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Gác

bic cha mg thân mên,

ThÌnh thoång có thè ông bà sé tqr hõi:
,,Con tôi hqc tiéng Ðúc nhu thé nào?" hay
,,Con tôi có thê hçc tiéng Ðúc tir nhò tfuqc không?" hay
,,Sau này con tôi có thê b¡êu lô mình tét fhOng - ví du ö truòng hoc?"
Nhièu bfc cha mg dat mQt câu hói này hay câu hòi khác. Nhièu nhà su pham và
khoa hec cúng afã nghiên cúu vói nhûrng crâu höi này.
Chúng tôi muén dem dén cho ông bà môJ sé thông tin và töi khuyên cho ván dè này.
Trè em càn gì dê chúng phát triên ngôn ngû tét?

.

Trè em có thê hoc tét các ngôn ngú khác nhau

Néu nhu con cùa ông bà lón lên vói hai ngôn ngú khác nhau, ví du nhu ö nhà nói
môt thú tiéng_và ö truòng mãu giáo nói tiéng Ðúc, thi co hôi may mán cúa cháu cho
tuong lai là rát lón. Nhúng nghiên cúu cho thây: Trè em tù nhò có thê hoc tôt ha¡
(hay có khi ba) ngôn ngú, nêu nhu chúng duv. c khuyén khích giítp dd vê các ngôn
ngû nàyNéu nhu cha và me nói các thú tiêng khác nhau thì mõi nguòi co thê nói vói con
bång tiéng cùa mÌnh, ngay cå trè em cûng làm duoc dièu này. Ðièu quan trong truóc
hêt cho trè còn nhö là trong gia tlình có ,,nguyên tác ngôn ngú" rõ ràng, dê cho cfúa
trè có. thê sù dçng nlot ngôn ngú nhát dinh vói mgt nguòi nhát dinh. Sau dó dúa trè
biét rång ,,me nói thé này, bé nói thé này, trong búa ãn chúng ta nói thé này...".
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Truòng mãu giáo là mÇt co hO¡may mán cho con cùa ông bà

0 truöng

mãu _giáo con cùa ông bà hgc tiéng Ðúc và nhièu thú khác quan trong cho

sqr phát triên tiéng
và sau này cho truòng hqc. M vây truòng mãu giáo tà mqico
hQi may mán và dièu dó là tét néu nhu con cúa ông bà bát dàu di hoð mãu giáo dèu

-

dãn. Nhu vQy cho dén lúc tli hoc cháu có_cfù thòi gian dê hiêu biét duqc tiéñg Ðúc.
Các cô bào mãu gi(tp dú các cháu hçc tiéng Ðúc bàng cátc trò choi l;ta chqn, các
cuQc nói chuyQn, các bài hát và vàn úQu, truyQn tranh và các câu chuyQn.
Lúc dàu, néu con cúa ông bà chua nói duEctiéng Ðúc thi có thê cháu sé tim trong
lóp mãu giáo xem_có ai ð nhà nóicùng thú tiêng nhu cháu. Ðièu này së giúp dúa trê
nhanh quen và tháy dõ chiu. Vói thòi gian cháu cûng sé tìm ducyc bãn Ðúc.

.

Ông bà

nóivóicon bång ngôn ngú nào?

ThÌng thoång các bâc cha mç nhân duqc lòi khuyên: ,,Hãy nói vói con mình bång
!,."19.9ú", thisau này tlúa trè di hoc sé dõ dàng hon". Lùi khuyên này tà sai. Hãy nói
thq tiÇng mj ông bà nói mQt cách bôt phát và tq nhiên và thír tiéng mà ông bà có thê
b¡êt tót nhát - thtryng thi dó Ià tiêng mç dé. Trong tiéng này, ông bà biét nhièu tir
nhát và ông bà biét các câu tfuqc ,,xây dçrng" nhu thé nào. Nhu vQy con cùa ông bà
së nhQn du.vc mQt nèn tàng tét Aè giúp cho cháu sau này hqc tét nhúng ngôn ngú
khác, ví dq nhu hoc tiéng Ðúc. Phåi mát nhièu näm thi môt dúa tré mOl cO tfrè nO¡

dúng mQt thú tiéng - dièu này cfúng cho ngôn ngú thú nhát cùa cÍúa trè cûng nhu
cho tât cå các ngôn ngú khác.
O mqt sô trê em có nhung thoi kjr chúng chi muén nói mqt thú tiéng - ví du nhu chi
tiêng Ðúc. Chúng trå lòi chi bäng tiêng Ðúc mäc dù cha me nói vói chúng bång ngôn
ngú.cùa gia dinh. Nhúng thùi k! nhu vQy là hoàn toàn binh thuòng. Néu ông bà rçr
qgyêt tâm và tiép tuc nói vói con bàng tiéng me cfê cúa mình, và dúa trè nghe thú
tiêng này cå nhúng lúc khác núa thì nó sé không mát di, Oúa tré vãn h9c tiêp nhu là
thính giå - và sau này nhát dinh thú tiéng này sé tfuoc nói tai.

