6. Phát triển giao tiếp của trẻ em
Sáu lĩnh vực liên quan đến phát triển giao tiếp của trẻ phát triển theo thời gian
1. Tương tác: Cùng chú ý vào một người hay một đồ vật, giao tiếp bằng ánh mắt (eye
contact), lần lượt tham gia giao tiếp (turn-taking)
2. Ngôn ngữ tiếp thu: Hiểu từ, làm theo chỉ dẫn
3. Ngôn ngữ biểu đạt: Dùng ký hiệu và cử chỉ, nói từ và câu
4. Phát âm: Phát âm rõ các âm trong từ, người khác hiểu được
5. Đọc
6. Viết

•

Trẻ em giao tiếp và tương tác ngay từ giây phút chúng được sinh ra. Khi lớn lên, chúng
càng ngày càng hiểu, nói và sử dụng ngôn ngữ ngày càng phức tạp hơn.

•

Trẻ em phát ra nhiều âm thanh khác nhau khi còn bé. Chúng giao tiếp bằng cách nhìn,
bập bẹ, khóc và chỉ trỏ.

•

Vào khoảng 1 tuổi, chúng nói những từ đầu tiên và bắt đầu đi những bước đi đầu tiên.

•

Đến năm 2 tuổi, chúng bắt đầu dùng các từ để nói các câu rất ngắn. Chúng tiếp tục tăng
độ dài và độ phức tạp của câu theo thời gian, học thêm về ngữ pháp.

•

Đến 5 tuổi, trẻ em có thể phát âm đúng hầu hết các phụ âm và nói dễ hiểu thậm chí với
cả những người không hay nói chuyện với chúng. Ở độ tuổi này, chúng bắt đầu quan tâm
đến đọc và viết, các kỹ năng mất nhiều năm để phát triển.

•

Phát triển ngôn ngữ và phát âm của trẻ có thể ảnh hưởng đến khả năng đọc và viết của
chúng – vì vậy nếu bạn có bất kỳ lo lắng gì liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với
chuyên gia âm ngữ trị liệu để được tư vấn và đánh giá. Càng sớm càng tốt.
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