của chúng: cơ 

quan, ủy ban, trường học, bệnh viện, đồn công an… 

 + Quan sát, gọi tên và hiểu chức năng của các công trình công cộng: nhà hát, rạp 

chiếu phim, công viên, hội trường, sân vận động. 

 + Tiếp tục cung cấp vốn từ về bộ đội, công an, nông dân, công nhân; các từ nhân 

dân, Tổ quốc…(ví dụ: bộ đội, không quân, hải quân) 

- Mẫu giáo lớn 

 + Mở rộng vốn từ về phương tiện giao thông và các đặc điểm hoạt động của nỏ: 

máy bay (bay); thuyền (trôi), xe máy (lao, phóng…) 

 + Hình thành khái niệm về Tổ quốc, quê hương, nhân dân (Tổ quốc Việt Nam 

rộng lớn, dùng cho tất cả mọi người…quê hương là nơi được sinh ra và lớn lên…) 

 + Cung cấp hiểu biết và vốn từ về địa phương: xã, phường, tỉnh, các danh lam, 

thắng cảnh (cho trẻ đi tham quan). 
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 + Mở rộng hiểu biết và vốn từ và các ngày lễ lơn: 19/12 toàn quốc kháng chiến; 

2/9 ngày quốc khánh; 1/5 quốc tế lao động (ngày hội chung của tất cả mọi người, khác 

với ngày lễ của từng nhà như cưới hỏi, mừng thọ, giỗ tết. 

 + Hiểu về gia đình và xã hội: gia đình gồm những người ruột thịt; mẹ đẻ, bố đẻ, 

anh chị ruột, họ hàng là những người cùng có chung các cụ, các ông bà; nhân dân có 

chung quê hương (đồng hương), đất nước. 

 + Hiểu về những sinh hoạt chung của xã hội, lao động, chiến đấu, hội họp, lễ tết. 

3. Những từ ngữ nói về thế giới tự nhiên 

- Mẫu giáo bé: 

 + Cho trẻ nhận biết và gọi tên một số loại rau thông thường (rau muống, rau cải…) 

quả (chuối, cam, táo…); hoa (hồng, cúc, đào…) 

 + Nhận biết và gọi đúng tên một số con vật nuôi phổ biến trong gia đình (gà, vịt, 

trâu, bò, lợn…) 

 + Dạy cho trẻ nói đúng những từ chỉ hiện tượng tự nhiên (nắng, mưa, gió, sấm, 

chớp…) 

- Mẫu giáo nhỡ: 

 + Cho trẻ nhận biết và gọi tên đúng mùi vị một số loại quả: chuối, hồng, ổi, na khi 

chín thì ngọt, khi xanh thì chát; ớt nhìn thì cay, một số quả không ăn ngay được, phải nấu 

chín như mướp, bầu, bí…rau thơm (mùi, hành, tía tô…) và một số loại (xà lách, riếp…) 

có thể ăn sống; một số khác phải nấu chín (cải, su hào…) 

 + Cho trẻ gọi tên các con vật tương đối giống nhau: gà, vịt, ngan, chó mèo, trâu, 

bò, ngựa…cho trẻ so sánh để thấy những điểm giống nhau và khác nhau giưa chúng, 

cung cấp một số đồng từ chỉ hoạt động của chúng: trâu, bò, lợn…đi chạy; ếch, cóc, 

thỏ…nhảy; cua, kiến, rắn,…bò; trâu bò…gặm cỏ… 

 + Cung cấp cho trẻ tên gọi về ích lợi và tác hại của một số loài vật (chuột phá hoại 

mùa màng, mèo bắt chuột…) 

 + Mở rộng hiểu biết về thiên nhiên, đặc điểm các mùa: xuân, hạ, thu, đông 

- Mẫu giáo lớn: 

 + Cho trẻ so sánh những con vật, yêu cầu trẻ tìm những điểm giống nhau để dần 

dần biết phân loại, khái quát; gà, vịt, chim có hai chân và hai cánh, chúng ăn thóc, gạp, 

chó mèo trâu bò…đều có 4 chân; cho mèo ăn thịt, trâu bò ăn cỏ… 

 + Cho trẻ nhận biết và nói về các mùa trong năm: mùa xuân ấm áp, có mưa phùn, 

ẩm ướt, mùa hạ nắng chói chang, nóng nực; mùa thu mát mẻ, nắng đẹp, trời trong, khô 

ráo; mùa đông rét buốt, trời u ám, gió bấc… 

IV. Một số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 

1. Hướng dẫn trẻ quan sát 

- Dạy trẻ quan sát là dạy trẻ biết xem xét, phân tích, so sánh để tìm ra những đặc điểm, 

thuộc tính của đối tượng quan sát về các mối quan hệ của nó với môi trường xung quanh. 

Trong quá trình quan sát, các giác quan được huy động (mắt nhìn, tai nghe, tay sờ mó…) 

- Quá trình hướng dẫn trẻ quan sát là quá trình có mục đích, có kế hoạch, thứ tự đi từ sự 

phân tích mặt này đến sự phân tích mặt khác, vừa đưa ra từ mới, vừa củng cố từ cũ. 

- Chuẩn bị cho quan sát 

 + Chọn đối tượng phù hợp. Đối tượng phải đẹp, hấp dẫn, lôi cuốn chú ý. 

 + Chọn những kiến thức cần thiết: xe tải to, nặng (có cả xe tải nhỏ, taxi tải); để 

chở đồ đạc, hành lí, hàng hóa… 
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 + Chọn các từ ngữ phù hợp (những từ mới cần cung cấp, những từ khó cần phải 

giải nghĩa…) 

 + Chọn những bài hát, trò chơi…để tăng sự hấp dẫn của hoạt động 

- Tổ chức quan sát: 

 + Bắt đầu chọn một bài thơ, câu đố, một bài hát phù hợp để khởi động 

 + Bắt đầu quan sát, cô cho trẻ tự do trao đổi những nhận xét đầu tiên và lắng nghe, 

chú ý đến vốn từ của trẻ được sử dụng như thế nào. 

 + Cô tiến hành hướng sự quan sát của trẻ vào mục đích cô đã đặt ra. 

 + Tri giác của trẻ cần được gắn liền với những từ ngữ (cô đã chuẩn bị trước). Tuy 

nhiên, cô cũng không hạn chế các từ ngữ do trẻ tự sử dụng. 

 + Cô chú ý cho các cháu quan sát kĩ và được nói nhiều các từ ngữ mới nêu được 

nhắc đi nhắc lại, kết hợp với tri giác các sự vật, hiện tượng. 

 + Cần lưu ý cung cấp cả những từ thể hiên tính chất của sự vật; vải mềm, cứng; da 

dày, mỏng; cao su mềm, kéo dài. 

- Củng cố kiến thức bằng các bài thơ, câu đố, bài hát, cần củng cố các kiến thức học được 

ở tiết học sau hoặc ở cả các hoạt động khác. 

2. Cho trẻ xem tranh 

- Trẻ nhỏ rất thích xem tranh; những tranh đẹp có nội dung vừa phát triển vốn từ, 

vừa giáo dục thẩm mĩ nghệ thuật cho trẻ. Khi miêu tả bức tranh, trẻ tiếp thu thêm những 

từ mới, đồng thời huy động cả vốn từ cũ nữa. 

 - Khi xem tranh, trẻ thường chú ý một cách tản mạn; chúng tập trung vào những gì 

mà chúng thích thú nhất. Nhiệm vụ của cô giáo hướng dẫn sự quan sát của trẻ theo trật 

tự. Đầu tiên là nhìn toàn bộ bức tranh để hiểu tranh vẽ về ai, cái gì, sau đó mới đi vào chi 

tiết. Sau cùng, cô lại miêu tả gắn gọn về toàn bộ bức tranh. Để làm được như vậy cô giáo 

phải hiểu rõ từng bức tranh trước khi hướng dẫn trẻ. 

 - Những bức tranh đã cho trẻ xem có thể treo trong lớp một thời gian để trẻ có 

điều kiện xem lại, trao đổi và củng cố vốn từ đã tiếp thu được. 

 - Có thể sử dụng các bức tranh vẽ, kết hợp cho trẻ quan sát và đàm thoại theo nội 

dung bức tranh để cho trẻ hiểu được từ, đặc biệt là các từ khái niệm.  

3. Sử dụng đồ chơi để phát triển vốn từ 

- Phải lựa chọn đồ chơi cho phù hợp với lứa tuổi. Ở lớp bé là đồ chơi đơn giản, 

một khối. Trẻ lớn có thể sử dụng các đồ chơi lắp ghép nhiều bộ phận.  

- Có thể sử dụng nhiều đồ chơi khác nhau một lúc. Ban đầu chúng được dầu kín ở trong 

túi, sau được đưa ra lần lượt cho trẻ xem, sử dụng trao đổi về nó…Trẻ phải gọi tên chính 

xác đồ chơi, màu sắc và các bộ phận của nó. 

4. Sử dụng các trò chơi học tập 

- Có thể sử dụng một số trò chơi học tập để phát triển vốn từ: Cái gì đã thay đổi, 

chiếc túi kỳ diệu, gặp gỡ bạn mới… 

 - Có thể sử dụng một số trò chơi để phát triển khả năng khái quát hóa, giúp trẻ 

hiểu nghĩa khái quát của từ, biết sử dụng đúng bên cạnh các từ cụ thể là những từ khái 

quát.  

 - Có nhiều trò chơi tùy theo sự sáng tạo của cô và mục đích cô đặt ra phát triển, 

củng cố những từ nào đó. Thường là những từ trong một trường nghĩa (tập trung vào một 

đề tài). 



 48 

 - Một số trò chơi ngôn ngữ: Chọn định ngữ cho vật thể , đoán vật theo định 

ngữ,chọn vị ngữ chỉ hành động cho vật thể, chọn vật thể dựa vào hoạt động,  chọn nhiều 

vật thể căn cứ vào một vị ngữ, đặt câu với từ cho sẵn. 

5. Một số biện pháp dùng lời 
- Trò chuyện với trẻ theo câu hỏi: đây là biện pháp chính hướng dẫn trẻ làm quen 

với thiên nhiên. Các câu hỏi có tác dụng hướng sự chú ý của trẻ tới đối tượng cần nhận 

thức, dạy trẻ biết quan sát đối tượng một cách tổng thể cũng như quan sát tỉ mỉ các đặc 

điểm, tính chất và các mối quan hệ của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên. Các câu 

hỏi cũng đồng thời kích thích trẻ nói, gọi tên hoặc mô tả các đối tượng đang quan sát. 

Qua đó, vốn từ của trẻ ngày càng được mở rộng hơn. Cần chú ý sao cho câu hỏi đa dạng, 

buộc trẻ trả lời bằng các từ loại khác nhau: hỏi về tên gọi, đặc điểm tính chất, công dụng, 

hoạt động… 

 - Biện pháp sử dụng lời kể của cô giáo. Lời kể của cô giáo dễ gây hứng thú cho trẻ 

khi quan sát và giúp trẻ tri giác toàn bộ đối tượng, thấy được mối quan hệ giữa các sự vật 

hiện tượng; điều này làm cho trẻ dần dần hiểu đầy đủ hơn ý nghĩa của từ.  

 - Cho trẻ tự kể về những gì trẻ đã được làm quen: Đây là một biện pháp tích cực 

hóa vốn từ cho trẻ. Khi trẻ tự kể chuyện, trẻ sẽ gọi tên, kể ra các đặc điểm của các loại 

hoa quả, con vật và đó là điều kiện để các từ ngữ ở trạng thái bị động chuyển thành chủ 

động, tích cực. 

