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Phần giới thiệu 

********** 

  

Kỹ năng vận động tinh là những kỹ năng liên quan đến sự vận động, hoặc là sự kết hợp các 

vận động của các cơ nhỏ của mắt và bàn tay. 

 ở đề mục này chúng tôi cũng bao gồm các kỹ năng có tính khái quát (như khả năng nhận 

biết màu sắc, hình thể và khả năng giải quyết vấn đề) và các kỹ năng tiền học đường (tạo cơ sở cho 

các kỹ năng đọc và đếm sau này). 

 Các chuỗi trong chương trình này là: 

  FM.A: Nhìn. 

 FM.B: Cầm nắm. 

 FM.C: Tính ổn định của vật. 

 FM.D: Đặt để. 

 FM.E: Kỹ xảo. 

 FM.F: Vẽ. 

 FM.G: kỹ năng đọc sách. 

 FM.H: Giải quyết vấn đề và trò chơi lắp ráp. 

 FM.I: Kết hợp và phân loại vật và tranh. 

 FM.J: Kết hợp, phân loại và lựa chọn tiền học đường. 

 Bảng ở trang đối diện sẽ cho bạn thấy những chuỗi nào có thể dạy song song. 

Tại sao cần dạy những kỹ năng vận động tinh ? Rất khó khi khái quát các nhóm kỹ năng trái ngược 

như thế này, nhưng ở đây có vài quan điểm đáng lưu ý: 

 Các kỹ năng vận động tinh giúp một đứa trẻ học nhiều hơn về môi trường xung quanh mình 

bằng cách giúp trẻ khám phá, so sánh và phân loại. 

 Các kỹ năng vận động tinh giúp mmột đứa trẻ đạt sự độc lập trong việc tự phục vụ. ví dụ: 

cài nút áo, ở một mức độ nào đó là kỹ năng vận động tinh. 

 Các kỹ năng Vận động Tinh cho phép một đứa trẻ diễn đạt suy nghĩ của mình một cách sáng 

tạo thông qua việc vui chơi và các hoạt động nghệ thuật. 

 Các kỹ năng Vận động Tinh giúp nâng cao nhận thức về bản thân và các kỹ năng xã hội 

bằng cách giúp trẻ tham gia chơi đùa(ở tuổi học trò) và làm việc với các bạn cùng lứa. 

 Ai cần đến sự hướng dẫn chuyên biệt?  Những trẻ bị suy yếu thị lực hoặc bị hạn chế khả 

năng điều khiển vận động sẽ có lợi do sự giúp đỡ chuyên biệt này. Một chuyên gia sẽ giúp bạn xác 

định mục tiêu chính của mỗi hoạt động, và tìm ra phương pháp phù hợp để đáp ứng mục tiêu cho 

con bạn. Chẳng hạn như, một đứa trẻ mù không thể kết hợp các màu sắc nhưng có thể học kết hợp 

mọi vật bằng cách sờ mó, cân nhắc trọng lượng,… Nhờ đó, trẻ có một phương pháp để sắp xếp và 

phân loại các vật xung quanh, cũng như một đứa trẻ sáng mắt sử dụng khái niệm về màu sắc của 

mình. 

 

 

Chương 1 
FM.A: Nhìn 

***** 
 Trong chuỗi này, chúng tôi tập trung vào khả năng bé nhìn mọi vật xung quanh bé. Khả 

năng bé tập trung vào sự vật và nhìn theo chúng sẽ đóng góp nhiều vào khả năng nói và cầm nắm 

cũng như sử dụng bàn tay để chơi đùa. 

 Chúng tôi trình bày hai kỹ năng nhìn và cầm nắm thành hai chuỗi tách biệt từ mới sinh cho 

đến tuổi sáu tháng. Tuy nhiên, nhìn và cầm nắm là hai kỹ năng có quan hệ với nhau rất chặt chẽ đến 

mức ngay ở giai đoạn phát triển rất sớm của bé bạn vẫn có thể tiến hành cùng lúc cả hai chuổi này. 
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 Tám đề mục trong chuỗi này đưa bé tập trung vào điểm mà tại đó bé có thể nhìn được những 

vật rất nhỏ. Sau thời điểm này, tầm quan trọng của việc nhìn không dừng lại mà nó rất cơ bản đến 

mức trẻ học được rằng không thể nhìn nhận một vật một cách riêng rẽ được. 

 Nếu thị lực của con bạn bị suy yếu, bạn sẽ để ý hết tâm trí giúp đỡ bé tận dụng tối đa thị lực 

bé có, và dạy bé tập trung thông qua các giác quan khác. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên tìm sự 

giúp đỡ của các chuyên gia cho đứa con bị suy kém thị lực của bạn. Với sự điều chỉnh và các bài 

tập bổ sung, bạn sẽ thấy rằng con bạn có thể học được phần lớn các kỹ năng được mô tả trong 

quyển sách này.  

 Dưới đây chúng tôi sẽ liệt kê tấc cả các kỹ năng trong chuỗi này: 

0 đến 3 tháng    
1. Di chuyển mắt tới vật và gắn chặt mắt vào đó tới vài giây. 

