
 

 

ChiLD3 Language Lab, San Diego State University, 2020 

Phát triển Âm ngữ và Ngôn ngữ Trong thời Mầm non 

 

Tuổi Mốc thời gian Ví dụ 

18 tháng 
Sử dụng 18 từ khác nhau (trong tất cả các 
ngôn ngữ) 
Nói và ra hiệu “không” 
Chỉ đến đồ vật để cho biết nhu cầu 

Mẹ/ ba/ sữa/ thêm/ banh 

 

24 tháng/  

2 tuổi 

Sử dụng 50 từ khác nhau (trong tất cả các 
ngôn ngữ) + 3 động từ 

 

Đi/ ăn/ uống/ chơi/ ném/ đi bộ 

Câu nói có 2 từ Đi chợ/ giày mẹ 

Người lạ hiểu được 50%  

Chỉ được đồ vật khi được nêu tên Chỉ đến xe buýt./ Chỉ cho mẹ cái ly. 

 

36 tháng/  

3 tuổi 

Câu nói có 3 từ Chó bự đi/ Bố chơi banh. 

Xin đồ vật bằng cách gọi tên Con muốn cracker. 

Người lạ hiểu được 50-75%  

Làm theo hướng dẫn có 2 phần Đi lấy giày và đem đến cho mẹ/ Lượm 
đồ chơi và bỏ vào thùng. 

Sử dụng âm “p, b, m, n, h, w”  

 

48 tháng/  

4 tuổi 

Diễn đạt cảm tưởng Con vui/ Điều đó làm con giận. 

Sử dụng câu văn 4-5 từ Con muốn xe truck bự/ Con uống nước 
được không? 

Làm theo hướng dẫn có 2-3 phần Chỉ đến con mèo, con chó, và con 
chuột/ Nhặt cuốn sách và bỏ lên bàn. 

Sử dụng âm “k, g, d, t, f, y”  

60 tháng/  

5 tuổi 

Có thể thuật được một câu chuyện cá nhân về 
trường học, nhà bạn, v.v… 

 

Sử dụng câu văn có bốn-đến-tám từ Con muốn trái banh màu xanh.  

Có thể bắt đầu sử dụng âm “r, l, s, th”  

 

 

 

 



 

 

Nói chuyên theo lối Song song: 

 

● Nói về những gì mà mình hoặc con minh đang làm khi hai người đang với nhau.  
 
Ví dụ: 

○ “Mẹ đang nấu cơm. Mẹ đang khuấy bột. Đây là cái muỗng. Con cũng có cái muỗng 
luôn!” 

○ “Đi tắm nhe. Nước ấm nè. Con ướt hết rồi! Mình cần xà bông. Chà chà chà!” 
 

Chơi chung: 

 

● Trò chơi tưởng tượng khuyến khích cách sử 
dụng ngôn ngữ, lắng nghe, và theo phiên.  

○ Chơi trò tưởng tượng bằng cách sử 
dụng những đồ vật hằng ngày như là 
những đồ khác trong khi chơi. 
 
Example: Using a spoon as a 
telephone to call a sibling, a flashlight 
to search a bear cave in the 
bedroom, or as a paddle in a 
rowboat. 
 

Tài nguyên: 

 

● Trang mạng: 
○ First 5 San Diego: http://first5sandiego.org/ 
○ The Hanen Centre: http://www.hanen.org 
○ National Association for the Education of Young Children: http://families.naeyc.org/ 
○ San Diego County Library Kid’s Corner: http://www.sdcl.org/kids/visit.html 
○ PBS Kids: http://pbskids.org/ 

● Ứng dụng: 
○ Toca Boca 
○ LumiKids 
○ ABC Ninjas 
○ Daily Vroom 
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