
 
 

Lời nói và ngôn ngữ trong các hoạt động hàng ngày 
 

 

 

ChiLD3 Language Lab, San Diego State University, 2020 

 

Tại sao Cách đưa ngôn ngữ vào trong sinh hoạt hằng ngày 

 

 
Trẻ em giỏi kĩ năng ngôn ngữ ngay từ ban đầu sẽ đọc, 
viết, kể chuyện và giao tiếp tốt hơn khi đi học. 

 

Nhận xét 
Hát bài hát và ươm vần 

Chơi với từ vựng 
Sắp xếp thứ tự sự kiện  (đầu tiên, sau đó, cuối cùng) 

Lập mô hình ngôn ngữ 
Tạo các hoạt động tương tác 

 

Activity: Talking Ideas: Examples: 

Thức dậy Kế hoạch trong ngày / sáng: bao gồm 

đánh răng, thay đồ, ăn sáng                          

 “ Trước tiên, chúng ta ăn sáng, sau đó chúng ta sẽ đi đến cửa hàng (mua 

đồ), và cuối cùng chúng ta sẽ đến công viên chơi. 

Thay đồ 

 

Chọn quần áo 

 

Nói về bên phải và bên trái 

                                                                                                       

Những câu hỏi “Wh” (who, what, 

when, where, why) (Ai, gì, khi nào, 

ở đâu, tại sao) 

 

Trình tự (đầu tiên, sau đó, cuối cùng) 

Con muốn mặc áo đỏ hay áo hồng? 

 

Con đã mặc ống bên trái rồi, giờ con hãy mặc ống bên phải 

 

Mấy cái vớ này là của ai? Xỏ chân làm sao? 

 

 

Đầu tiên bỏ pyjama (đồ ngủ) vào thùng đồ dơ, sau đó con có thể chọn 

áo con muốn mặc ngày hôm nay.  

First we put on socks, then we put on shoes. 

Trước tiên chúng ta mang vớ, sau đó chúng ta mang giày. 

 

Động từ chỉ sự thay đồ: mặc. kéo, xỏ 

Xỏ tay vào áo đi con! 

Bữa sáng Thực phẩm: màu sắc, kết cấu, con số                                                                                          

sắp xếp thứ tự 

 

Nói về điều sẽ xảy ra hôm nay       

                                                                                         

 

Chơi với từ ngữ: tìm từ cùng vần 

 

 

 

 

 

Bánh mì nướng của mẹ rất giòn. Con có 1-2-3 trái dâu. 

Đầu tiên chúng ta đổ ngũ cốc vào, sau đó chúng ta đổ sữa vào. 

 

Chúng ta sẽ đi đến trường, sau đó đi đến cửa hàng (đi mua đồ), và sau 

đó chúng ta đến nhà bà. 

 

Chúng ta đang ăn trứng (egg). Từ nào cùng âm với egg (trứng): leg, peg, 

beg 

 
Những từ liên quan đến ăn sáng: đổ, múc, tràn, nhai, nhiều hơn, ít hơn, lớn, 
đầy đủ. 
Ồ không! Sữa bị tràn rồi. 
Hình như con có nhiều nước trái cây hơn mẹ. 
Dĩa của con hết rồi, con có muốn ăn thêm trứng không? 

 

 



 

 
 

 

Đi học 

Tôi tìm ra 
 
Chữ cái trên biển báo / biển số xe 
 
Bài hát 
 
Dự đoán ngày / hành vi 
 
Xem sách trong ô tô / xe buýt 

Tôi tìm ra 1 thứ có cành và lá. Nó màu xanh. Tôi tìm ra 1 cái cây. 
Trên biển báo dừng có chữ S, T, O và P.  
Ý tưởng bài hát: Dạy con những bài hát mà bạn học hồi nhỏ. 
Wheels on the bus, Row Row Row Your Boat, Los Pollitos, Muñeca de 

Azul  
 
Con sẽ có chương trình “show and tell” hôm nay. Mẹ hy vọng con 
đặc biệt chú ý xem bạn con đem đến cái gì. Mẹ thắc mắc không 
biết nó sẽ là cái gì đây ta. 

 

Trong khi 

chơi 

Nhận xét về những gì họ đang làm 

 

 

Dự đoán họ sẽ làm gì tiếp theo 

 

Hỏi họ đang làm gì 

Từ hành động: nhón chân, chạy, với, giậm chân, đẩy, kéo, đung đưa, hát, la, 
nhảy, trốn 

 

Quả bóng đó xa quá, con lấy nó được không? 

 
 
Con  đang làm gì đấy? 

 

Trên đường 

đi 

Nghĩ ra một câu chuyện 

 

Nhảy để đếm âm tiết 

 

Đếm tiền xu quarters 

 

Các từ chỉ hành động đi: Đẩy, Đặt, Đi bộ, Tiếp cận, Lái xe, Bỏ qua, 

Kéo căng, nhảy, duỗi ra, té, Tìm, nhìn, Tìm kiếm 

 
Hãy bắt đầu từ January (tháng giêng) 
 
1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 - Chúng ta có 5 quaters! Bây giờ chúng ta có thể giặt quần 
áo. 

 

Bữa ăn 

Mô tả các bước công thức 

 

Yêu cầu họ phải làm gì tiếp theo 

 

Bị bất ngờ 

 

 
5 giác quan: mô tả thức ăn 

Đầu tiên chúng ta đập trứng, sau đó chúng ta khuấy bột. 

 
Chúng ta làm gì sau khi xắt cà rốt? 

 
Chúng ta có để phô mai vào xe không? Không! Chúng ta để phô mai vào tủ 
lạnh! 

 
 
Mẹ có thể ngửi thấy mùi hành. Nhìn nè, nó thay đổi màu sắc. 

 

Tắm 

Sắp xếp thứ tự 

 

Mô tả hành động và đối tượng 

 

 
 
Điều gì đã xảy ra trong ngày 

Đầu tiên chúng ta vào bồn tắm và tắm. Rồi, con có thể chơi trong 
nước. Sau đó chúng ta sẽ lau khô 

 

Những từ liên quan đến hành động tắm: Splash, Wash, Scrub, Pop, Dip, 

Scoop, Pour 

 
Hôm nay con đã làm gì trong lớp? con đã chơi cùng ai? 

 

Giờ ngủ 
Gắn nhãn đồ ngủ / bộ phận cơ thể 

 

Ôm / hôn chúc ngủ ngon 

 

Câu chuyện trước khi đi ngủ 

Con muốn mặc đồ ngủ màu xanh hay màu đỏ ? Con xỏ tay vào đổ ngủ 

đi. 

 
Con muốn mẹ hôn chúc con ngủ ngon ở đâu nè? Mũi hay tai?  
 

 