2. Nhìn theo qua đường giữa. 

3. Dõi theo một vật di chuyển theo hướng 90
0
. 

4. Nhìn theo đường theo đường thẳng đứng. 

3 đến 6 tháng 
 8. Nhìn từ vật này sang vật khác. 

 9. Xem xét một vật cầm trong tay. 

 10. Dõi theo một vật theo hướng 180
0
 

 11. Nhìn một vật nhỏ. 

 

DI CHUYểN MắT TớI VậT Và DáN CHặT MắT VàO Đó VàI GIÂY  
   

Điều này nghĩa là bé nhìn vào một vật nào đó (nói một cách vắn tắt) – một bước tiến từ cái 

nhìn chằm chằm dường như không tập trung ở một đứa bé sơ sinh còn non ngày tuổi. Gương mặt 

của cha mẹ là vật đầu tiên thu hút sự chú ý của bé và trong một thời gian dài vẫn là điều quan trọng 

nhất trong thế giới của bé. Vì vậy đây là chỗ chúng tôi bắt đầu giảng dạy- sử dụng việc nói chuyện 

và nụ cười để khuyến khích bé nhìn vào mặt cha mẹ. Một khi bé vượt qua yêu cầu này, các vật khác 

sẽ  được giới thiệu tiếp theo. 

 Cách đánh giá  
 Dụng cụ: nhiều đồ chơi có nhiều màu sắc tươi sáng không gây tiếng động. 

 Phương pháp: Lắc nhẹ vật cách mặt bé khoảng 25 cm, vừa tới phạm vi tầm nhìn của bé. 

 Đánh dấu + nếu bé di chuyển mắt tới vật và nhìn vào đó được giây lát. 

 Cách dạy 
 Sử dụng các vật nhiều màu sắc- càng nhiều loại càng tốt. Kể cả một bức tranh giản dị có 

hình một gương mặt (tranh vẽ tay càng tốt). 

 Bây giờ tập thói quen nói ’Nhìn’ để lôi cuốn sự chú ý của con bạn. Lúc này bé sẽ không 

hiểu nhưng rồi bé sẽ hiểu đúng lúc. 

 Làm việc xuyên suốt các bước dưới đây và chọn bước mà bạn xem như là mục têu của bạn, 

đó là nơi con bạn lần đầu gặp khó khăn. Cùng lúc, làm việc tập trung vào các bước đầu tiên trong 

chuỗi ngôn ngữ dễ tiếp thu A (RL.A), là các bước dạy con bạn nhìn bạn. Bạn sẽ thấy rằng có nhiều 

bước giảng dạy gối lên nhau. 

1. Nhìn mặt bạn, khi mặt bạn để ngay trong tầm nhìn của bé, cách khoảng 25cm (nói chuyện 

để thu hút sự chú ý của bé). 

2. Nhìn một bộ mặt vẽ, khi để ngay trong tầm nhìn của bé. 

3. Nhìn một vật, khi để ngay trong tầm nhìn của bé. 

4. Nhìn một bộ mặt đặt vừa ngoài tầm nhìn của bé, khi bạn giúp bé quay đầu bằng cách dùng 

lòng bàn tay bạn nhẹ nhàng hướng dẫn bé. 

5. Nhìn một vật đặt vừa ngoài tầm nhìn của bé, khi bạn giúp bé quay đầu như trên. 

Nếu con bạn vượt qua tấc cả các bước được trình bày trên đây nhưng vẫn không với tới được 

mục tiêu chính, hãy chắc chắn rằng bạn giành cho con bạn nhiều thời gian để đáp ứng trước khi bạn 

FM.A11



 3

can thiệp vào để giúp bé. Thử nghiệm với nhiều vật khác nhau, và để vật gần hơn hoặc xa hơn mặt 

bé. Giành thời gian quan sát bé xem cái gì bé sẽ nhìn không chủ ý.  

 Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
 Hãy bảo đảm rằng con bạn luôn có một vật nào đó để nhìn. Dùng một cái khung hoặc giá 

treo các vật lủng lẳng xung quanh bé khi bé nằm trên sàn hoặc ngồi tựa trên ghế của bé. Để vật 

trong giường cũi hoặc nôi có mui cuẩ bé- ở đây một bộ mặt vẽ được xem là lý tưởng.Treo các vật 

trang trí di động (bằng kim loại, giấy) trước cửa sổ, để sự thay đổi các kiểu sáng lấp lánh lôi cuốn 

bé quan tâm. ở trong vườn, đặt bé ở chỗ bé có thể nhìn thấy các tán lá cây di động in trên nền trời. 

Đặt bé ở chỗ bé có thể quan sát bạn - khoảng cách tiêu cự của bé ngắn, vì vậy thử đặt ghế của bạn 

trên ghế dài nhà bếp khi bạn rửa bát đĩa. Thời gian dạy tốt nhất là khi bạn có mặt với bé -nói chuyện 

với bé khi thay tã, cho ăn và nựnh nụi bé để kích thích bé nhìn vào bạn. 

 Ghi nhớ và mở rộng  
 Một khi bé đã thông thạo kỹ năng nhìn, tiếp tục cung cấp cho bé nhiều cơ hội thực hành . 