.

Ông bà có thê làm gì trong gia dình cho viÇc phát trièn ngôn
ngiþ cùa con ông bà?

Cugc séng hàng ngày trong gia tfình là quan trgng cho viÇc phát triên ngôn ngú. Vì
trong gia dinh trè em hoc ngôn ngir dâu tiên cùa chúng. Nhúng khä näng cu thê nào
trong gia dinh giúp trè em phát triên ngôn ngú?

> Thích nóivà

kê chuyÇn

Ngôn ngú nguòi ta không thê luyên ducrc mà ð nhúng trè nhõ nó pháttriên hàng
ngày, bãng cách trè em nghe và tu nói - ví dr=r nhu trong lúc chcyi, xem truyên tranh,
ngôi ãn cùng nhau, nói_chuyên vói mei nguòi mà trè nhõ thích. Nhúng cuôc nói
chuyÇn hàng ngày là rát q.uan trçng dôi vúi trè.em: ông bà hay kê cho-con minh nghe
vê công viÇc cùa minh, vê ông bà các cháu, vè nhtrng sq kiên nhö mà hôm nay ông
bà có dtw. c; và néu nhu cháu xem, ví dr.r ông bà tfang náu än, thì ông bà hãy kè cho
con mình b¡ét hôm nay ông bà dã cho nh.úng gi vào náu. Và ông bà hay vui mirng
khi con minh dãt nhièu câu hði và kê nhièu chuyÇn - cái gì làm ónau Oúòn br¡c hay
cái gi khién cho cháu vui vê, các ban-ð truòng mãu giáo da nói cái gì, v.v...Trong khi
kê chuyÇn clúa trè së h9c dàn các thê hiên và giài thlch bàng ngôn tu nhúng f tuðng
và mong muén cùa nó.
Trê em hQc tét nhát kh¡ chúng tháy thoåi mái và không lo sg minh së mác lõi. Thinh
thoång trè em tìm ra nhúng tutuöng tuEng, chúng choi trò vói ngôn ngir, cái dó
mang lai niêm thích thú cho chúng và tét cho su phát triên ngôn ngú. Ðièu không tét
cho sr,r phát triên ngôn ngú néu nhu ông bà sùa lqi cho con õùa ôñg bà khi cháu nói
,,s-ai" mQt cái gì cfó. Trè em mà hay bi srla lai thì thÌng thoãng hay mát húng nói hay
ké chuyên.
Có nhúng viêc làm mà qua cló tré em hoc ducrc rát nhièu và däc biêt phát triên rát tét
cho khå nãng ngôn ngú cùa chúng. Trong cfó truóc hét phåi kê dén tÍgc chuyÇn, kê
chuyÇn, xem truyên tranh, nói vân và hát.

> Gùng nhau xem truyÇn tranh
Nêu cha me thuvng xuyên - tôt nhât t¿ hàng ngày - cùng xem truyQn tranh vúi con
cùa minh thi rât tôt cho sr¡ phát triên ngôn ngtr. Néu ông bà cùng con xem truyên
tranh bàng tiéng mç crê thì dúa trè sé ñqc OrIqc rát nhiè-u dièu giúp ctráu tronó iát ca
các ngôn ngú và vè sau này quan tro.-ng cho truòng hgc - nhièu ngh¡ên cúu khào sát
tlã chúng minh dièu này. Cúng có thê anh chi lón, cô di hay ông bã có thùi gian tfoc
sách cho cháu.
Khi xem truyên tranh và tfoc sách thi dièu quan trong là,

.
r

cà nguoi lón và trè em Cfèu tháy thú vi(néu nguòi tón höi nhièu có thê Êm tiêu
tan su thú vi cùa cfúa tré)
dúa trè có thê nói nhièu vè các búc tranh và câu chuyên - vè tát cã nhúng gi
nó nhQn tháy