 Khi cho trẻ tiếp xúc với các tác phẩm văn học, giáo viên cần chú ý vận dụng các 

biện pháp phù hợp để giúp trẻ hiểu nghĩa của từ, nhất là những từ ngữ nghệ thuật. Có thể 

phối hợp vận dụng các biện pháp sau đây: 

 - Biện pháp cho trẻ quan sát trực quan kết hợp với lời giải thích: để giải thích cho 

trẻ hiểu từ trong tác phẩm văn học bằng biện pháp này thì trước hết cần phải chọn từ có 

nghĩa cụ thể. Có như vậy thì việc sử dụng đồ dùng trực quan kết hợp với lời giải thích 

mới có hiệu quả. 

 - Biện pháp đối chiếu so sánh với những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa. Để thực 

hiện được biện pháp này một cách hiệu quả, cần dựa theo trình tự sau: 

  + Trước hết, giao viên phải lựa chọn từ trong tác phẩm, những từ được lựa 

chọn để giải thích bằng biện pháp này phải là những từ có thể đem ra đối chiếu hoặc so 

sánh để làm nổi bật nghĩa của từ. Sau đó những từ cần giảng về những từ đồng nghĩa 

hoặc trái nghĩa mà trẻ đã biết, có như vậy việc giúp trẻ hiểu nghĩa cửa từ theo biện pháp 

này mới có hiệu quả. 

  + Khi lựa chọn từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ cần giải thích, cô cần 

chọn những từ mà trẻ đã biết phù hợp với khả năng lứa tuổi của trẻ. Nếu cô dùng những 

từ trẻ chưa biết này để giải thích cho từ chưa biết khác thì trẻ vẫn không thể nắm được 

nghĩa của từ cần giải thích. 

 - Biện pháp dùng lời để định nghĩa khái niệm, nêu lên những nét đặc trưng trong 

nghĩa của từ. Sử dụng biện pháp này là dựa vào cách miêu tả ngôn ngữ như các nhà từ 

điển học vẫn sử dụng trong các từ điển để giải thích. Dùng định nghĩa khái niệm giáo 

viên có thể cung cấp cho trẻ một cách tương đối đầy đủ những nét nghĩa của từ, thấy 

được cấu trúc nghĩa bên trong của từ.  

 - Biện pháp đặt từ vào ngữ cảnh có thể giúp trẻ hiểu bằng cách đưa từ đó vào 

những ngữ cảnh cụ thể quen thuộc đối với trẻ. Ngữ cảnh đó có chứa từ cần giải thích, hay 

làm một tình huống giao tiếp cụ thể. Trẻ có thể dựa vào vốn từ đã có của mình, dựa vào 

những kết hợp ngôn ngữ, nhờ hoàn cảnh ngôn ngữ, nhờ những mối liên tưởng nhất định 

và cũng nhờ mối quan hệ với các từ khác trong câu mà trẻ hiểu được nghĩa của từ. Giáo 

viên không phải giải thích dài dòng mà lại có thể mở rộng văn cảnh sử dụng từ cho trẻ. 
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D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

I. Câu hỏi  

1. Đặc điểm phát triển vốn từ của trẻ ở tuổi MN? 

2. Phân tích các nhiệm vụ phát triển vốn từ cho trẻ? 

3. Phân tích các nội dung cơ bản phát triển vốn từ cho trẻ qua 3 độ tuổi: Bé, 

nhỡ, lớn. 

4. Phân tích các biện pháp chủ yếu được sử dụng để phát triển vốn từ cho 

trẻ? 

II. Hƣớng dẫn học tập 

1. Cần nắm được đặc điểm phát triển vốn từ của trẻ MN xét ở các yếu tố: số 

lượng, cơ cấu loại từ, các mức độ hiểu nghĩa của từ khác nhau ở trẻ. 

2. Cần hiểu được các nhiệm vụ cơ bản của việc phát triển vốn từ cho trẻ. 

3. Các nội dung phát triển vốn từ cho trẻ MG được phân theo các độ tuổi: 

Bé, Nhỡ, Lớn. 

4. Cần nắm được một số biện pháp cơ bản sử dụng để phát triển vốn từ cho 

trẻ: hướng dẫn trẻ quan sát, sử dụng tranh ảnh, đồ chơi, trò chơi, đàm thoại theo 

các chủ đề… 

III. Thảo luận 

 1. Một số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo. 

 

 

 

 

Chƣơng III: DẠY TRẺ CÁC MẪU CÂU TIẾNG VIỆT 

(5 tiết) 

 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

- Sinh viên nắm vững đặc trưng của việc dạy trẻ nói đúng ngữ pháp tiếng 

Việt, đặc điểm ngữ pháp trong lời nói của trẻ mẫu giáo, nội dung dạy trẻ đặt câu, 

biện pháp dạy trẻ đặt câu. 

2. Kĩ năng   

- Sinh viên có kỹ năng vận dụng một số biện pháp dạy trẻ đặt câu. 

- Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung bài học. 

- Tìm hiểu, liên hệ với thực tiễn giáo dục ở các trường mầm non. 

 - Vận dụng kiến thức vào quá trình thực hành tại các trường mầm non. 

3. Thái độ 

- Sinh viên hứng thú tìm hiểu đặc trưng của việc dạy trẻ nói đúng ngữ pháp 

tiếng Việt, đặc điểm ngữ pháp trong lời nói của trẻ mẫu giáo, nội dung dạy trẻ đặt 

câu, biện pháp dạy trẻ đặt câu. 
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- Tích cực học tập có thái độ nghiêm túc, tự giác, ham học hỏi và hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ của môn học. 

B. Chuẩn bị  

1. Giảng viên 

Tài liệu chính 

[1]  Đinh Hồng Thái(2013), Giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non, 

Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội.  

Tài liệu tham khảo 

[2] Lê Thu Hương (2007), Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mầm non theo hướng tích hợp, Nxb giáo dục, Hà Nội. 

[3] Nguyễn Xuân Khoa (2004), Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mẫu giáo, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội. 

[4] Đinh Hồng Thái (2006), Giáo trình phương pháp phát triển lời nói trẻ 

em, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội . 

[5] Đinh Hồng Thái- Trần Thị Mai (2011), Giáo trình Phương pháp phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non,Nxb Giáo dục Việt Nam. 

2. Ngƣời học 

 - Tài liệu chính và tài liệu tham khảo. 

 - Bút, vở. 

 - Đọc trước Chương 3: Dạy trẻ các mẫu câu Tiếng Việt (tài liệu chính). 

C. Nội dung 

I. Đặc trƣng của việc dạy trẻ nói đúng ngữ pháp tiếng Việt 

1. Dạy ngữ pháp tiếng Việt là dạy các mô hình câu 

Đây là một đặc trưng của dạy tiếng Việt. Tiếng Việt là loại ngôn ngữ không biến 

hình (từ giữ nguyên hình thức khi hoạt động. Phương thức ngữ pháp chủ yếu là phương 

thức trật tự từ và sử dụng hư từ). Vì thế, vấn đề từ pháp gần như không được đặt ra ở đây. 

Dựa vào đặc điểm tuổi mẫu giáo, trường mầm non chủ yếu rèn luyện cho trẻ tập nói các 

loại câu. Trẻ lĩnh hội ngữ pháp bằng bắt chước người lớn. 

2. Cần dạy trẻ các mô hình câu từ đơn giản đến phức tạp 

Cùng với sự phát triển tư duy, các kiểu câu nói của trẻ cũng phức tạp dần: từ câu 

đơn hạt nhân đến các câu đơn mở rộng (ngoài các thành phần chính còn có các thành 

phần phụ) rồi đến câu ghép (một số dạng câu ghép thể hiện tư duy của trẻ đã đạt đến trình 

độ phát triển tư duy: lôgic) 

3. Dạy ngữ pháp cho trẻ mẫu giáo là dạy thực hành 

Chú ý đến các mô hình câu được sử dụng trong hoạt động lời nói: Câu và nhóm từ 

luôn luôn phải đặt trong hoạt động giao tiếp ngôn ngữ. Nhìn chung, dạy các mẫu câu cho 

trẻ thường phối hợp với nhiệm vụ phát triển lời nói mạch lạc nhất là trong các giờ dạy trẻ 

kể chuyện. 



 51 

4. Dạy mẫu câu cho trẻ tích hợp trong các giờ học 

Trong chương trình giáo dục mầm non không quy định những giờ chuyên biệt dạy 

mẫu câu. Vì vậy, nhiệm vụ này được thực hiện tích hợp trong các giờ học và các hoạt 

động khác. Tuy nhiên, những giờ dạy trẻ kể chuyện, giao tiếp có nhiều ưu thế dạy mẫu 

câu cho trẻ. Giáo viên cần chủ động cài đặt các mẫu câu vào bài học để trẻ tiếp thu, rèn 

luyện dần dần trẻ sẽ sử dụng được các mẫu câu đó. 

II. Đặc điểm ngữ pháp trong lời nói của trẻ mẫu giáo 

1. Lời nói của trẻ 3-4 tuổi 

- Cấu trúc C - V hạt nhân là mô hình câu chủ yếu trong lời nói của trẻ: 

- Câu đơn mở rộng thành phần trạng ngữ chỉ thời gian, địa điểm chiếm 20%. Ví dụ: chiều 

nay bố cho con đi xem phim. Ở công viên Thủ Lệ, con gặp con voi to ơi là to. 

- Câu đơn đặc biệt, rút gọn thường xuất hiện 

- 10% câu ghép chủ yếu là ghép đẳng lập - liệt kê và ghép chính phủ - nhân quả.  

2. Lời nói của trẻ 5-6 tuổi 

- Số lượng câu đơn mở rộng trong lời nói của trẻ tăng lên. Sự mở rộng không còn hạn chế 

ở thành phần phụ trạng ngữ mà còn ở cả các thành phần chính, chủ ngữ và vị ngữ. 

- Các kiểu câu ghép trong lời nói của trẻ cũng tăng lên. Ngoài các kiểu ghép đẳng lập liệt 

kê và ghép chính phụ nhân quả còn xuất hiện kiểu câu ghép đẳng lập - lựa chọn, đẳng lập 

- tương phản câu ghép chính phụ điều kiện - kết quả, giả thiết - kết quả, mục đích - sự 

kiện. 

- Trẻ vẫn còn hạn chế ở một số mặt sau: 

+ Các dạng câu đơn mở rộng còn nghèo nàn 

 + Dùng câu ghép thiếu các quan hệ từ. Ví dụ: Cô giáo mắng bạn Quân, bạn Quân 

khóc (thiếu tại vì - nên). Con dỗ bạn mãi, bạn vẫn khóc (thiếu nhưng) 

III. Nội dung dạy trẻ đặt câu 

1. Nội dung dạy đặt câu cho trẻ 3-4 tuổi 

- Dạy trẻ đặt câu theo các mô hình (câu đơn hạt nhân): Danh từ, động từ, tính từ. 

- Bước đầu phát triển các từ thành nhóm từ (giữ vị trí các thành phần chính của câu: CN - 

VN). Câu có nhóm danh từ làm chủ ngữ hoặc vị ngữ, câu có nhóm động từ, tính từ làm vị 

ngữ. 

- Đặt câu có thành phần trạng ngữ, chủ yếu là các trạng ngữ chỉ thời gian, địa điểm. 

- Đặt câu ghép đẳng lập: Liệt kê, lựa chọn, tương phản. 