Thay đổi các đồ dùng bạn cho bé xem- tủ đựng ly chén của bạn là nơi cung cấp hàng loạt những vật 

hấp dẫn. Dần dần bạn có thể giới thiệu các vật nhỏ hơn, với nhiều màu sắc khó thấ, Cũng có thể đặt 

chúng ở các khoảng cách khác nhau. 

 

 
Nhìn theo qua đường giữa  
 

 Một khi con bạn nhìn vào mặt bạn và các vật được để trước mặt bé, bạn có thể kích thích bé 

nhìn theo khi mặt bạn hoặc vật di động. Chúng tôi khởi đầu chỉ với một chuyển động nhỏ; đến 

FM.A10 con bạn sẽ nhìn theo vật suốt 180
0
. 

 Cách đánh giá 
 Dụng cụ: Một món đồ chơi màu tươi sáng, hoặc gương mặt của bạn. 

 Phương pháp: Cầm đồ chơi, hoặc làm cho mặt bạn, nhẹ nhàng đưa qua một bêốto với đường 

giữa của con bạn (một đường tưởng tượng chạy dài chính giữa cơ thể). Thu hút bé chú ý, và khi bé 

nhìn, di chuyển gương mặt hoặc đồ chơi một khoảng cách nhỏ, đi qua đường giữa của bé. 

 Đánh dấu + nếu con bạn nhìn theo vật hoặc gương mặt với một cái nhìn tập ttrung duy nhất. 

Bé không được ngó chỗ khác và nhìn trở lại. 

  Cách dạy 
 Bắt đầu bằng cách dạy con bạn nhìn mặt bạn. Đưa mặt đi rất chậm, luôn miệng nói chuyện. 

Nếu bé lơ đãng, đợi bé nhìn lại rồi lại tiếp tục di chuyển. 

 Tiếp đến dùng một bộ mặt bằng hình vẽ, một đồ chơi gây tiếng động, và cuối cùng , một đồ 

chơi không gây tiếng động nhưng nhiều màu sắc. 

 Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
 Tiếp tục cho con bạn xem nhiều vật, như bạn từng làm, và cũng di động chúng. Bạn có thể 

đưa bài tập này vào những công việc thường ngày của bạn; ví dụ bạn có thể thực hành vào mỗi lần 

thay tã cho bé. 

 Ghi nhớ và mở rộng: Kỹ năng này được nâng cao ở FM.A3 

 
III. Dõi theo một vật di động 900   
 

 ‘Dõi theo’ là một thuật ngữ khác của ‘nhìn theo’.ở giai đoạn đầu đời này, đứa bé cần được 

đỡ vữngđầu để nhìn theo vật, vì vậy chúng tôi dạy kỹ năng này ở tư thế nằm. 

 Cách đánh giá 
 Dụng cụ: Một đồ chơi màu tươi sáng, chẳng hạn một quả ngù len màu đỏ. 

 Phương pháp: Đặt con bạn nằm ngửa- ở độ tuổi này bạn thường để mặt bé quay sang một 

bên. Lắc món đồ chơi đến khi nào bé nhìn nó, rồi di chuyển chậm theo nữa vòng tròn, suốt một góc 

90
0
. Di chuyển vật theo một góc nghiêng hẳn với cơ thể bé. 

FM.A21

FM.A31
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 Đánh dấu + nếu mắt con bạn nhìn theo đồ chơi suốt theo một góc khoảng 90
0
. Bé không vần 

nhìn xuyên qua đường giữa. 

 Cách dạy 
 Bạn cần có nhiều đồ chơi màu sắc tươi sáng, một số gây tiếng động, một số không. Dạy con 

bạn nhìn theo vật từng chút một. Nừu bé có thể nhìn theo hết 10
0
 , nhắm tiếp đến 15

0
 và tiếp tục. 

 Vật đầu tiên dùng đến là mặt của bạn. Theo dõi sự chú ý của bé, và nói chuyện đến suốt quá 

trình, di chuyển chậm chậm qua hết khoảng cách bạn đã định ra. 

 Khi bé đang nhìn theo mặt bạn, thử đưa ra một bộ mặt vẽ, rồi thử một đồ chơi gây tiếng 

động, một cái lúc lắc chẳng hạn. Cuối cùng, giới thệu một đồ chơi gây tiếng động nhưng nhiều màu 

sắc. 

 Luôn luôn di chuyển rất chậm, và cho bé nhiều thời gian để hướng tia nhìn chầm chầm tới 

vật nếu bé xao lãng chú ý. 

 Giờ chơi và các hoạt động trong nhà : Giống như FM.A2 
 Ghi nhớ và mở rộng 
 Sắp tới đây bạn sẽ làm việc trên kỹ năng dõi tìm suốt 180

0
 . Bạn có thể bắt đầu từ bây giờ để 

dần dần mở rộng khoảng cách, hoặc bạn có thể duy trì kỹ năng hiện có của bé thông qua thực hành 

cho đến khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu mục tiêu mới này. 

 Bạn sẽ thấy bị lôi cuốn khi quan sát những cách bé thể hiện kỹ năng này trong cuộc sống 

thường ngày. Bé sẽ bắt đầu nhìn theo mọi người khi họ đi lại trong phòng, hoặc quan sát gương mặt 

mọi người khi họ đứng lên từ tư thế ngồi. Cần thiết ghi nhớ điều này để đặt tư thế cho con bạn 

giành một phần thời gian trong ngày của bé cho bé ngồi tựa lên để bé không phải nằm nhìn mãi lên 

trần nhà. 