Néu nhuõ nhà ông bà không có truyên tranh bàng ngôn ngú cùa ông bà và cúng
không thê muon ifucycthì vân có.môt khå nãng cùng con xem truyên tranh bàng
ngôn ngú crìa ông bà: Có rât nhiêu truyÇn tranh cúa Ðúc không có lòi hoäc ít lùi.
Nhúng_sác-h này ông bà có thê muon ð thu viên hay truong mãu giáo, hãy höi cô
báo mâu. 0 nhà ông bà có thê cùng con xem truyên tranh này và nói vói cháu vè
nhtrng búc tranh bång ngôn ngir cùa ông bà - và có thê ông bà cùng con nghi ra
môt câu chuyên vê nhúng búc tranh dó. Hay là con cúa ông bà mang mQt quyên
truyên tranh cùa truùng mãu giáo vè nhà và kê cho ông bà bång tiéng Ðúc vè nhúng
buc tranh và câu chuyÇn. 0 thu viên bây gicr có nhièu sách tré em vói hai thú tiéng.
Néu ông bà nói tiéng Ðúc tét thi có thê thay cféi nhau: túc dQc bång tiéng Ðúc, lúc
bäng ngôn ngú cúa gia dinh. Trè em thinh thoàngcó mQt quyên truyên tranh yêu
thích luôn muén nghe và xem lai. Ðièu này cUng iét vi các cháu sé có tinh cåm cho
ngôn ngú.

>

Kê các câu chuyÇn

Tré em rátthích chuyÇn. Néu chúng thuòng Cfugc nghe bé, me, có thê tà chú bác
O¡O ké chuyÇn hay ifgc ghuyÇn thi ql 66 ngôn ngú ducrc phát triên. Chúng hoc
'¿
l't1V
hiêu duoc các câu chuyên và tW minh kê lai duqc, dièu này rát quan trong cho
truòng hoc sau này. Cûng có thé là nhung câu chuyên tu cuqc séng hàng ngày,
chuyên cô tích, nhúng câu chuyÇn tu khi chúng còn bé - tát cå nhúng gi ông bà và
con cùa ông bà tháy thích. Ông bà nghî sao vói mõi téi mQt câu chuyên chúõ ngú
ngon?
Ngay cå nhúng bài hát, trò cho¡ bång ngón tay và nói vàn dèu rát quan trgng cho su
phát triên khã nãng ngôn ngú - và ông bà mang lai cho nhiêu trê em su thích thú.
>

Xem vô tuyén không thê alù ctucrc

f

Trong khi xem vô tuyén thì truóc hét trè em tâp trung vào hình änh, và không chú
tÍên lùi nói. Và thuong thi ch(tng xem rât yên lþng. Vi vQy.xem vô tuyên không giúp
gi dqc biêt cho ngôn ng(t. Trè em hoc ducrc nhièu hon néu chúng nghe ví dr,r nhu
bäng các sét chuyÇn cô tích, hay môt câu chuyên chúc ngù ngoncúa cha me. Néu
con cúa ông bà xem vô tuyén thi quan trgng là ông bà nói chuyên vói cháu vè
chuong trinh này.

> Séng

vói hai ngôn ngú - Trè em càn nhÍÞng tám quons dê

no¡ theo
Cha mç.|à nhúng tám guo_ng qua-n trqng. Ntftiu dua trè dã chúng kiên cha mç chung
dã cô gáng nhu thê nào dê hçc tOt tieng Ðúc, - ví du ông bà hði con mình xem tùr
này tiéng.Ðúc là gi, hay có thê ông bà tham gia hoc khóã hgc tiéng ð truong mãu
giâo. Ðiêu dó giúp các cháu. Chúng cúng tçr tò mò và tr,r hà_o vè hqc tiéng Ðúc. Trè
em cúng dê f xem cha me chúng có- trân trong và gin giú tiéng me dè cùã mình hay
không, và có tháy viêc nói hai thú tiéng là quan trong hay khôñg.

Ngôn ngú là m9t kho báu...
Néu con crìa ông bà nói hai thú tiéng và sau này có thê d¡ên dat tét thì túc là cháu tÍã
có môt kho báu dê tiép tqc giúp cháu trong cuQc séng và trong nghè nghiêp. Cái kho
báu này không ai có thé láy di cùa cháu duoc.
Chúng tôi chúc ông bà và con cùa ông bà nhiêu hqnh phúc và thành công.