- Đặt câu ghép chính phụ: quan hệ nhân- quả, quan hệ điều kiện- kết quả. 

- Đặt câu (theo mục đích nói): tường thuật, hỏi, cầu khiến. 

2. Nội dung dạy đặt câu cho trẻ 5-6 tuổi  

- Câu đơn hạt nhân. 

- Câu đơn mở rộng: Ngoài mở rộng thành phần trạng ngữ chỉ thời gian, địa điểm còn là 

các thành phần trạng ngữ loại khác. 

- Các từ được mở rộng thành nhóm từ phức tạp hơn.  

- Các kiểu câu ghép: 

 + Ghép đẳng lập - tăng tiến, ghép chính phụ điều kiện - kết quả, ghép chính phụ 

giả thiết - kết quả.  
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=> Trẻ 5 - 6 tuổi, trẻ đã có thể tiếp nhận được hầu hết các mẫu câu của ngữ pháp tiếng 

Việt. Các thành phần của câu ngày một mở rộng để diễn tả tư duy ngày một phát triển. 

IV. Một số biện pháp dạy trẻ đặt câu 

1. Cô sử dụng lời nói mẫu 

- Trẻ học lời nói chủ yếu bằng cách bắt chước. Vì thế, cô phải làm mẫu cho trẻ. 

Lời kể mẫu của cô đương nhiên phải đảm bảo chuẩn mực về phương diện ngữ pháp. Cô 

phải lựa chọn được một chủ đề phù hợp với các mẫu câu sẽ sử dụng. Cần chú ý các mẫu 

câu phải đa dạng để tránh sự đơn điệu. Mỗi giờ học cô phải làm nhiệm vụ vừa củng cố 

các mẫu câu đã có, vừa cung cấp các mẫu câu mới. 

2. Đàm thoại 
- Cô trò chuyện với trẻ theo một chủ đề nào đó do cô gợi ý, trong khi trò chuyện, 

cô đặt ra những tình huống để dẫn trẻ vào việc sử dụng các mẫu câu mà cô định luyện 

cho trẻ. 

3. Sử dụng hệ thống câu hỏi 
- Như một biện pháp dẫn dắt trẻ sử dụng các mẫu câu cô định luyện cho trẻ. 

Chẳng hạn, cô định rèn luyện cho trẻ sử dụng một số câu ghép, cô tạo ra một hệ thống 

câu hỏi buộc trẻ phải trả lời bằng các câu ghép. 

4. Có thể sử dụng biện pháp soạn lại văn bản 

- Đưa vào một số mẫu câu để phát triển ở trẻ khả năng nói các kiểu câu trên cơ sở 

đảm bảo nội dung cơ bản của câu chuyện và đưa vào đó các mẫu câu phù hợp. Trên cơ sở 

một văn bản đã có, soạn lại nó theo hướng mở rộng thành phần cho câu, đưa vào các mẫu 

câu … 

 -Trong quá trình kể mẫu cho trẻ, cô chú ý tập trung vào các mẫu này và khi cho trẻ 

kể lại, cô cũng phải chú ý để sửa cho trẻ khi các cháu dùng sai mẫu. 

5. Cho trẻ được thực hành giao tiếp, kể chuyện 

Các biện pháp nêu trên đều phải đưa đến việc trẻ tham gia vào nói năng, giao tiếp (thực 

hành ngôn ngữ). Vì thế, cô phải luôn chú ý để mỗi một trẻ đều được tham gia vào hoạt 

động ngôn ngữ, thực hiện các bài tập, yêu cầu của cô (đàm thoại, kể chuyện …). 

6. Phát hiện lỗi sai và sửa lỗi cho trẻ 

- Trẻ thường mắc lỗi sử dụng các câu thiếu thành phần hạt nhân (câu què, cụt, nói 

trống không). Cô cần chú ý sửa ngay cho trẻ. Tuy nhiên cần phân biệt những câu có tính 

tình huống (câu đặc biệt, câu rút gọn). Cũng cần tránh các trường hợp bắt trẻ phải nói 

một cách cứng nhắc làm cho sự giao tiếp nặng nề, thiếu tự nhiên. 

 Khi trẻ nói sai mẫu câu nào, cô sửa tại chỗ cho trẻ. Bên cạnh đó có thể dùng các 

bài tập đưa vào đó các mẫu câu chuẩn để tập cho trẻ sử dụng. 

 Lỗi thường gặp khác như: Trật tự từ sai, diễn đạt không chặt chẽ do không biết 

dùng quan hệ từ… 

 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

I. Câu hỏi  

 1. Đặc trưng của việc dạy trẻ nói đúng ngữ pháp Tiếng Việt là gì? 

 2. Đặc điểm ngữ pháp trong lời nói của trẻ từ 3-6 tuổi? 

 3. Nội dung dạy trẻ đặt câu theo độ tuổi? 

 4. Các biện pháp cơ bản dạy trẻ đặt câu? 
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II. Hƣớng dẫn học tập 

 1. Cần nắm vững đặc trưng của việc dạy nói đúng ngữ pháp Tiếng Việt. 

 2. Đặc điểm ngữ pháp trong lời nói của trẻ MG. 

 3. Nội dung dạy trẻ đặt câu. 

 4. Hiểu và biết vận dụng một số  biện pháp dạy trẻ đặt câu. 

III. Thảo luận 

 1. Một số biện pháp dạy trẻ đặt câu.  

 

 

 

Chƣơng IV: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ MẠCH LẠC CHO TRẺ  

MẪU GIÁO 

(5 tiết) 

 

 A. Mục tiêu 

1. Kiến thức  

- Sinh viên nắm vững đặc trưng, hình thức và biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch 

lạc cho trẻ mẫu giáo. 

2. Kĩ năng  

- Sinh viên có kỹ năng vận dụng một số biện pháp biện pháp phát triển ngôn 

ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo. 

- Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung bài học. 

- Tìm hiểu, liên hệ với thực tiễn giáo dục ở các trường mầm non. 

 - Vận dụng kiến thức vào quá trình thực hành tại các trường mầm non. 

3. Thái độ 

- Sinh viên hứng thú tìm hiểu đặc trưng, hình thức và biện pháp phát triển 

ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo. 

- Tích cực học tập có thái độ nghiêm túc, tự giác, ham học hỏi và hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ của môn học. 

B. Chuẩn bị  

1. Giảng viên 

Tài liệu chính 

[1]  Đinh Hồng Thái(2013), Giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non, 

Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội.  

Tài liệu tham khảo 

[2] Lê Thu Hương (2007), Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mầm non theo hướng tích hợp, Nxb giáo dục, Hà Nội. 
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[3] Nguyễn Xuân Khoa (2004), Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mẫu giáo, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội. 

[4] Đinh Hồng Thái (2006), Giáo trình phương pháp phát triển lời nói trẻ 

em, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội . 

[5] Đinh Hồng Thái- Trần Thị Mai (2011), Giáo trình Phương pháp phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non,Nxb Giáo dục Việt Nam. 

2. Ngƣời học 

 - Tài liệu chính và tài liệu tham khảo. 

 - Bút, vở. 

 - Đọc trước Chương 4: Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo (tài 

liệu chính). 

 

C. Nội dung 

I. Khái niệm ngôn ngữ mạch lạc 

- Phát triển lời nói mạch lạc là nhiệm vụ quan trọng nhất trong các nhiệm vụ phát 

triển lời nói trẻ em. Lời nói mạch lạc là một khái niệm công cụ quan trong nhất trong các 

nghiên cứu phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ nhỏ.  

- Đứng về mặt lí thuyết ngôn ngữ thì lời nói mạch lạc là vấn đề của ngữ pháp văn 

bản. Nó không thuộc về ngữ âm, từ vựng hay cú pháp. Rèn luyện khả năng nói mạch lạc 

cho trẻ tức là giúp trẻ sử dụng đơn vị giao tiếp ngôn ngữ ở cấp độ hoàn chỉnh nhất.  

 - Lời nói mạch lạc không phải được tạo nên bởi phép cộng đơn thuần của các phát 

ngôn mà tồn tại bởi sợi dây liên kết (liên kết nội dung và liên kết hình thức) được biểu 

hiện tư duy lôgic về một chủ đề nhất định và bởi phương thức liên kết lời nói với nhau 

nhằm thực hiện các chức năng giao tiếp. 

 Như vậy, ngôn ngữ được gọi là mạch lạc khi có đủ những yếu tố sau: 

 - Các câu phải đúng ngữ pháp và có ý nghĩa 

 - Nội dung thông báo phải đầy đủ, khúc triết, chính xác, hợp lí và có chủ đề xác 

định. 

 - Có dùng các phép liên kết một cách hợp lí 

 - Các hoạt động ngôn ngữ được thực hiện trong các câu phải dung hợp nhau và thể 

hiện được chức năng giao tiếp của ngôn ngữ. 

 - Có sắc thái biểu cảm trong lời nói 

Như vậy, lời nói mạch lạc không tách rời thế giới tư duy; sự mạch lạc của lời nói chính là 

sự mạch lạc của tư duy. Lời nói mạch lạc phản ánh logic tư duy của trẻ, kĩ năng suy nghĩ 

về cái tiếp nhận được và phản ánh nó một cách đúng đắn. Theo mức độ trẻ nói ra suy 

nghĩ của mình có thể đánh giá được trình độ phát triển ngôn ngữ của nó. 

 - Phát triển ở trẻ lời nói biểu cảm mạch lạc, cần được xem như một yếu tố giáo 

dục văn hóa lời nói trong ý nghĩa rộng của từ này, tất cả sự phát triển văn hóa giao tiếp 

ngôn ngữ về sau sẽ dựa trên nền tảng được xây dựng ngay từ trong lứa tuổi tuổi mẫu 

giáo. 

II. Đặc trƣng ngôn ngữ mạch lạc của trẻ mẫu giáo 
- Trẻ 3 tuổi phù hợp với hình thức đơn giản của lời nói đối thoại (trả lời câu hỏi) 

nhưng ở đây đứa trẻ thường xa rời với nội dung câu hỏi. Chúng mới chỉ bắt đầu nắm 
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được kĩ năng bày tỏ một cách mạch lạc những ý nghĩ của mình, mắc nhiều lỗi trong xây 

dựng câu, đặc biệt là câu phức. 

 - Trong lứa tuổi mẫu giáo nhỡ, sự phát triển lời nói mạch lạc chịu ảnh hưởng lớn 

của việc tích cực hóa vốn từ, lời nói của trẻ dã được mở rộng hơn, có trật tự hơn, mặc dù 

cấu trúc còn chưa hoàn thiện. 

 - Ở trẻ mẫu giáo lớn, lời nói mạch lạc đã đạt được trình độ khá cao. Để trả lời câu 

hỏi trẻ đã sử dụng các câu tương đối chính xác ngắn gọn và khi cần mở rộng. 