 

IV. Nhìn theo đường thẳng đứng 
 Đề mục FM.A2 đã giúp chúng ta quan tâm tới khả năng của trẻ nhìn theo chuyển động 

ngang. ở đây chúng ta xem bé có khả năng nhìn theo một vật khi nó chuyển động thẳng đứng hay 

không tức là thẳng góc với cơ thể bé. 

 Cách đánh giá 
 Dụng cụ: Một đồ chơi màu sáng, hoặc gương mặt bạn. 

 Phương pháp: Đặt bé nằm ngữa,. thu hút sự chú ý của bé bằng gương mặt bạn hoặc đồ chơi 

để trên đường giữa của bé. Khi bé nhìn, di chuyển mặt hoặc vật từ từ xuống đường giữa của bé, qua 

khỏi càm. Làm thử 3 lần. 

 Đánh dấu + nếu con bạn nhìn theo mặt hoặc vật di chuyển hết mặt phẳng thẳng đứng được 

nhất một lần trong ba lần thử. 

 Cách dạy  
 Dạy và thực hành như với FM.A3 nhưng tiến hành trong mặt phẳng thẳng đứng. 

 
Nhìn từ vật này qua vật kia   
 Khi một dứa trẻ biết tập trung vào mọi vật, bé sẽ biểu lộ mất tập trung và nhìn chằm chằm 

theo một cách ngẫu nhiên trước khi tập trung trở lại vào vật nào khác. Nhưng khi lớn lên bé biết 

nhìn có chủ đích từ vật này sang vật khác. 

 Cách đánh giá  
 Phương pháp: cho con bạn dựa vững vàng, cầm hai món đồ chơi, một cái đưa về một bên, 

cách mặt bé khoảng 25cm. Lôi cuốn bé chú ý trước hết đến một món đồ chơi này, rồi mới đến cái 

kia. Thử ba lần. 

 Đánh dấu + nếu con bạn lần đầu nhìn một đồ chơi này, rồi nhìn cái kia, ít nhất một lần trong 

ba lần thử. 

 Cách dạy  
 Bát đầu bằng cách kích thích con bạn nhìn từ mặt bạn qua đồ chơi, hoặc ngược lại. Nói 

chuyện với bé và khi bé nhìn bạn, lác đồ chơi để lôi cuốn bé chú ý đến nó. Khi bé đang nhìn đồ 

chơi, nói chuyện với bé lần nữa để thu hút bé chú ý về phía bạn. 

FM.A41
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 Rồi tiếp tục sử dụng hai món đồ chơi, những đồ chơi phát âm thanh quyến rũ đều thích hợp 

khi bắt đầu kỹ năng này. 

 Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
 Kỹ năng dễ thực hành trong các hoạt động bình thường hàng ngày. Kích thích con bạn nhìn 

từ mặt bạn sang bình sữa của bé trước khi bạn cho bé ăn, và từ mặt bạn sang một món đồ chơi kêu 

chít chít trong giờ tắm. Khi bé dựa vào ghế nhìn bạn làm việc, thỉnh thoảng dừng lại cho bé xem hai 

vật- chúng có thể là những thứ bạn đang làm việc thay vì là đồ chơi. Khi bạn không thể có mặt cùng 

với bé, hãy bảo đảm rằng có hai hoặc nhiều đồ chơi ở gần quanh bé để bé có thể luyện tập một 

mình. 

 Ghi nhớ và mở rộng  
 Vì con bạn tiếp nhận được sự hiểu biết bạn thử nghiệm bằng cách đưa ra các vật ở những 

khoảng cách khác nhau để thử thách khả năng tập trung của bé. Tiếp tục kích thích bé nhìn từ mặt 

bạn sang một đồ chơi, kỹ năng bé cùng với bạn quan tâm đến vật hay đồ chơi rất quan trọng cho sự 

phát triển ngôn ngữ. (Xem Quyển3, Chương 2)  

 
Xem xét kỹ bằng mắt một vật cầm trong tay  
 Đưa một đứa trẻ bắt đầu cầm nắm vật, có thể bé không nhìn xem bé đang làm gì. Nhìn một 

vật cầm trong tay đòi hỏi khả năng tập trung vào vật cao độ, cộng thêm sự điều chỉnh vận dộng để 

nâng một vật lên và cầm nó khá chắc chắn. 

 Cách đánh giá  
 Dụng cụ: một lúc lắc nhỏ, nhẹ. 

 Phương pháp: quan sát con bạn khi bé đang cầm lúc lắc. 

 Đánh dấu + nếu con bạn đưa bàn tay lênvà nhìn vào vật được hai đến ba giây. 

 Cách dạy  
 Cần phải sử dụng một đồ chơi thăng bằng tốt: có một số lúc lắc rất nặng ở phần đầu, và làm 

cho đứa trẻ cuối cùng có thể tự đập vào mặt mình khi cố nhìn chúng. 

