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10. Đặt mục tiêu 
Dưới đây là một số ý tưởng chúng tôi đã sử dụng trong chương trình VietSpeech SuperSpeech, 
chương trình hỗ trợ giúp trẻ phát triển song ngữ Anh-Việt. Các ý tưởng được dựa vào hình tự 
tháp giao tiếp dưới đây.  

 
 

• Xác định giai đoạn giao tiếp của con bạn trên hình này  

• Lập những mục tiêu dễ đạt được cho con ở giai đoạn đó  

• Lập những mục tiêu cụ thể (như bao nhiêu hoạt động, mỗi hoạt động dài bao lâu)  

• Xem lại các mục tiêu để đảm bảo chúng phù hợp với khả năng ngôn ngữ đang phát triển 
của con bạn  

Quan trọng là 

• Bạn muốn con THÍCH THÚ khi nói tiếng Việt và tiếng Anh  

• Bạn muốn con cảm thấy THÀNH CÔNG khi nói tiếng Việt – vì thế, hãy đặt những mục 
tiêu vừa phải, không khó quá cho con.  

• Tạo động lực cho con bằng cách lập bảng sticker để trẻ thấy tiến bộ của mình. 
Mục tiêu ở giai đoạn tương tác 

• Nghe một bài hát tiếng Việt mỗi ngày 

• Nghe bố hoặc mẹ nói chuyện bằng tiếng Việt trong khi chuẩn bị bữa sáng  

• Xem phim hoạt hình tiếng Việt trong 5 phút 

• Nghe bố hay mẹ đọc 1 truyện bằng tiếng Việt và một truyện bằng tiếng Anh (nếu có thể) 
trước khi đi ngủ 

Mục tiêu ở giai đoạn phát triển ngôn ngữ tiếp thu  

• Nghe tất cả tên gọi các màu bằng tiếng Việt trong truyện “Chú cừu màu xanh lá ở đâu” 
trước khi ngủ.  

• Chơi trò “Simon says” trong 5 phút mỗi ngày, bố mẹ nói các hành động bằng tiếng Việt  
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• Nghe bố hay mẹ đọc 1 cuốn truyện bằng tiếng Việt, 1 cuốn truyện bằng tiếng Anh (nếu 
có thể) trước khi đi ngủ.  

Mục tiêu ở giai đoạn phát triển ngôn ngữ biểu đạt 

• Nói tên tất cả các màu trong truyện “Elmer the Elephant” mỗi tối trước khi đi ngủ  

• Chơi trò “Simon says” 5 phút mỗi ngày, các con là người nói các câu “Simon nói”, dùng 
các từ chỉ các bộ phận cơ thể  

• Chơi trò chơi “trí nhớ” hàng ngày, dùng bộ thẻ các con vật, nói tên các con vật khi lật thẻ 
lên  

• Đọc 1 truyện tiếng Việt và 1 truyện tiếng Anh mỗi tối trước khi đi ngủ  
Mục tiêu ở giai đoạn phát âm 

• Luyện nói các âm khó nhất 10 lần mỗi sáng (ví dụ: x, ng, kh, th) 

• Xem video Abc Vui từng giờ hàng ngày để tập phát âm các âm khó trong vòng 1 tuần  

• Tập phát âm các âm cuối của các từ qua trò chơi “Go fish”, dùng các bộ thẻ tranh song 
ngữ  

Mục tiêu ở giai đoạn đọc 

• Đọc một trong những cuốn truyện tiếng Việt cho bố mẹ hoặc anh chị em mỗi tối trước 
khi đi ngủ  

• Tìm tất cả các âm thân thiện trong cuốn truyện tiếng Anh yêu thích và tập phát âm các 
âm đó  

• Mỗi tối trong tuần, tìm ít nhất 10 từ có 1 thanh dấu nào đó trong cuốn truyện tiếng Việt 
yêu thích (ví dụ, thứ 2, tìm các từ có dấu huyền, thứ 3 tìm các từ có dấu sắc , …) và tập 
nói các từ đó.  

• Chơi trò chơi “I spy” bằng tiếng Việt và tiếng Anh hàng ngày để nhận biết các âm đứng 
đầu các từ trong tiếng Việt và tiếng Anh 

Mục tiêu ở giai đoạn viết 

• Tập viết các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt hàng ngày 

• Tập viết danh sách đi chợ mua đồ hàng tuần 

• Làm thiệp sinh nhật hoặc thiệp Noel (ví dụ cho người bố mẹ, ông bà, anh chị em, …) 
bằng tiếng Việt 

• Viết xuống tất cả các từ bắt đầu với âm mà trẻ đang khó phát âm (ví dụ, s, ng, kh) từ một 
cuốn truyện đang đọc  

 
Dùng bảng dán sticker thưởng cho các nỗ lực của trẻ để trẻ nhìn thấy tiến bộ của mình và 
thêm động lực để vui học  
  