 Nghiên cứu của tác giả Hồ Lam Hồng Một số đặc điểm tâm lí trong hoạt động 

ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi qua hình thức kể chuyện qua khảo sát thực tế của 

tác giả đã cho chúng ta những tài liệu có giá trị về khả năng kể chuyện của trẻ 5 - 6 tuổi 

có những đặc điểm: Trí nhớ, tư duy, cảm xúc… 

III. Hình thức và biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc 

1. Dạy trẻ kể chuyện theo tranh 
Ở trường mầm non, trẻ đã được học kể chuyện theo tranh vẽ đồ vật hoặc tranh có chủ đề. 

 - Đối với trẻ 3 tuổi chỉ mới có giai đoạn chuẩn bị học kể chuyện theo tranh bởi vì 

trẻ ở độ tuổi này chưa thể thiết lập được sự diễn đạt mạch lạc. Thông thường trẻ chỉ bó 

hẹp trong phạm vi liệt kê đơn giản các đối tượng, các mặt riêng lẻ thuộc phẩm chất hay 

thuộc tính của nó. Vì thế, trong giai đoạn này cần dạy cho trẻ nhận xét cái gì chính yếu 

trong tranh và dẫn dắt chúng từ liệt kê các đồ vật đến chỗ kể ra mối quan hệ giữa chúng 

(trả lời câu hỏi của cô). 

 - Ở nhóm mẫu giáo nhỡ, trẻ có khả năng đặt lời kể có liên kết không lớn bởi vì ở 

độ tuổi này, lời nói đang được hoàn thiện, tính tích cực và hoạt động nói năng đang tăng 

dần.Trẻ mẫu giáo nhỡ chủ yếu học cách đặt những câu chuyện miêu tả theo tranh vẽ đồ 

vật cũng như tranh có chủ đề. 

 - Đối với nhóm trẻ mẫu giáo lớn, vì tính tích cực tăng dần, lời nói đang hoàn thiện, 

có thể có khả năng trẻ tự đặt ra các câu chuyện kể theo các bức tranh. Yêu cầu đối với lời 

kể của trẻ sẽ cao hơn; truyền đạt chính xác cốt truyện, sử dụng các phương tiện ngôn ngữ 

khác nhau.  

 Kể chuyện theo tranh có chủ đề được các nhà nghiên cứu coi như một con đường 

phát triển ngôn ngữ mạch lạc rất phù hợp với trẻ mẫu giáo khi trẻ lớn đã có một vốn từ 

khá phong phú, khả năng ngôn ngữ mạch lạc đã đạt đến một mức độ đáng kể. Có thể sử 

dụng một số các biện pháp sau đây: 

 - Biện pháp sử dụng tranh kết hợp với lời kể mẫu của cô.  

 - Biện pháp sử dụng tranh kết hợp với trò chuyện theo hệ thống câu hỏi.  

 - Biện pháp sử dụng tranh kết hợp với cho trẻ kể lại chuyện.  

 - Các biện pháp: trò chơi ngôn ngữ. 

2. Dạy trẻ kể chuyện với đồ chơi 

- Những giờ học xem và miêu tả đồ chơi có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển lời nói 

của trẻ mẫu giáo. Những giờ học như vậy diễn ra trong hình thức xúc cảm sinh động 

ngay từ lứa tuổi mẫu giáo bé. 

 - Lựa chọn đồ chơi đúng có ý nghĩa quan trọng. Những đồ chơi yêu thích có cùng 

tên gọi nhưng có bề ngoài khác nhau. Sự lựa chọn như vậy tạo điều kiện tích cực hóa vốn 

từ và phát triển lời nói mạch lạc trên cơ sở sử dụng biện pháp so sánh. 

 - Miêu tả đồ chơi bắt đầu từ những câu hỏi mà giáo viên đã suy nghĩ cẩn thận khi 

nêu ra nó. Khi trẻ trả lời các câu hỏi, trẻ chú ý đến đặc trưng bên ngoài của đồ chơi (màu, 

hình, chất liệu), lựa chọn so sánh, định nghĩa (với sự giúp đỡ của cô giáo) và một cách tự 

nhiên chuyển sang đặt lời kể.  
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 - Mẫu giáo nhỡ trẻ phù hợp với việc tự đặt những câu chuyện nhỏ miêu tả đồ chơi. 

Trong phương pháp này dạy kể chuyện tăng cường dựa vào tích cực hóa vốn từ: khi xem 

đồ chơi, cô giáo đưa ra nhiều hơn những câu hỏi có liên quan đến hình thức bên ngoài 

của đồ chơi các phẩm chất của đồ chơi, các hoạt động cùng với nó kích thích trẻ kể về 

thái độ của trẻ với nó, vì những gì trẻ biết thêm về nó ngoài ra còn kể trẻ khác gọi tên gì. 

 - Mẫu giáo lớn, những giờ học sử dụng đồ chơi phát triển ngôn ngữ mạch lạc diễn 

ra theo cách khác nhau: đặt các lời kể miêu tả, có cốt truyện với một đồ chơi, hoặc một 

nhóm đồ chơi. Trẻ rất thích các giờ học loại này. Chúng nhìn nhận theo một cách mới các 

đồ chơi quen thuộc và chú ý quan sát các hành động của chúng trong lời kể. Có thể đặt ra 

những câu chuyện đồ chơi tập thể. Đầu tiên trẻ có thể bàn bạc xem nên chọn đồ chơi nào, 

thống nhất chung về cốt truyện sau đó, tiến hành trình diễn. Những giờ học như vậy, tạo 

điều kiện hình thành quan hệ qua lại giữa trẻ, dạy cho chúng thống nhất quan điểm với 

nhau, thỏa thuận được sự phân công giữa chúng. 

3. Dạy trẻ kể lại truyện văn học 

- Kể lại truyện văn học - đó là thuật lại một văn bản văn học đã có sẵn; một câu 

chuyện kể dân gian, một truyện ngắn do các nhà văn hiện đại sáng tác phù hợp với trẻ 

nhỏ. Tuy nhiên, cũng có thể có đôi phần sáng tạo trong cách kể chuyện bên cạnh yêu cầu 

bảo đảm tính chính xác của cốt truyện. 

 - Trong giờ học kể lại chuyện, trẻ được tiếp cận với ngôn ngữ văn học, ghi nhớ 

những từ, câu có xúc cảm, có hình ảnh, tập sử dụng tiếng mẹ đẻ sinh động. Tính nghệ 

thuật cao của tác phẩm được lựa chọn kể lại, giá trị của hình thức kết cấu và ngôn ngữ 

dạy trẻ xây dựng câu chuyện một cách rõ ràng, trật tự, không bỏ qua cái chính, sa vào chi 

tiết, có nghĩa là phát triển kĩ năng nói của trẻ. 

 - Khi lựa chọn các tác phẩm để cho trẻ kể lại, cô giáo cần tính đến các yêu cầu 

sau: có giá trị nghệ thuật cao, có tính tư tưởng, có tính sinh động, ngắn gọn và có hình 

ảnh biểu hiện; có sự rõ ràng và tuần tự trong triển khai hành động; biểu hiện một cách tập 

trung và vừa sức nội dung; khối lượng không lớn 

 - Phương pháp dạy trẻ kể lại chuyện ở mỗi độ tuổi có đặc trưng riêng của mình 

nhưng lại có những cái chung. Kế hoạch của giờ học, kể lại chuyện văn học trong tất cả 

các nhóm độ tuổi đều là: cô đọc tác phẩm trước, thảo luận theo câu hỏi, cô đọc lại, kể lại 

sau đó cho trẻ kể lại. 

 - Biện pháp chính ở đây là sử dụng các câu hỏi của cô giáo. Trước khi trẻ kể lại 

chuyện, các câu hỏi nhắc trẻ logic của câu chuyện, mỗi quan hệ và tác động qua lại của 

các nhân vật; sau khi trẻ kể lại, nó giúp trẻ có thể phân tích câu chuyện. 

  

 - Đối với trẻ mẫu giáo bé cần tiến hành công việc chuẩn bị cẩn thận mà mục đích 

của nó là tạo ra các kĩ năng nghe, trả lời câu hỏi, đóng góp vào lời kể của cô những từ, 

câu riêng biệt. 

 - Đối với trẻ mẫu giáo nhỡ, nhiệm vụ đặt ra có phần phức tạp hơn; dạy chúng kể 

lại những câu chuyện cổ tích, chuyện kể ngắn, chẳng những quen thuộc đối với trẻ mà có 

thể lần đầu tiên trẻ được tiếp xúc, thuật lại một cách diễn cảm đối thoại giữa các nhân vật, 

nghe và nhận xét lời kể lại của các bạn khác. Sau khi đọc truyện, cô tiến hành đàm thoại 

với trẻ về câu chuyện vừa đọc. Câu hỏi của cô phải hướng vào việc nắm bắt mức độ trẻ 

hiểu nội dung câu chuyện, trật tự của các sự kiện và đồng thời một số phương tiện ngôn 

ngữ biểu cảm. 

 - Đối với trẻ mẫu giáo lớn, người ta nêu ra những nhiệm vụ mới  trong việc dạy trẻ 

kể lại các tác phẩm văn học, kĩ năng truyền đạt lại nội dung chuyện kể, truyện dân gian, 
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một cách thứ tự, biểu cảm, chặt chẽ không cần đến những câu hỏi gợi ý của cô, truyền đạt 

lại lời thoại có biến đổi ngữ điệu tương ứng với tình cảm của các nhân vật, sử dụng các 

phương tiện biểu cảm. 

4. Dạy trẻ kể chuyện theo kinh nghiệm 

- Dạy trẻ kể chuyện theo kinh nghiệm có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển lời nói 

cho trẻ. Trẻ học sử dụng kinh nghiệm sống của mình, truyền đạt nó trong một câu chuyện 

mạch lạc, hình thành kĩ năng bày tỏ thứ tự, dễ hiểu, rõ ràng, mạch lạc ý nghĩ của mình 

không cần dựa vào đồ dùng trực quan. 

 - Cơ sở để phát triển kể chuyện loại này là sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Các cuộc 

dạo chơi, thăm quan, lễ hội, những điều thú vị gợi đề tài cho chuyện kể của trẻ. Thể hiện 

những ấn tượng của mình vào trong hình thức kể chuyện, trẻ tin rằng mọi điều xảy ra có 

thể kể lại một cách thú vị, sinh động. 

 Có thể phối hợp các biện pháp dạy trẻ kể chuyện theo chủ đề nhằm phát triển lời 

nói mạch lạc theo một số biện pháp sau: 

 * Biện pháp cô kể mẫu. 

 * Biện pháp cho trẻ kể nối tiếp câu chuyện cô hoặc các bạn khác đã kể phần mở 

đầu và một phần nội dung tiếp theo. 

 * Biện pháp xây dựng dàn ý câu chuyện và kể chuyện theo dàn ý. 

 * Biện pháp trò chuyện theo dàn ý. 

 * Biện pháp cô sử dụng lời kể mẫu. 

 * Biện pháp kể nối tiếp câu chuyện của cô hoặc của bạn 

 * Biện pháp viết thư. 

5. Dạy trẻ kể chuyện sáng tạo 

- Đặt ra một câu chuyện sáng tạo, trẻ phải tự nghĩ ra nội dung của nó, tạo ra cấu 

trúc logic, thể hiện trong hình thức lời nói tương ứng với nội dung đó. Công việc này đòi 

hỏi vốn từ phong phú, các kĩ năng tổng hợp (kĩ năng thắt nút, đỉnh điểm, mở nút), kĩ năng 

truyền đạt lại ý nghĩ của mình một cách chính xác, tập trung chú ý và biểu cảm. Những kĩ 

năng này trẻ lĩnh hội được trong quá trình học tập có hệ thống và bằng con đường luyện 

tập thường xuyên. 

 - Có những phương án kể chuyện sáng tạo khác nhau như: 

+ Cô kể phần mở đầu, trẻ nghĩ ra phần tiếp tục và kết thúc câu chuyện 

+ Cô nghĩ ra phần kết thúc truyện, trẻ sáng tạo phần mở đầu và cả thân 

truyện.   