 Sự trợ giúp cũng rất quan trọng. Nừu con bạn đưa lúc lắc lên khó khăn , thử nâng niu con 

bạn để trợ giúp bé phần nào ở vai và cánh tay trên. 

 Lưu ý rằng hầu hết trẻ xem xét bàn tay của chúng trước khi xem xét các vật khác. Tư thế mà 

bé hay làm điều này sẽ chỉ cho bạn tư thế cần sử dụng khi bạn kích thích bé nhìn vào các vật cầm 

trong tay. 

 Kỹ năng này có thể dễ dàng dạy chung với luyện tập kỹ năng cầm nắm (FM.B6,12). Một khi 

con bạn đang cầm một vật, giúp bé cầm nó một lát ở một tư thế bé có thể nhìn thấy nó. Đỡ bàn tay 

giúp bé cầm chỗ nào chưa vững. Dần dần giảm bớt sự giúp đỡ của bạn. Nếu bàn tay cầm đồ chơi 

của bé rơi khỏi tầm nhìn, hãy cho bé cơ hội tự nâng chúng lên lần nữa trước khi bắt tay giúp bé. 

 Nếu con bạn muốn bỏ thẳng đồ chơi vào miệng, trước hết hãy cho bé mút no(đây là một 

cách khác để điều tra một vật) và rồi giúp bé cầm nó ở chỗ bé có thể nhìn nó. 

` Ghi nhớ và mở rộng  

Mỗi khi con bạn cầm hai vật (FM.B13), kích thích bé nhìn từ vật này sang vật kia 

Dõi theo một vật di chuyển 1800   
 Khi trẻ có khả năng dõi theo một vật suốt 90

0
 thì bây giờ có thể học cách nhìn theo một vật 

từ bên này qua hẳn bên kia, ngang qua dường giữa của bé. 

 Cách đánh giá  
 Dụng cụ: Một đồ chơi  màu sắc tươi sáng, chẳng hạn một cái ngù len đỏ. 

 Phương pháp: như ở FM.A3 , nhưng phải di chuyển vật suốt khoảng 180
0
. 

   Đánh dấu + nếu mắt con bạn nhìn suốt theo vật một cách suông sẻ khoảng 180
0
.   

 Cách dạy  
 Như ở FM.A3 lúc đầu chỉ vượt quá 90

0
 và tăng dần lên 180

0
 . Một số trẻ thoạt đầu gặp khó 

khăn khi quay đầu từ bên này sang bên kia. Bạn có thể dùng tay nhẹ nhàng đỡ đầu bé dần dần thu 

hẹp giúp đỡ khi bé tự điều chỉnh được . 

 Giờ chơi và các hoạt động trong nhà : như ở FM.A3 tăng dần lên 180
0
. 

FM.A91 
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 Ghi nhớ và mở rộng  
 Kích thích con bạn nhìn theo khi bạn đi lại trong phòng, bằng cách nói chuyện với bé khi 

bạn đi. Khi con bạn điều khiển được đầu ở tư thế ngồi, bạn kích thích bé dõi theo các vật cũng ở tư 

thế ngồi. 

 Một khi bé dõi theo một cách tự tin, bé sẽ sử dụng kỹ năng theo đủ cách, vì vậy không cần 

phải luyện tập cẩn thận. Tuy nhiên lúc nào cũng phải để ý quan sát bé sít sao để chắc rằng bé đang 

sử dụng kỹ năng này. 

 
Nhìn một vật nhỏ  
 Khi con bạn biết nhìn tập trung một cách chính xác hơn, bé có thể nhìn được các vật ngày 

càng nhỏ hơn. 

 Trong kỹ năng này, bạn sẽ sử dụng những vật có kích thước cỡ hạt nho khô. 

Cách đánh giá  
 Đồ dùng: một hạt nho khô, hoặc vật có kích thước tương đương, đặt trên tờ giấy có màu 

tương phản. 

 Phương pháp: Đặt con bạn ngồi. Giữ tờ giấy cách khoảng 20 đến 25cm. Vỗ vào tờ giấy để 

lôi kéo bé chú ý, hãy nói ‘nhìn này’. 

Đánh dấu + nếu con bạn nhìn tờ giấy hai đến ba giây. 

 Cách dạy  
 Nhiều bước nhỏ ở đây sẽ thích hợp với những vật ngày càng nhỏ. 

 Tìm vật có kích thước nhỏ nhất con bạn nhìn được. Tập cho bé nhìn nhiều lần những vật có 

kích thước này, rồi giảm dần kích thước của chúng đến khi bạn có được kích thước bằng hạt nho 

khô. 

 Thử sử dụng những vật phát tiếng động, ví dụ như một cái chuông nhỏ. Cũng có thể nhìn 

những vật có màu tươi sáng. 

 Lưu ý đặt vật trên bề mặt có màu sắc tương phản để vật nổi bậc lên rõ ràng. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
 Tấc nhiên là bạn không bỏ mặc con bạn chơi một mình với các vật nhỏ. Đây là một hoạt 

động phần nhiều có tính cách biểu diễn cho bé xem ở giai đoạn đầu đời này. Bạn sẽ thấy có vô số 

cơ hội thực hành. Hoa trong vườn, hạt bắp, mảnh vụn thức ăn, mảnh đồ chơi lego của trẻ lớn hơn, 

bông tay sáng lấp lánh...tấc cả đều hấp dẫn trẻ. 

