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Tờ hướng dẫn cho trẻ mười hai tháng tuổi

Bạn có biết ?
Con nhỏ của bạn thích tìm tòi và cần sự giúp đỡ tích cực của bạn.

Con của bạn sẽ bắt đầu dùng một vài chữ đơn và hiểu được nhiều chữ hơn.

Bé thích ở cùng với bạn, hát các bài hát và chơi chung trò chơi, lập đi lập lại 
nhiều lần.

Các em bắt đầu thích sách có nhiều chữ hơn.

Các em thích vẽ các dấu (√) và dấu chấm (.) bằng bút chì màu nét lớn.

Đây là giai đoạn phát triển ngôn ngữ rất quan trọng. Chơi chung với con nhỏ 
của bạn luôn luôn tốt hơn là xem TV.

Bây giờ bạn có thể làm gì ?
Giúp cho con tập nói. Lập lại các chữ và dạy bé chữ mới, vẫn dùng tiếng Việt nói 
ở nhà.

Hát các bài hát đơn giản với sự cử động ngón tay.

Dùng trò chơi và các bài thơ ca để gọi tên các bộ phận cơ thể.

Mỗi ngày cùng ngồi xem hình ảnh và đọc truyện. Đem sách theo ở mọi nơi.

Tắt máy TV và ra-đi-ô khi chơi với con nhỏ.

Dành thì giờ để nghe các âm thanh và quan sát đồ vật quanh nhà.

Chơi và hát theo các đĩa CD hoặc băng cát-sét cùng con trẻ, ở nhà hay trong xe.

Hay là tham gia vào nhóm vui chơi hoặc thư viện địa phương của bạn ?

Ai có thể giúp bạn ?
Gia đình và bạn bè.

Bác sĩ của bạn hoặc nhân viên cộng đồng, nhân viên nhà trẻ hoặc nhóm vui chơi.

Vào xem trang mạng của Early Words: www.earlywords.info 

Nếu con bạn có các nhu cầu khác nữa, hãy hỏi thêm ý kiến bác sĩ của bạn hoặc 
bác-sĩ chuyên khoa nhi của bé.

Đón đọc
tờ hướng dẫn khác khi em bé của bạn được 18 tháng tuổi.
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