+ Nghĩ ra câu chuyện theo đề tài do cô đưa ra (không có dàn ý) đưa đến khả 

năng lớn hơn cho tưởng tượng sáng tạo và độc lập suy nghĩ. Đứa trẻ trở thành tác 

giả, tự lựa chọn nội dung và hình thức của câu chuyện.  

 - Có thể dạy trẻ kể chuyện sáng tạo bằng việc phối hợp các biện pháp: kể chuyện 

theo dàn ý, cô và trẻ cùng sáng tác chuyện, trẻ cùng nhau sáng tác tập thể một câu 

chuyện.   

 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

I. Câu hỏi  
1. Khái niệm, đặc trưng lời nói mạch lạc của trẻ mẫu giáo 

2. Nội dung, biện pháp dạy trẻ kể chuyện theo tranh 

3. Nội dung, biện pháp dạy trẻ kể chuyện đồ chơi 

4. Nội dung, biện pháp dạy trẻ kể chuyện văn học 

5. Nội dung, biện pháp dạy trẻ kể chuyện theo kinh nghiệm 
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6. Nội dung, biện pháp dạy trẻ kể chuyện sáng tạo. 

II. Hƣớng dẫn học tập 

 1. Cần nắm vững khái  niệm ngôn ngữ mạch lạc. 

 2. Hiểu rõ đặc trưng ngôn ngữ mạch lạc của trẻ mẫu giáo. 

 3. Hiểu và biết vận dụng hình thức và biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch 

lạc. 

III. Thảo luận 

 1. Hình thức và biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc. 

 

 

 

Chƣơng V: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT CHO TRẺ MẪU 

GIÁO QUA THƠ VÀ TRUYỆN 

(5 tiết) 

 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức  

- Sinh viên nắm vững vai trò của các tác phẩm văn chương đối với việc giáo 

dục ngôn ngữ nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo. 

- Phát triển ngôn ngữ nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo bé, nhỡ, lớn. 

2. Kĩ năng  

- Sinh viên có kỹ năng vận dụng thực tiễn trong việc phát triển ngôn ngữ 

nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo bé, nhỡ, lớn. 

- Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung bài học. 

- Tìm hiểu, liên hệ với thực tiễn giáo dục ở các trường mầm non. 

 - Vận dụng kiến thức vào quá trình thực hành tại các trường mầm non. 

3. Thái độ 

- Sinh viên hứng thú vận dụng thực tiễn trong việc phát triển ngôn ngữ nghệ 

thuật cho trẻ mẫu giáo bé, nhỡ, lớn. 

- Tích cực học tập có thái độ nghiêm túc, tự giác, ham học hỏi và hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ của môn học. 

B. Chuẩn bị  

1. Giảng viên 

Tài liệu chính 

[1]  Đinh Hồng Thái(2013), Giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non, 

Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội.  

Tài liệu tham khảo 

[2] Lê Thu Hương (2007), Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mầm non theo hướng tích hợp, Nxb giáo dục, Hà Nội. 
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[3] Nguyễn Xuân Khoa (2004), Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mẫu giáo, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội. 

[4] Đinh Hồng Thái (2006), Giáo trình phương pháp phát triển lời nói trẻ 

em, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội . 

[5] Đinh Hồng Thái- Trần Thị Mai (2011), Giáo trình Phương pháp phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non,Nxb Giáo dục Việt Nam. 

2. Ngƣời học 

 - Tài liệu chính và tài liệu tham khảo. 

 - Bút, vở. 

 - Đọc trước Chương 5: Phát triển ngôn ngữ nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo qua 

thơ và truyện (tài liệu chính). 

C. Nội dung 

 

1. Vai trò của các tác phẩm văn chƣơng đối với việc giáo dục ngôn ngữ nghệ 

thuật cho trẻ mẫu giáo 
- Văn học là một phương tiện có hiệu quả mạnh mẽ đối với việc giáo dục trí tuệ, 

đạo đức, thẩm mĩ cho trẻ, và điều rất quan trọng là nó có ảnh hưởng to lớn tới sự phát 

triển và làm phong phú lời nói của trẻ. 

 - Bằng các hình tượng, văn học mở ra và giải thích cho trẻ cuộc sống xã hội và 

thiên nhiên, thế giới những tình cảm và các quan hệ qua lại của con người. Nó làm phong 

phú những xúc cảm, giáo dục tưởng tượng và đưa đến cho trẻ những hình tượng tuyệt 

diệu của ngôn ngữ văn học dân tộc.  

 - Chương trình giáo dục ở trường mầm non đặt nhiệm vụ khơi dậy ở trẻ tình yêu 

đối với từ ngữ nghệ thuật, lòng yêu quý sách, quy định một khối lượng tác phẩm văn 

chương cần phải đọc, kể, cho trẻ học thuộc lòng. 

 - Cô giáo đứng trước một nhiệm vụ phức tạp - đem đến cho trẻ tác phẩm văn học 

như một tác phẩm nghệ thuật, mở ra ý nghĩa của nó, truyền cho các thính giả nhỏ tuổi 

thái độ, xúc cảm đối với các nhân vật của tác phẩm, đối với những xúc cảm trữ tình của 

tác giả, có nghĩa là truyền đạt bằng ngữ điệu thái độ của mình đối với các nhân vật.  

 - Kĩ năng tri giác tác phẩm văn học, nhận thức cùng với nội dung là cả những yếu 

tố biểu cảm nghệ thuật tự nó không đến với trẻ, nó cần được giáo dục và phát triển ở trẻ 

từ khi chúng còn rất nhỏ, để hình thành được năng lực tích cực nghe tác phẩm thâm nhập 

được vào lời nói nghệ thuật. 

 -Trong sự hướng dẫn của cô giáo có thể tạo nên được việc tri giác thẩm mĩ tác 

phẩm văn học và sự nhận thức của đứa trẻ cả nội dung, cả phương tiện biểu cảm nghệ 

thuật. 

2. Phát triển ngôn ngữ nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo bé 

- Trước hết giáo viên đặt ra một nhiệm vụ "Dạy trẻ cảm nhận nhịp điệu của thơ, 

đồng dao, biết thể hiện lại ngữ điệu, giọng nói của nhân vật trong truyện. Dạy trẻ hiểu nội 

dung, ghi nhớ một số đoạn đối thoại, một số câu và đoạn văn lặp lại trong truyện. Khơi 

dậy ở trẻ mong muốn được nghe kể lại các câu chuyện cổ tích, nghe đọc các tác phẩm 

nghệ thuật,… Giáo dục kĩ năng theo dõi sự phát triển của hành động trong truyện, đồng 

cảm với các nhân vật chính diện". 
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 - Trong chương trình cho trẻ làm quen với văn học, có các câu chuyện cổ tích, các 

câu truyện kể, bài thơ, và các tác phẩm văn học dân gian đơn giản: câu đố, đồng dao,… 

 - Các thể loại văn học khác nhau đòi hỏi đặc điểm truyền cảm khác nhau. Đối với 

trẻ mẫu giáo bé giáo viên phải kể chuyện cho trẻ nghe chứ không đọc. Điều này làm tăng 

thêm tác động xúc cảm,giúp trẻ hiểu sâu thêm ý nghĩa cơ bản của tác phẩm. Khi cô kể 

truyện là giáo dục cho trẻ một kĩ năng rất quan trọng, nghe và hiểu lời nói độc thoại. 

 - Lựa chọn một số bài thơ, câu chuyện nhỏ để đọc cho trẻ mẫu giáo bé, giáo dục 

cho các thính giả nhỏ tuổi những tình cảm tốt, xúc cảm tích cực nội dung của các câu 

chuyện, bài thơ này khá đơn giản, gần gũi với kinh nghiệm sống của trẻ. 

 - Cho trẻ làm quen với văn học có ảnh hưởng lên sự phát triển mọi mặt của lời nói: 

ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, ngay từ tuổi mẫu giáo bé đã hình thành cơ sở của lời nói 

mạch lạc. Điều này cần thiết để sau trẻ tri giác các tác phẩm phức tạp hơn và phát triển 

lời nói trong tương lai. 

3. Phát triển ngôn ngữ nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo nhỡ 

- Chương trình cho trẻ mẫu giáo nhỡ tiếp xúc với thơ, truyện ở trường mầm non 

đặt nhiệm vụ: Tiếp tục dạy trẻ cảm nhận nhịp điệu, vần của thơ, ca dao, đồng dao. Dạy 

trẻ hiểu nội dung, nhận biết cách so sánh trong thơ, ca dao. Dạy trẻ hiểu nội dung, đánh 

giá nhân vật, so sánh tên truyện với nội dung của nó. Dạy trẻ  kể lại từng đoạn truyện 

một cách diễn cảm và kể theo tranh. 

 - Ở lứa tuổi mẫu giáo nhỡ, việc phát triển ở trẻ tri giác tác phẩm văn học, hình 

thành năng lực đi sâu vào nội dung tác phẩm được nâng lên một bước. Trẻ bầy tỏ rõ ràng 

hơn thái độ của mình đối với các nhân vật và các sự kiện miêu tả trong tác phẩm, nhận 

thức được những tình cảm xuất hiện ở chúng. 

 - Đối với trẻ mẫu giáo nhỡ, có thể hướng chú ý của trẻ không chỉ vào nội dung tác 

phẩm mà còn vào một số đặc trưng của ngôn ngữ văn học (từ ngữ có hình ảnh, một số 

tính ngữ, so sánh). Điều này đặt cơ sở cho sự phát triển về sau khả năng nghe thơ văn, 

xúc cảm từ ngữ thơ mộng. 

 - Trong nhóm mẫu giáo nhỡ, tiếp tục công việc làm giàu vốn từ, cần củng cố trẻ 

lĩnh hội được trong giờ học, việc củng cố như vậy mở rộng hiểu biết của trẻ về đồ vật. 

Trẻ có thể hiểu được một từ dùng với đồ vật này có thể vận dụng vào các đồ vật khác. 

- Tiếp tục giáo dục trẻ khả năng tri giác những gì nó nghe được không chỉ bằng 

xúc cảm mà còn bằng trí tuệ nữa. Trẻ quen lựa chọn những từ truyền đạt chính xác điều 

trẻ muốn nói để thể hiện những ý nghĩ của mình. Và điều này là cơ sở để phát triển về 

sau tất cả các mặt của lời nói. 

4. Phát triển ngôn ngữ nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo lớn 
- Nhiệm vụ giáo dục ở trẻ mẫu giáo lớn: Dạy trẻ cảm nhận nhịp điệu, âm điệu của 

thơ, ca dao, đồng dao. Dạy trẻ cảm nhận các hình thức nghệ thuật trong truyện, thơ, ca 

dao, đồng dao. Dạy trẻ cách đánh giá các nhân vật trong truyện; dạy trẻ kể lại truyện theo 

từng đoạn theo tranh; dạy trẻ tập đóng kịch. 

 - Trẻ mẫu giáo lớn có khả  năng suy nghĩ sâu hơn về nội dung các tác phẩm văn 

học và hiểu một số đặc trưng của hình thức thể hiện nội dung, có nghĩa là chúng có thể 

phân biệt được các loại thể văn học và đặc trưng của từng loại.  

 - Trong khi cho trẻ làm quen với thể loại của câu chuyện, cần phân tích tác phẩm 

mở ra ý nghĩa xã hội của hiện tượng được miêu tả, mối quan hệ qua lại giữa các nhân vật, 

hướng chú ý của trẻ vào các từ ngữ nêu bật tính cách của từng nhân vật.  