Ghi nhớ và mở rộng chuỗi này 
 Sắp tới đây (FM.B23) bạn sẽ giúp con bạn nhặt những vật nhỏ lên. Nếu bạn không tiếp tục 

thẳng tới kỹ năng này thì tiếp tục thực hành ở mức độ hiện thời. Quan sát con bạn xem bé có tự 

mình chú ý đến các vật nhỏ hay không. 
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Chương2 
FM.B: Cầm nắm 

****** 
 Trong chuỗi nay chúng ta xem khả năng cầm nắm vật của trẻ, từ cầm nắm ngẩu nhiên ở trẻ 

rất nhỏ đến kẹp hai ngón tinh vi ở trẻ hai tuổi. 

 Khả năng cầm nắm đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa mắt và bàn tay, và vì thế phụ thuộc 

vào cũng như mở rộng các kỹ năng nhìn đã trình bày trong chuỗi FM.A. 

 cầm nắm vật là một khía cạnh cần thiết của việc chơi đùa, thật vậy tấc cả kỹ năng trong 

chuỗi này cần được quan tâm đến như những kỹ năng chơi đùa. 

 Dưới đây chúng tôi liệt tấc cả kỹ năng trong chuỗi này. 

0 đến 3 tháng 
5. Đặt bàn tay vào nhau. 

6. Nắm luc lắc khi được đặt vào tay. 

3 đến 6 tháng 
12. Nắm lúc lắc một cách linh hoạt. 

13. Cầm hai vật khi được đưa cho . 

14. Với hai bàn tay về phía vật. 

15. Nằm với và lấy được vật. 

16. Ngồi với và lấu được vật. 

17. Chuyền tay đồ chơi. 

6 đến 9 tháng 
18. Cào và lấy được hạt nho khô. 

19. Nhặt lên và cầm hai vật. 

20. Lắc lúc lắc một cách linh hoạt. 

21. Sử dụng cùng một vật theo những cách khác nhau. 

22. Kéo lên một chốt từ bảng cắm chốt. 

23. Sử dụng ngón cái và ngón khác nhặt những vật nhỏ. 

9 đến 12 tháng 
28. Bắt chước thọc tay vào các lỗ cắm chốt 

29. Lấy một vật ra khỏi vật đựng. 

30. Kéo vòng ra khỏi cột. 

31. Kẹp ngón cái ngón trỏ nhặt lên hạt nho khô. 

18 tháng đến 2 năm 

61. Kẹp ngón cái ngón trỏ nhặt lên cây kim gút hoặc sợi chỉ. 
 Lưu ý rằng kỹ năng cầm nắm được thực hành và mở rộng ở chuỗi FM.E (kỹ xảo), bắt đầu ở 

độ tuổi từ 15 đến 18 tháng tuổi và mở rộng đến mức 4 tuổi. 

 
đặt hai bàn tay vào nhau   

 Từ lúc mới sinh, đứa bé sẽ nắm chặc một ngón tay khi đặt vào tay nó -một cảm giác yêu 

thương đối với cha mẹ. Một cột mốc đầu đời, bé đang khởi đầu mọt sự bày tỏ để phát triển xa hơn, 

FM.B5 
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điều này xảy ra khi bé nắm hai bàn tay đưa lên ngực. Vì cột mốc này uan trọng đối với phát triển 

vận động thô cũng như vận động tinh, bạn sẽ thấy nó được nhắc đến trong chuỗi GM.A. 

 Cách đánh giá  
 Phương pháp: Quan sát con bạn khi bé đang nằm ngửa. 

 Đánh dấu + nếu con bạn chỉ làm việc này khi bạn đong đưa bé trong cánh tay bạn. 

 Cách dạy  
 Hướng dẫn hai bàn tay con bạn đặt vào nhau bắt đầu từ khuỷu tay, giúp bé nhận cảm giác 

khi lồng các ngón tay vào nhau và khi gõ đập các ngón. 

 Mặc dù bạn không nên bế con bạn khi đánh giá mục này, bạn có thể dùng tư thế này để giúp 

bé tiếp thu sự hiểu biết , thân mình và cánh tay bạn tấc nhiên sẽ mang hai bàn tay bé đặt vào nhau . 

Để làm việc này vào giờ ăn; bạn có thể đặt hai bàn tay bé với nhau trên bình sữa hoặc để dựa vào 

người bạn. 

Cầm lúc lắc khi được đặt vào tay  
 Sẽ rất tốt nếu bé nắm được vật ngay lần đầu tiên. Khởi đầu một giai đoạn mới giúp bé khám 

phá thế giới xung quanh. 

 Cách đánh giá  
 Dụng cụ: Một lúc kắc nhẹ có tay cầm dài cỡ cây bút chì. 

 Phương pháp: Đặt lúc lắc vào tay bé. Thử ba lần. 

 Đánh dấu + nếu con bạn cầm lúc lắc năm giây trước khi thả ra, được một lần trong ba lần 

thử. 

 Cách dạy  
 Chọn lúc lắc hoặc vật nhẹ và cân bằng tốt. Một số lúc lắc rất nặng ở phần đầu. 

