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PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP Ở TUỔI 0-3 
 
Đó là số lần nói chuyện bình thường hàng ngày quí vị chia sẻ với con của mình mà việc này 
tác động đến mọi việc làm tốt ở trường, ngay cả trước khi con quí vị có thể nói chuyện. 
 
Các bé sơ sinh và trẻ con học giao tiếp (đưa và nhận thông tin với người khác) rất lâu trước khi học 
nói. Chúng học giao tiếp trong các quan hệ hàng ngày với người chung quanh. Chúng theo dõi và 
lắng nghe người khác vào lúc sử dụng các điệu bộ để bày tỏ các yêu cầu, cảm xúc, và kinh nghiệm 
của họ.   
 
Các kỹ năng giao tiếp giỏi sớm đưa tới việc học ngôn ngữ và viết giỏi (đọc và viết). 
 
Các bé sơ sinh luôn luôn: 
Lắng nghe – Ngay khi còn trong bụng mẹ 
Nhìn - Sự tiếp xúc bằng mắt rất quan trọng trước khi trẻ biết nói 
Làm các bộ mặt – các bộ mặt nghệch thu hút sự chú ý của trẻ con  
 
Sự phát triển bộ não 
Trong 3 năm đầu cuộc sống của con quí vị là lúc bộ não của các em trưởng thành và phát triển 
nhanh hơn bất kỳ lúc nào khác trong đời chúng. 
 
Đây cũng là thời gian quan trọng nhất cho bộ não của trẻ em học nhìn và nghe. Các bé sơ sinh cần 
nhìn thấy các chuyển động, hình thể, màu sắc và đồ vật (kế cận và ở xa) cho bộ não của chúng học 
làm cách nào để nhìn. Các bé sơ sinh cũng cần nghe nhiều âm thanh khác nhau để phát triển việc 
lắng nghe và hiểu được âm thanh.  
 
Thời gian quan trọng nhất cho sự phát triển ngôn ngữ và học nói chuyện là trong vài năm đầu của 
cuộc sống. Trẻ con cần nghe quí vị nói, hát và đọc cho chúng trong mọi lúc. Chúng cũng cần quí vị 
nói chuyện với chúng khi còn bập bẹ và cố gắng bắt chước sự tiếp xúc của quí vị. 
 
Quí vị là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của con 
 

• Lắng nghe con          
• Nói chuyện với con 
• Cùng nhau chia sẻ các bài ca và vần điệu  
• Cùng nhau đọc sách 
• Cùng nhau đi những nơi mới lạ 
• Cho chúng nhiều điều khác nhau từ việc chơi ở nhà với chúng  
• Hãy để chúng biết chúng đang làm giỏi 

 
Ghi nhớ: 
Việc chơi với các con sẽ dạy chúng cách giao tiếp. Truyền hình và các trò chơi computer và các 
chương trình, DVD và flashcard dù có tính cách giáo dục không giúp trẻ con phát triển kỹ năng giao 
tiếp. Chỉ bằng cách nói chuyện với mọi người trẻ mới có thể phát triển kỹ năng giao tiếp của chúng.   
 
 