 - Cần đặc biệt chú ý cho trẻ tri giác tác phẩm trong sự thống nhất của nội dung và 

hình thức khi đọc thơ và dạy trẻ đọc thơ thuộc lòng. 
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 Như vậy, mỗi một giờ dạy thơ đặt ra cho cô giáo những nhiệm vụ khác nhau: Cô 

phải đọc bài thơ một cách diễn cảm, đặt ra các câu hỏi đúng, hướng chú ý của trẻ vào nội 

dung và các phương tiện biểu cảm của tác phẩm: dạy trẻ đọc diễn cảm (chọn ngữ điệu 

phù hợp, ngắt nghỉ đúng,…). Việc đọc thơ của trẻ phải chỉ ra rằng, chúng không chỉ hiểu 

bài thơ nói gì mà còn phải biết mang đến cho người nghe hiểu thái độ của mình với tác 

phẩm. 

 - Cần đưa vào tiết học phần nhắc lại các bài thơ đã học để cho các từ ngữ có hình 

ảnh củng cố một cách vững chắc các mối quan hệ liên tưởng khác nhau đã được hình 

thành. 

- Khi trẻ chuyển sang tự kể chuyện chúng sẽ sử dụng trong lời nói của mình các từ 

ngữ đã lĩnh hội được, dễ dàng chuyển chúng vào nội dung khác. Điều này sẽ là chuẩn bị 

cho sự phát triển ngôn ngữ nghệ thuật của trẻ./.  

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

I. Câu hỏi  

 1. Vai trò của các tác phẩm văn chương đối với việc phát triển lời nói nghệ 

thuật cho trẻ mẫu giáo? 

 2. Nhiệm vụ và các biện pháp phát triển lời nói có nghệ thuật cho trẻ mẫu 

giáo bé, nhỡ và lớn qua thơ và truyện? 

II. Hƣớng dẫn học tập 

1. Vai trò của văn học đối với việc giáo dục đạo đức, thẩm mỹ và phát triển 

lời nói, đặc biệt là lời nói nghệ thuật cho trẻ em. 

2. Phân biệt nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo qua 

thơ và truyện của 3 độ tuổi: Bé, nhỡ, lớn. 

III. Thảo luận 

1. So sánh nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo qua thơ 

và truyện của 3 độ tuổi: Bé, nhỡ, lớn. 

 

 

Phần thứ 4: CHUẨN BỊ KHẢ NĂNG TIỀN ĐỌC- VIẾT TUỔI MẦM NON 

(5 tiết) 

  

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức  

- Sinh viên nắm vững một số biện pháp thúc đẩy khả năng tiền đọc – viết 

tuổi mầm non. 

- Cho trẻ làm quen với một số biểu tượng đơn vị ngôn ngữ và chữ viết. 

2. Kĩ năng  

- Sinh viên có kỹ năng vận dụng một số biện pháp thúc đẩy khả năng tiền 

đọc – viết tuổi mầm non. 

- Kỹ năng cho trẻ làm quen với một số biểu tượng đơn vị ngôn ngữ và chữ 

viết. 

- Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung bài học. 

- Tìm hiểu, liên hệ với thực tiễn giáo dục ở các trường mầm non. 



 62 

 - Vận dụng kiến thức vào quá trình thực hành tại các trường mầm non. 

3. Thái độ 

- Sinh viên hứng thú tìm hiểu biện pháp thúc đẩy khả năng tiền đọc – viết 

tuổi mầm non và cho trẻ làm quen với một số biểu tượng đơn vị ngôn ngữ và chữ 

viết. 

- Tích cực học tập có thái độ nghiêm túc, tự giác, ham học hỏi và hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ của môn học. 

 

B. Chuẩn bị  

1. Giảng viên 

Tài liệu chính 

[1]  Đinh Hồng Thái(2013), Giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non, 

Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội.  

Tài liệu tham khảo 

[2] Lê Thu Hương (2007), Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mầm non theo hướng tích hợp, Nxb giáo dục, Hà Nội. 

[3] Nguyễn Xuân Khoa (2004), Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mẫu giáo, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội. 

[4] Đinh Hồng Thái (2006), Giáo trình phương pháp phát triển lời nói trẻ 

em, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội . 

[5] Đinh Hồng Thái- Trần Thị Mai (2011), Giáo trình Phương pháp phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non,Nxb Giáo dục Việt Nam. 

2. Ngƣời học 

 - Tài liệu chính và tài liệu tham khảo. 

 - Bút, vở. 

 - Đọc trước Phần thứ 4: Chuẩn bị khả năng tiền đọc viết tuổi mầm non (tài 

liệu chính). 

C. Nội dung 

I. Khái niệm khả năng tiền đọc – viết tuổi mầm non 

- Khả năng biết đọc, biết viết là một yếu tố vô cùng quan trọng trong năng lực của 

mỗi học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nó là cơ sở quan trọng để học sinh lĩnh 

hội tri thức, trưởng thành trong học vấn và kinh nghiệm sống.  

 - Có rất nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra khái niệm về khả năng tiền đọc- viêt tuổi 

mầm non. Từ những khái niệm về khả năng tiền đọc - viết  cho thấy các nhà nghiên cứu 

đều nhìn nhận rằng đó là khả năng khởi đầu cho việc đọc và viết trước khi trẻ có thể đọc - 

viết một cách thực thụ. Khả năng tiền đọc - viết được diễn ra trong giai đoạn giữa thời kì 

mới sinh và thời kì trẻ bắt đầu lĩnh hội việc dạy học bao gồm học về đọc - viết và chữ in 

khi đến trường phổ thông. Khả năng tiền đọc - viết là nền tảng quan trọng cho sự phát 
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triển các năng lực học tập của trẻ sau này, giúp trẻ có nhiều thuận lợi hơn trong lĩnh hội 

các kiến thức đặc trưng về đọc - viết. 

 - Phát triển khả năng tiền đọc - viết là một quá trình hình thành và biến đổi những 

năng lực có liên quan đến đọc - viết ban đầu, qua đó trẻ sẽ có cơ hội trở nên biết đọc, biết 

viết một cách nhanh chóng, hiệu quả.  

- Phát triển khả năng đọc - viết của trẻ dựa vào một tập hợp đặc biệt của các kĩ 

năng nhận thức như chú ý, trí nhớ, liên tưởng và sự tự điều chỉnh. Khi trẻ học đọc và viết, 

chúng tiếp tục phát triển những kĩ năng này và điều này tạo ra cho chúng sự chủ động có 

mục đích và chủ định 

- Phát triển khả năng tiền đọc - viết để trở thành người biết đọc, biết viết có liên 

quan tới tiềm năng sinh học và tiềm năng tâm lí. Nó gắn với sự trưởng thành về mặt thần 

kinh của trẻ, vì vậy không nên dạy trẻ học đọc - học viết một cách chính quy trước 6 tuổi, 

thời điểm mà sự chín muồi của hệ thần kinh chưa đủ để cho trẻ tiến hành hoạt động học 

tập một cách thực sự.  

 - Khả năng tiền đọc - viết xuất hiện ở trẻ rất sớm, từ thời kì sơ sinh, được hình 

thành dần và phát triển mạnh vào thời kì 5 - 6 tuổi. Việc phát triển khả năng tiền đọc - 

viết là phát triển những năng lực nhận thức, kĩ năng, thái độ có liên quan tới hoạt động 

đọc - viết được xuất hiện ban đầu ở mỗi con người. Phát triển khả năng tiền đọc - viết ở 

trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi bao gồm một số kiến thức và kĩ năng đa dạng, cần thiết chuẩn bị 

cho việc đọc và viết như nhận ra những biểu tượng, kí hiệu chữ cái, hiểu rằng các câu 

chuyện kể có cấu trúc; biết kể, đọc truyện theo tranh một cách có diễn cảm và cảm thụ 

được nội dung cốt truyện, hiểu được chức năng của ngôn ngữ viết là truyền đạt thông tin; 

biết sử dụng các quy ước đọc - viết thông thường; đọc - viết từ trái qua phải, từ trên 

xuống dưới,…  

 Vì vậy phát triển khả năng tiền đọc - viết có vai trò quan trọng và là nội dung 

không thể thiếu trong giáo dục trẻ nhỏ đặc biệt là trẻ mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi chuẩn bị vào 

lớp 1 tiểu học. Điều này phụ thuộc nhiều vào sự nỗ lực của các nhà giáo dục, của cha mẹ 

trẻ và những người chăm sóc thông qua việc lồng ghép với các hoạt động vui chơi và học 

tập ở trường mầm non cũng như ở tại gia đình. 

II. Một số biện pháp thúc đẩy khả năng tiền đọc – viết tuổi mầm non 

1. Cho trẻ “ đọc” truyện tranh 

Trẻ rất thích xem truyện tranh. Chúng có thể nhìn vào những bức tranh rồi tự đọc như 

đọc chữ vậy. Cần hướng dẫn, khuyến khích trẻ tự "đọc" truyện tranh: 

- "Đọc" từng trang của truyện tranh 

 + Cô giáo cần chăm chú xem tranh cùng trẻ 

 + Lưu ý cho trẻ xem tranh và mô tả từng tranh một. 

 + Đặt các câu hỏi gợi ý rõ ràng, dễ hiểu để trẻ có thể mô tả các yếu tố chính của 

từng bức tranh. 

 + Sửa chữa kịp thời những câu trả lời sai, chưa đủ ý hoặc không rõ ràng của trẻ. 

 + Vui vẻ trả lời những câu hỏi của trẻ. 

- "Đọc" cả quyển truyện tranh: 

 + Cô giáo liên kết ý chính của các trang trong sách thành một câu chuyện, rồi lật 

từng trang và "đọc" cho trẻ nghe. Sau đó khuyến khích trẻ đọc lại. 

 + Trẻ đọc cả cuốn truyện tranh phải lần lượt "đọc" từ trang này sang trang khác. 

 + Khi lần lượt "đọc" lại từng trang, nếu trẻ quên ý chính của tranh nào, người lớn 

có thể đưa ra câu hỏi gợi ý để trẻ quan sát tranh và nhớ lại, đọc tiếp. 

 + Cần kiên trì khi nghe trẻ "đọc" lại cả cuốn truyện tranh. 
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- Khuyến khích trẻ đọc theo trí nhớ. 

 + Có thể cho trẻ chơi trò chơi "Cô giáo". Trẻ đóng vai cô giáo đọc các truyện tranh 

cho học sinh nghe (những sách mà trẻ đã được làm quen). 

 + Đọc sách với các điểm tựa về ngữ cảnh, đọc từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. 

 + Làm quen với các hành vi của người đọc: Cầm sách đúng chiều (sách không bị 

ngược), giở sách từ trang đầu đến trang cuối và giở từng trang một. 

2. Cho trẻ vẽ mô tả và tạo ra câu chuyện từ các bức vẽ 

Trẻ rất giàu trí tưởng tượng. Bằng sự tưởng tượng của mình trẻ có thể vẽ ra một bức tranh 

rồi tạo ra câu chuyện từ bức tranh đó. Để giúp trẻ vẽ tranh được tốt cần hướng dẫn, 

khuyến khích trẻ vẽ tranh, mô tả và tạo ra câu chuyện từ bức tranh vẽ. 

* Trình tự và nội dung các hoạt động khi hướng dẫn và khuyến khích trẻ vẽ, mô tả và tạo 

ra câu chuyện từ bức vẽ: 

 - Cô giáo gợi ý chủ đề cho trẻ vẽ 

 - Trẻ vẽ theo sự hướng dẫn của người lớn. 