 Giúp con bạn duy trì cầm nắm bằng cách gõ nhẹ các ngón tay của bé đang cầm lúc lắc . Gõ 

ít hơn khi bé cầm chặt hơn. 

 Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
 Để nhiều vật gần tay con bạn nơi bé có thể sờ được chúng, đặc biệt khi bé nằm sấp. Nếu bạn 

thích khâu vá có thể may cho con bạn một cái chăn vải. Khâu đơn giản các mảnh vải khác loại với 

nhau và đính vào vài  cái cút lớn , chìa khoá cũ và những vật dụng khác xung quanh rìa chăn. 

 Tạo thói quen giúp bé cảm nhận và cầm bấc cứ vật gì phù hợp với phương pháp của bạn. 

Bạn cũng tiếp tục đưa ngón tay của bạn cho bé nắm. 

 Ghi nhớ và mở rộng  
 Cũng như tiếp tục hết chuỗi này, bạn cần làm việc để phát triển hết khả năng cầm của con 

bạn bằng cách nhẹ nhàng kéo bàn tay bạn ra khi bé nắm ngón tay bạn. Ngoài ra cũng kích thích bé 

kháng cự lại khi bạn lấy lại đồ chơi. 

 

Cầm lúc lắc một cách linh hoạt  
 ở đây chúng ta  nhìn xem khả năng bé mở bàn tay ra cầm lúc lắc. 

 Cách đánh giá 
 Dụng cụ: Một lúc lắc có tay cầm dài cỡ cây bút chì 

 Phương pháp:Đập nhẹ lúc lắc lên lưng các ngón tay con bạn. 

 Đánh dáu + nếu con bạn xoè bàn tay ra và cầm lúc lắc.  

 Cách dạy 
 Phần lớn các bé đều xoè các tay ra khi được gõ nhẹ vào lưng bàn tay xuôi về phía cổ tay 

 Bắt đầu gõ vào tay con bạn như vậy, và nhét lúa lắcvào khi các ngón tay bé xoè ra. Nếu cần 

giúp con bạn nắm các ngón tay lại quanh tay cầm. 

 Mỗi lần bé mở bàn tay ra sẵn sàng để cầm khi bạn gõ vào, thay vào đó bạn vỗ nhẹ lúc lắc 

lên các ngón tay của bé. Nếu bé vẫn càn được kích thích thêm mới nắm được lúc lắc, cọ nhẹ lúc lắc 

vào lòng bàn tay bé. 

 Đưa một yêu cầu rõ ràng-‘Cầm’- mỗi lần bạn đưa cho bé một vật. Bay giờ có thể bé chưa 

hiểu, nhưng rồi bé sẻ hiểu đúng lúc. 

 Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 

FM.B6 
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 Cũng như FM.B6 nhưng bây giờ kích thích bé mở bàn tay ra, cũng như kích thích bé cầm 

lúc lắc. 

 Ghi nhớ và mở rộng 

 Cũng như tiếp tục đề mục tiếp thẻôtng chuỗi này( cầm hai vật) bạn xem trước FM.B15 và 16 

nơi trẻ phải vói tảytọn một khoảng cách để lấy đồ chơi. 

 

CầM HAI VậT KHI ĐƯợc đưa ra` 

 Đây là một cách khác mở rộng kỹ năng cầm của trẻ. Cầm hai vật đòi hỏi sự tập trung tích 

cực. 

 Cách đánh giá 
 Dụng cụ:Hai lúc lắc hoặc hai khối vuông nhỏ. 

 Phương pháp: Đặt cả hai vật vào hai bàn tay trẻ. 

 Đánh dấu+ nếu con bạn cầm cả hai vật trong năn giây. 

 Cách dạy 
 Có thể bạn nên dạy conbạn nắm chặt hai vật trong các ngón tay, cùng lúc bé quen dần với 

cảm giác cầm hai vật trong tay. 

 Giúp bé nâng hai bàn tay lên để nhìn cả hai vật. Nếu bé thích thú, giúp bé chơi băng cách ;ắc 

và đập hai vật vào nhau( mặt dù một lúc nào đó cũng xảy ra điều này trước khi bé tự làm được). 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Khi bạn không thể chơi trực tiếp với con bạn, để ra cho bé nhữnh đồ chơi dể cầm bằng hai 

tay. Một sợi thừng nhỏ xỏ vào cuộn chỉ được xem là lý tưởng, hoặc mới lớn chìa khoá bằng plastic 

hoặc một sau vòng to màu sáng. Những đồ chơi này béđể càm trong hai tay khi có một mình hơn là 

bạn chọn ra từnh món riêng lẻ. 

Khi bạn nâng niêu con bạn, kích thích bé cầm hai ngón tay bạn. 

Ghi nhớ và mở rộng: 
Vẫn tập trung cho bạn kỹ năng này khi bạn tiếp tục suốt chuỗi này. Kỹ năng này sẻ mở rộng 

trực tiếp khi bạn thực hiện đến FM.P19( nhặt và hai vật ) nhưng bạn có thể dể dàng đưa chúng vào 

các hoạt động khác trong khi chờ đợi. 

 
Với  hai bàn tay về phía vật.            

