
 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ EM 

 

1 
 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNG 

NGÀY 

Giáo viên: Lê Thị Hồng Tuyết 

Người duyệt: TS. Nguyễn Thị Phượng 

Thông thường bố mẹ hay lo lắng không biết mình dạy con như thế nào và 

dạy những nội dung gì? Theo nghiên cứu và có nhiều năm kinh nghiệm trong dạy 

trẻ đặc biệt, các cô thấy việc phát triển ngôn ngữ và giao tiếp cho trẻ thông qua các 

hoạt động sinh hoạt hàng ngày là thiết thực nhất khi bố mẹ dạy con. Vậy hoạt động 

sinh hoạt hàng ngày là những hoạt động nào? 

 

*Tình huống hàng ngày là gì 

• Đó là những hoạt động diễn ra trong gia đình, là một phần của thời gian biểu 

gia đình. Tình huông hàng ngày được nhắc đến ở đây chính là những hoạt 

động: 
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- Tắm rửa, vệ sinh 

- Thay quần áo 

- Ăn uống 

- Những công việc nội trợ: nấu ăn, dọn dẹp, giặt quần áo, rửa chén bát…của 

ba  mẹ 

*Thông qua hoạt động này chúng ta dạy được cho trẻ nhiều kỹ năng 

- Kỹ năng tự lực 

- Vận động tinh 

- Vận động thô 

- Kỹ năng nhận thức 

- Kỹ năng tương tác xã hội 

- Kỹ năng giao tiếp 

*Phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động sinh hoạt hàng ngày quan 

trọng vì: 

- Mỗi ngày đều có thời gian thích hợp để dạy trẻ 

- Là thời gian các tương tác diễn ra một cách tự nhiên 

- Có thể khuyến khích trẻ hoạt động tích cực 

- Tăng sự tự tin, long tự trọng nơi trẻ 

- Chuẩn bị cho trẻ tính độc lập cho việc học tập ở trường và ở nhà hay trong 

cuộc sống 

- Có thể sử dụng những từ ngữ chúng ta cần trong cuộc sống thường ngày 

*Một số tình huống hàng ngày ba mẹ có thể áp dụng 
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