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SỰ GIAO TIẾP VÀ KIẾN THỨC TỔNG QUÁT (3-5 TUỔI) 
 
Sự giao tiếp liên quan đến cả việc nói và nghe. Đó là khả năng thể hiện rõ các yêu 
cầu và hiểu được người khác. 

Kiến thức tổng quát là sự quan tâm đối với thế giới bên ngoài. 

Trẻ em nào giao tiếp giỏi và tò mò tìm hiểu về thế giới chung quanh là những em 
sẵn sàng làm tốt - cả ở trường học lẫn trong suốt cuộc sống.  
 
Các em đi Tiền Mẫu Giáo (Preschoolers) với kỹ năng giao tiếp giỏi và kiến thức tổng 
quát:  
 

• Kể các câu chuyện 
• Sử dụng trò chơi tưởng tượng (giả vờ làm cướp biển, hoặc tưởng tượng một 

khối là cái tháp) 
• Hiểu khi chúng được yêu cầu làm điều gì đó 
• Truyền đạt các yêu cầu của chúng đối với người lớn bằng cách dễ hiểu 

 
Các cách giúp trẻ con phát triển kỹ năng giao tiếp và kiến thức tổng quát: 

• Hãy lắng nghe con không ngắt lời chúng  
 

• Hãy hỏi con về trong ngày của chúng – Hãy hỏi các câu hỏi mở, như “Con 
đã làm gì bên ngoài?” hơn là “Con có một ngày vui không?” để con có thể nói 
nhiều hơn ‘có’ hoặc ‘không’. 

 
• Hãy để cho con hỏi nhiều câu hỏi - Nếu con đang hỏi nhiều câu có nghĩa là 

chúng muốn biết về cuộc sống. Chúng đang hỏi quí vị bởi vì chúng tin vào 
điều quí vị sẽ kể cho chúng những gì chúng muốn biết. 

• Hãy nói chuyện về cảm nghĩ – ‘Điều gì làm con buồn?’ Khi cùng nhau đọc 
một quyển sách, hãy nói về người và tính cách trong quyển sách có thể có 
cảm nghĩ ra sao và điều gì các em có thể yêu cầu. 

 
• Hãy đọc với con mình và nói chuyện về các quyển sách mà mình đã đọc. 

Hãy cố gắng tạo sự liên hệ giữa các kinh nghiệm, ý tưởng và sách vở, chẳng 
hạn họ đang ăn bánh mì với vegemite, không biết chúng có sẽ trở thành vô 
hình giống như trong quyển Possum Magic không.  

 
• Cùng nhau hát các bài ca, tạo ra các vần điệu và trò cười ngô nghê. 

 
• Hãy chơi các trò chơi giả vờ và tưởng tượng – Có thể sử dụng các trang 

phục hoặc các đồ vật khác trong nhà. Hãy để chúng chơi với nhiều món đồ 
chơi và vật liệu khác nhau (hạt chuỗi, đất sét, lá cây, chốt, khối). 

 
• Hãy khuyến khích con - lời khen ngợi tích cực đối với những cố gắng của 

con giúp chúng học hỏi để giao tiếp. Việc cười nhạo các lỗi lầm của chúng sẽ 
không khuyến khích chúng cố gắng. 

 
• Hãy nhận biết các điều nào là quan trọng đối với con – hãy hỏi về bạn bè, 

các đồ chơi, phim ảnh hoặc sách ưa chuộng. 
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• Hãy cung cấp kinh nghiệm - việc cùng nhau đi mua sắm, đi thư viện hoặc 
đi công viên với nhau, hoặc vẽ, sơn với nhau là tất cả những cơ hội để phát 
triển kỹ năng giao tiếp và kiến thức tổng quát.  

• Hãy cùng ăn tối như một gia đình – đây là thời gian quan trọng cho tất cả 
thành viên gia đình để nói chuyện về trong ngày của mình. Gồm có con trong 
việc trò chuyện với người lớn.     

• Hãy giữ sự hạn chế đối với TV, computer và các trò chơi video - Điều 
này sẽ cho con nhiều thời gian cho kinh nghiệm thực tế hơn để nói chuyện. 
Việc sử dụng computer, xem TV hoặc DVD, ngay cả những thứ có tính cách 
giáo dục, không giúp con học hỏi để giao tiếp. 

• Trẻ con học hỏi những điều khác nhau từ những người khác – vì vậy 
hãy đi thăm bạn bè và gia đình để gặp gỡ các bậc cha mẹ khác, hãy đi chơi 
theo nhóm.  

• Cần đến cộng đồng để nuôi dạy con – vì vậy hãy sử dụng các dịch vụ 
trong cộng đồng mình, như thời gian đọc chuyện ở thư viện, công viên, viện 
bảo tàng, hồ bơi, trường pre-school, v.v.  

• Quí vị không phải thật giàu có cho con mình để có một môi trường học 
hỏi phong phú. Các đồ chơi và sách vở có thể mượn ở thư viện. Thường có 
nhiều sự phát triển cho trẻ em miễn phí trong cộng đồng của quí vị - hãy đọc 
báo địa phương để tìm hiểu. 

• Hãy nói chuyện với con bằng ngôn ngữ mà mình thoải mái nhất. Điều 
này sẽ bảo đảm chúng sẽ học một ngôn ngữ giỏi. Hãy giúp con bắt đầu học 
Anh Ngữ trước khi chúng khởi sự đi học bằng việc ghi danh cho chúng vào 
preschool hoặc nhà trẻ (child care) 

• Hãy vui hưởng thời gian thích thú này với con mình. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