 - Người lớn có thể cùng trẻ vẽ tranh. 

 - Sau khi trẻ vẽ xong, người lớn hướng dẫn trẻ mô tả lại bức tranh của mình. 

 - Trẻ mô tả lại bức tranh của mình. 

* Khi hướng dẫn, khuyến khích trẻ vẽ, mô tả và tạo ra câu chuyện từ bức vẽ cần lưu ý: 

 - Gợi ý chủ đề cho trẻ vẽ 

 - Lần lượt đặt ra các câu hỏi gợi ý rõ ràng, dễ hiểu để trẻ có thể vẽ được. 

 - Hướng dẫn cho trẻ cách vẽ và cùng vẽ với trẻ. 

 - Hướng dẫn cho trẻ mô tả và tạo ra câu chuyện từ bức tranh vẽ bằng cách hỏi các 

câu hỏi: Ai? Cái gì? Khi nào? Ở đâu? Tại sao?... 

 - Sửa chữa kịp thời những chỗ mô tả chưa rõ ràng của trẻ. 

3. Tạo môi trường chữ viết 

Việc tạo ra môi trường chữ viết phong phú ở trường, trong lớp là một biện pháp để phát 

triển khả năng đọc - viết của trẻ. 

* Cách tạo môi trường chữ viết: 

 - Giáo viên viết vào giấy cứng các từ chỉ đồ dùng, vật dụng, các góc hoạt động ở 

xung quanh lớp. 

 - Cùng trẻ dán các từ được ghi lên các đồ dùng, vật dụng, các góc tương ứng (từ 

Tivi dán vào ti vi,…). 

 Các góc hoạt động có thể thay đổi tùy theo chủ đề, tùy theo khung cảnh lớp cho 

phù hợp với trẻ. Ví dụ: Góc sách thư viện có thể đổi là Thư viện của bé. 

 Chủ đề thực vật thì có thể có dòng chữ: bé sưu tầm thế giới thực vật: Hoa và lá. 

 Chủ đề gia đình: Gia đình của bé. 

* Khi tạo môi trường chữ viết cần chú ý: 

 - Khuyến khích trẻ tích cực cùng tham gia với giáo viên: Cùng cắt, dán, tô màu 

các chữ,… 

 - Khi làm cùng với bé, cô giáo phải hướng dẫn tỉ mỉ, cụ thể. 

 - Viết các chữ rõ ràng, dễ đọc, dễ nhận biết. 

 - Cô giáo nên thường xuyên đọc cùng với trẻ các từ đó những lúc có thể 

 - Cần có những hoạt động để ghi: 

 + Ở lớp, nhóm nên có bảng dùng để ghi lại các câu hỏi, câu trả lời của trẻ. 

 + Ghi lại câu chuyện của trẻ vào vở. 

 + Ghi lại lời kể của trẻ vào bức tranh. 
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4. Tạo góc thư viện 

Giáo viên không chỉ đọc cho trẻ nghe mà còn tạo cơ hội để trẻ tự "đọc" lấy. Muốn vậy, 

khu vực góc thư viện phải là nơi êm ái, yên bình. Bìa sách luôn quay ra để thu hút sự 

quan tâm của trẻ và cũng để trẻ dễ lựa chọn. Nếu sách bị rách hay mất bìa thì phải khắc 

phục liền (dán, bọc,…). Sách rách sẽ không hấp dẫn trẻ, trẻ có thể nghịch xé rách mà 

không sợ vì chúng nghĩ rằng đã có người làm như thế. Các sách cần được thay đổi 

thường xuyên. 

 Để tạo ra thư viện phong phú, giáo viên có thể đề nghị cha mẹ trẻ cùng góp sách 

cũ. Hàng ngày trẻ có thể mượn sách mang về nhà. Khích lệ các gia đình liên tục đọc cho 

trẻ nghe hoặc tạo hứng thú xem sách cùng với trẻ.  

5. Tạo góc viết  

- Bàn ghế để ngồi viết 

 - Bút bi, bút chì, bút dạ, phấn, bảng. 

 - Các loại giấy: tận dụng giấy một mặt, phong bì, các loại thiếp đã dùng rồi 

 - Hộp ghim giấy. 

 Gợi ý cho trẻ viết thư, kê đơn thuốc, ghi công thức nấu ăn… 

III. Cho trẻ làm quen với một số biểu tƣợng đơn vị ngôn ngữ 

1. Biểu tượng về từ và nghĩa của từ 

- Tiến hành cho trẻ tiếp xúc với câu và các thành phần của câu để giúp trẻ nhận 

thức được rằng: lời nói được tạo ra từ các từ, chúng ta nói bằng các từ. Trẻ đã bắt đầu làm 

quen với từ, âm ngay từ trước, từ khi còn ở tuổi mẫu giáo nhỡ khi thực hiện các bài luyện 

tập với mục đích hoàn thiện phát âm và làm giàu vốn từ cho trẻ,… Ở đây, đối với trẻ độ 

tuổi này, trong các giờ học tiếng mẹ đẻ sẽ tiến hành một cách hệ thống các bài tập, trò 

chơi trong đó hướng chú ý đặc biệt của trẻ vào từ "từ". Cần phải mở ra cho trẻ hiểu là từ 

có ý nghĩa, nó thể hiện một đồ vật, hiện tượng, hành động, phẩm chất nào đó. 

 - Làm cho trẻ hiểu từ có nghĩa, hiểu các từ ngữ "nghĩa", "nghĩa là", "có 

nghĩa",…để làm gì? Điều này cần thiết không chỉ đối với việc làm sâu sắc hóa các biểu 

tượng của trẻ về từ mà còn để cho cô giáo có thể đưa những từ này vào trong các bài tập 

cho trẻ hiểu mặt ý nghĩa của từng ví dụ trong các tiết học từ đồng nghĩa, trái nghĩa. 

 - Thậm chí sự hiểu biết sơ đẳng của trẻ có ý nghĩa các từ "ý nghĩa, nghĩa" kết hợp 

với việc hiểu rằng các từ có thể vang lên giống nhau hoặc khác nhau mở rộng một cách 

căn bản các khả năng của cô trong công việc phát triển vốn từ cho trẻ. Có thể cho trẻ mẫu 

giáo lớn làm quen không chỉ với khái niệm từ đồng nghĩa, trái nghĩa mà còn cả các khái 

niệm từ đồng âm hay từ gần nghĩa nữa. 

 Các bài tập cấu tạo từ ngoài mục đích chính là phát triển vốn từ còn giúp trẻ hiểu 

được nghĩa của từ "từ" nữa. 

2. Làm quen với cấu trúc tiếng 

- Việc cho trẻ mẫu giáo làm quen với cấu trúc âm tiết của từ có ý nghĩa quan trọng 

trong việc chuẩn bị cho trẻ vào học lớp một. 

 - Biểu tượng đầu tiên về từ được cấu tạo từ âm tiết trẻ tiếp thu được  khi nghe phát 

âm theo âm tiết trong lời nói của cô giáo. Khi đưa ra câu hỏi cô kích thích sự chú ý của 

trẻ, đặt cho trẻ nhiệm vụ phát âm các từ không phải như khi nói bình thường. Điều này 

làm cho trẻ dễ dàng hiểu được cấu trúc tiếng của một từ.   

Một số biện pháp sau làm quen với cấu trúc tiếng: 

 1) Đưa ra sơ đồ cấu tạo các tiếng thành từ (từ phân tích thành âm tiết). 
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 2) Lựa chọn các từ có số lượng tiếng xác định. Trẻ hoặc nhớ lại một từ tương tự, 

hoặc lựa chọn từ một loạt các bức tranh những từ mà tên gọi của nó nằm trong số lượng 

các âm tiết đã ổn định. Bài tập được đưa ra bằng lời hoặc với sự trợ giúp của sơ đồ. 

 3) Lựa chọn các từ có cùng tiếng (xe, máy …) vị trí của tiếng đó có thể cho trước 

(Hãy tìm một từ trong đó có tiếng "xe" trước). Có thể cho trước cả số lượng các tiếng 

(Hãy tìm bức tranh, tên gọi của nó có hai tiếng, tiếng đầu là xe). 

 4) Lựa chọn các từ bắt đầu bằng một tiếng nào đó. Một trẻ gọi tiếng thứ nhất, các 

trẻ khác gọi ra các từ tương ứng (xe: xe đạp, xe máy, xe ô tô…). 

 5) Thay đổi vị trí của âm tiết: xe đạp - đạp xe, đá bóng - bóng đá,… 

3. Làm quen với cấu trúc âm thanh của từ 
- Một trong những nhiệm vụ quan trọng của việc chuẩn bị cho trẻ học đọc, học 

viết là cho trẻ làm quen với thành phần âm thanh, cấu trúc âm thanh của từ. Nếu không 

đặt ra nhiệm vụ dạy trẻ mẫu giáo lớn những tiền đề đọc - viết thì sự phân tích âm thanh 

một cách đầy đủ không có trong việc làm quen với cấu trúc âm thanh của từ. Người ta chỉ 

cho trẻ tiếp cận với việc phân tích âm của từ. 

 - Sự phân tích âm thanh đầy đủ bao hàm việc xác định cả thành phần các âm trong 

từ, cả thứ tự của các âm đó. Phân tích âm thanh của từ nhất thiết đòi hỏi sự hình thành 

trình tự của các âm đó, sự phân tích âm thanh của từ một cách đầy đủ - đó là sự hình 

thành tính tuần tự của các âm với những đặc trưng về chất của chúng (bao gồm cả sự 

phân biệt âm tiết trọng âm). 

 - Trẻ bắt đầu làm quen với mặt âm thanh của từ, lĩnh hội những hình thức phân 

tích nó một cách đơn giản nhất từ khi còn ở nhóm nhỡ trong các giờ học phát âm. Trong 

những giờ học phát âm, người ta dạy trẻ điều chỉnh cường độ và tốc độ của lời nói, phát 

âm từ to hơn, nhỏ hơn, nhanh hơn, chậm hơn.    

 - Trong khi nghe từ, tìm ra các âm được nhắc đi nhắc lại, trẻ bắt đầu nhận thức 

được rằng từ được tạo nên bởi các âm khác nhau và vang lên cũng khác nhau. Trong khi 

nghe cô phát âm các từ như vậy, theo yêu cầu của cô, trẻ lựa chọn và phát âm  chúng, trẻ 

thu nhận được biểu tượng đầu tiên về từ như một quá trình âm thanh, về tiến trình của từ 

như một quá trình âm thanh, về tiến trình của từ và tính tuyến tính của nó. 

4. Hình thành biểu tượng về câu 
4.1. Làm quen với câu. 

 - Công việc làm quen với câu được bắt đầu bằng việc tách các câu ra khỏi lời nói. 

Để làm được điều này có thể sử dụng câu chuyện ngắn (3-4 câu) kể theo tranh.  

 - Các câu hỏi giáo viên đưa ra (Về ai? Về cái gì? Nói về ai? Về cái gì?) nêu rõ mặt 

ý nghĩa, ngữ nghĩa của câu như là một đơn vị của lời nói. Trong câu, sự vật không chỉ 

đơn giản được gọi tên, nó còn thông báo về một cái gì đó mà người nghe chưa biết. 

4.2. Làm quen với thành phần của câu. 

 - Trong quá trình giao tiếp ngôn ngữ, trẻ chú ý trước hết đến nội dung, ý nghĩa của 

cái nghe được trong lời nói của người khác và cái do chính mình nói ra. Trong khi làm 

quen với thành phần từ của câu, trẻ bắt đầu nhận ra không chỉ nội dung mà cả hình thức 

của nó nữa. 

 - Có thể sử dụng các hình thức khác nhau tự mình tạo sơ đồ: 

 1. Một trẻ tạo ra sơ đồ một câu do cô đặt 

 2. Tất cả trẻ cùng tham gia tạo sơ đồ 

 3. Một trẻ nêu ra yêu cầu, trẻ khác hoặc tất cả các bạn tạo sơ đồ 

 4. Cô vẽ sơ đồ lên bảng. Theo đó trẻ đặt câu. 

- Những hình thức trực quan khác nhau trong khi cho trẻ làm quen với các thành 

phần câu chiếm giữ vị trí cơ bản trong các tiết học đầu tiên. Sau này cô giáo càng chú ý 
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nhiều hơn để cho trẻ học phân chia câu thành từ và dùng từ đặt câu không cần đến 

phương tiện trực quan nữa. 

IV. Cho trẻ làm quen với chữ viết 

1. Nội dung 

- Dạy trẻ nhận biết 29 chữ cái ghi âm: Những chữ cái ghi âm tiếng Việt theo kiểu 

chữ in thường và chữ viết thường được trẻ làm quen và nhận dạng qua các giác quan: 

thính giác (tai), thị giác (mắt). Dưới sự hướng dẫn của cô, trẻ tìm ra các chữ cái trong các 

từ tương ứng có gắn bên dưới đồ dùng trực quan (tranh ảnh, vật thật,…) hoặc qua các trò 

chơi: nhận chữ, tìm chữ, nối chữ, ghép nét chữ… 

 - Dạy trẻ nhớ được tên âm chữ cái: Thông qua thẻ chữ, qua trò chơi, cô giáo giúp 

trẻ nhớ được tên chữ cái. Đây là cơ sở ban đầu giúp trẻ chuẩn bị ghép các âm thành vần, 

thành tiếng ở lớp một. Dạy trẻ nhận biết chữ cái theo kiểu chữ in thường, chữ viết thường 

và nhớ được tên âm chữ cái. 

2. Phương pháp dạy trẻ làm quen với chữ viết 
2.1. Giới thiệu chương trình làm quen với chữ cái. 

 Trong chương trình mẫu giáo lớn quy định, các bài dạy trẻ làm quen với chữ cái 

được phân phối theo nhóm chữ cái. Những chữ cái có đặc điểm giống và khác nhau rõ 

nét về hình dạng và cách phát âm được xếp thành một nhóm (mỗi nhóm có 2 - 3 chữ cái), 

29 chữ cái được chia thành 12 nhóm con chữ. Cụ thể như sau: 

Nhóm Chữ cái Nhóm Chữ cái 

1 o, ô, ơ 7 l, m, n 

2 a, ă, â 8 h, k 

3 e, ê 9 p, q 

4 u, ư 10 g, y 

5 i, t, c 11 s, x 

6 b, d, đ 12 v, r 

 

 - Việc dạy trẻ theo nhóm chữ cái giúp trẻ nhận biết và so sánh các đặc điểm giống 

nhau và khác nhau của các chữ cái trong nhóm. Khi so sánh, trẻ nhận biết được mặt chữ 

một cách chính xác, từ đó phân biệt được các dấu hiệu khác nhau về hình dáng, cách phát 

âm giữa các con chữ. Trẻ không bị nhầm lẫn khi phát âm. 

 - Phân phối số tiết trong năm: 29 chữ cái được chia làm 12 bài với 12 nhóm, mỗi 

nhóm chữ dạy trong 2 tiết (Chương trình đổi mới). Ngoài ra có những hoạt động ngoài 

tiết học nhằm củng cố, rèn luyện các kiến thức về chữ cái cho trẻ. 

2.2. Phương pháp dạy trẻ làm quen với chữ cái mới. 

* Hướng dẫn trẻ nhận diện chữ cái mới. 

 - Biện pháp chủ yếu là cô sử dụng tranh ảnh, vật thật,… có gắn từ chứa các chữ 

cái cần giới thiệu cho trẻ làm quen, dạy trẻ làm quen với từng chữ cái. Cô treo tranh ảnh, 

vật thật,.. có gắn với từ chứa chữ cái. Cho trẻ quan sát tranh ảnh, vật thật,… và hỏi trẻ 

qua hệ thống câu hỏi: Trong tranh vẽ gì? (chùm nho); cô chỉ vào từ "chùm nho" dưới bức 

tranh và cho trẻ đọc: chùm nho. 

 - Dùng thẻ chữ rời dạy trẻ làm quen với từng chữ cái: Sau khi trẻ tri giác từ chứa 

chữ cái dưới tranh (hoặc vật thật), dùng thẻ chữ rời ghép thành từ giống từ dưới tranh 

(hoặc vật thật). Giới thiệu chữ cái mới cần làm quen (đối với nhóm chữ đầu). Cho trẻ tìm 

chữ cái đã học, chọn chữ cái giống nhau, tìm chữ cái chưa học (đối với những nhóm chữ 

sau). Cô rút thẻ chữ cái cần cho trẻ làm quen ở tiết học và giới thiệu chữ mới cho trẻ nhận 

diện và phát âm chữ cái đó. 
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 - Dạy trẻ làm quen với chữ cái qua phát âm: Cô sử dụng thẻ chữ để giới thiệu tên 

chữ cái mới cho trẻ. Cô phát âm mẫu, cho trẻ phát âm tên âm chữ cái mới với nhiều hình 

thức khác nhau (đọc cả lớp, đọc theo nhóm, đọc cá nhân). 

 - So sánh các chữ cái với nhau: Sau khi trẻ làm quen với từng chữ cái trong nhóm, 

cho trẻ so sánh các chữ cái. Cô tiến hành hướng dẫn trẻ quan sát, so sánh và rút ra nhận 

xét đặc điểm giống và khác nhau về hình dạng hoặc cách phát âm giữa cặp chữ cái với 

nhau. 

 Lưu ý: Trong trường hợp hai chữ cái hoàn toàn khác nhau về hình dáng và cách 

phát âm (ví dụ: nhóm chữ v - r) thì không cần so sánh. 

* Hướng dẫn trẻ làm quen với chữ cái thông qua trò chơi: 

 - Yêu cầu của các tiết học loại này là trẻ nhận biết và phát âm đúng các âm của 

từng chữ cái qua một số trò chơi. Có nhiều trò chơi để giúp trẻ củng cố sự nhận biết chữ 

cái và cách phát âm. Có thể chia các trò chơi này thành các nhóm: Trò chơi động, trò 

chơi tĩnh và các trò chơi dân gian qua việc đọc thơ, ca dao, đồng dao; dạy trẻ tập tô tranh, 

tô màu chữ cái; xếp hột hạt theo hình dáng chữ cái, tìm nối chữ cái. Nhằm củng cố sự 

nhận biết chữ cái và cách phát âm. Trong các tiết học này, chủ yếu cô hướng dẫn trẻ tự 

hoạt động chơi là chủ yếu. Vấn đề quan trọng ở đây là cô lựa chọn hoặc sáng tạo các trò 

chơi sao cho phong phú và hấp dẫn, lôi cuốn trẻ vào quá trình chơi, cô cần chú ý sao cho 

trẻ nắm được các nguyên tắc chơi, tất cả trẻ cùng tích cực tham gia vào trò chơi để củng 

cố, ôn luyện các chữ cái đã học. 

 - Phương pháp hướng dẫn trò chơi cho trẻ: 

 + Cô giới thiệu tên trò chơi 

 + Cô giới thiệu cách chơi (luật chơi) của trò chơi (có thể cô giáo làm mẫu) 

 + Cô cho trẻ chơi, cô chơi cùng trẻ và theo dõi để sửa sai cho trẻ. 

3. Hướng dẫn soạn giáo án cho trẻ làm quen với chữ cái 
Đề tài: Cho trẻ làm quen với chữ cái mới 

Chủ điểm:…………………………… 

Ngày soạn:………………………….. 

Ngày dạy:…………………………… 

Đối tượng:…………………………… 

Số cháu:……………………………… 

Tên người dạy:………………………. 

I. Mục đích yêu cầu 

1. Kiến thức 

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng âm của các chữ cái 

- Trẻ biết chơi và hứng thú chơi trò chơi với các chữ cái; nhằm củng cố nhận biết và phát 

âm cho trẻ 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng ghi nhớ có chủ định 

- Trẻ có kĩ năng so sánh đặc điểm giống và khác nhau giữa các cặp chữ cái 

3. Giáo dục 

- Trẻ tham gia học tập có nề nếp 

- Trẻ hứng thú hoạt động 

- Tỉ lệ (%) trẻ đạt yêu cầu 

II. Chuẩn bị 

1. Đồ dùng của cô, của trẻ 

- Bộ tranh có chứa từ tương ứng (tranh Tìm hiểu môi trường xung quanh) 

- Thẻ chữ cái dùng cho cô và trẻ 
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- Một số đồ dùng, đồ chơi (tranh lô tô, tranh ghép nét chữ, các nét chữ rời, hột hạt,…). 

2. Đội hình: Bố trí phù hợp theo không gian lớp học 

3. Tích hợp: Bám sát yêu cầu của tiết học theo chủ đề, chủ điểm (tùy vào từng giờ cụ thể) 

III. Hƣớng dẫn 

1. Gây hứng thú 

2. Bài mới 

- Giới thiệu bài: Trực tiếp hoặc gián tiếp 

- Hướng dẫn: Gồm hai phần 

Phần 1: Dạy trẻ làm quen với từng chữ cái 

- Dạy trẻ làm quen với chữ cái,… (Các bước dạy giống phần phương pháp). 

- Khi dạy trẻ làm quen với chữ cái thứ hai (thứ ba) trong cùng nhóm chữ cái, giáo viên 

tiến hành dạy theo các bước như chữ cái thứ nhất. So sánh đặc điểm giống và khác nhau 

giữa từng cặp chữ cái (nếu chữ đó gần giống nhau về hình dáng, cách viết hoặc cách phát 

âm). 

Phần 2: Dạy trẻ chơi trò chơi với các chữ cái. 

- Cô chuẩn bị 2 - 3 trò chơi giúp trẻ củng cố chữ đã học ở phần 1. 

- Yêu cầu các bước: mục đích, chuẩn bị, cho trẻ chơi phải được trình bày rõ ràng, cụ thể 

trong giáo án. 

3. Củng cố: Ôn lại các chữ cái đã học 

4. Nhận xét, tuyên dương: Cần mang tính động viên, khích lệ 

5. Đánh giá, nhận xét sau tiết học 

 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

I. Câu hỏi  
1. Bản chất và ý nghĩa của việc chuẩn bị cho trẻ khả năng tiền học - viết ở trường mầm 

non là gì? 

2. Cho trẻ làm quen với các biểu tượng về âm, tiếng, từ và câu như thế nào? 

3. Nội dung, biện pháp cho trẻ làm quen với chữ cái. 

II. Hƣớng dẫn học tập 

1. Cần nắm được vai trò của việc chuẩn bị cho trẻ khả năng tiền đọc- viết. 

2. Cần hiểu đây là giai đoạn hình thành một số biểu tượng đơn vị ngôn ngữ cần 

thiết chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. 

3. Hướng dẫn trẻ nhận biết, phân biệt 29 chữ cái. 

III. Thảo luận 

 Soạn giáo án và tập dạy. 

 

**************************** 