Đứa bé đã biết cầm nắm vật có thể học vói một cách cóchủ điịnh trong một khoảng cách 

nào đó, điều kiển được hướng duy chuyển bàn tay. Kỹ năng này thực hiện lần đầu là vói hai tay, 

như miêu tả dưới đây. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Một đồ chơi hoặc lúc lắc nhiều màu. 

Phương pháp: Cầm đồ chơi để phía trên bé khoảng 15cm, lắc nó để lôi cuốn chú ý. Rồi giữ 

yên. 

Đấnh dấu cộng (+) nếu con bạn đưa cả hai tay về phía vật, trong vòng 20 giây. Bé không 

cần thực sự nắm được đồ chơi. 

Cách dạy: 
Bắt đầu dạykỹ năng này bằng cách giữ con bạn trên đùi và hướng dẫn bé hướng hai bàn tay 

tới mặt bạn. Để cho bé chơi với mặt bạn. 

Đỡ chắc chắn sau lưng bé hoặc đặt ngồi trên ghế của bé, cầm một vật để trên bé và giúp bé 

di chuyểncả hai cánh tay tơí nó. Nếu chơi đồ chơi lủng lẳnglại càng dể hơn, vì hai tay bạn sẻ được 

rảnh rang. 

Dần dần giảm sự giúp đỡ khi con bạn bắt đầu vói được một cách tự tin. Nhưng vẩn tiếp tực 

giúp bé chạm tay vào hoặc thực sự nắm được đồ chơi, mỗi khi bé đưa cánh tay lên, để thưởng công 

cho sự cố gắng của bé 

Giờ chơi và hoạt động trong nhà 
Khi bạn đưa bình sữa cho con bạn, cầm nó phía trên bé và khuyến khích bé chìa tay ra lấy 

trước khi cho bé bú. 

FM.B.136 

FM.B.146 
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Bảo đảm con bạn có nhiều đồ chơi trong tầm tay vói khi bạn để bé nằm ngửa chơi hoặc 

ngồi trên ghế. Bế bé để đấnh tay vào những đồ chơi treo lơ lững, làm chúng đong đưa lung tung. 

Quan sát xem bé có dấu hiệu chán nản với trò chơi này không; có thể gắn đồ chơi vào sợi dây thun 

nằm ngang, thay vì treo chúng lên. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Kỹ năng này được mở rộng trực tiếp trong các kỹ năng tiếp theo đây. 

 

  Nằm vói và lấy được vật   
 

 ở đây, kỹ năng đã học ở FM.B14 được mở rộng đến chỗ đứa trẻ có thể nằm chìa tay ra và 

hoàn toàn nắm được vật. 

cách đánh giá  

Dụng cụ: một lúc lắc hoặc đồ chơi khác con bạn có thể cầm được. 

Phương pháp: Đặt con bạn nằm ngửa và cầm vật để phía trên cách mặt bé 15cm . Bảo đảm 

bé nhìn vào vật. Thử ba lần. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn vói tới vật và cầm được một lần trong ba lần thử. Bàn tay bé có 

thể quét nhanh để bắt được vật- ở giai đoạn này điều này được xem là tốt. 

Cách dạy  

Đỡ khuỷu tay bé, di chuyển cánh tay bé đến khi chỉ cách vật 15cm. Bé có thể tự di chuyển 

bàn tay hết phần đường còn lại hay không? Nếu được, để bé tự hoàn tất 2cm cuối cùng. Tăng 

khoảng cách lên đến khi bạn phát hiện tại điểm bé bắt đầu gặp khó khăn. Tiếp theo đề ra một loạt 

các mục tiêu gần nhau, như sau đây: 

1. Di chuyển bàn tay đi hết 3cm lấy một vật. 

2. Di chuyển bàn tay đi hết 5cm lấy một vật. 

3. Di chuyển bàn tay đi hết 10cm lấy một vật. 

4. Vói và lấy một vật không cần giúp đỡ. 

Có thể bạn cần nhiều hơn hoặc ít hơn các bước tuỳ theo tiến bộ con bạn đạt được . Luôn đảm 

bảo rằng con bạn nhìn vào vật trước tiên. Nếu bé xao lảng chú ý, dừng lại và lấy lại chú ý của bé 

trước khi thử một mục tiêu khác. Đưa ra mmột yêu cầu rỏ ràng: ‘cầm đi’. Để bé chơi với vật một 

khi bé đã nắm được. 

Mặt dù bé chỉ tự mình di chuyển hết cm cuói cùng, bạn vẫn hướng dẫn cánh tay bé cẩn thận và 

từ từ đến điểm đó để bé nhận cảm giác sờ nắm được qua suốt đoạn đường dài hơn. 

Cần thiết phải thực hành kỹ năng này cả hai bàn tay. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  

Trong khi nói chuyện và nâng niu con bạn, bạn kích thích bé vói lên và chạm vào mặt bạn. 

Tóc, râu, càm và chuổi hạt là những vật mà bé ưa cầm nắm. Những luác cho ăn, bạn kích thích bé 

nắm và giữ bình sữa. 

Đến lúc này, có thể con bạn đã thích thú với việc đánh mạnh vào các vật treo lũng lẳng trước 

mặt bé. Khi bé bắt đầu muốn nắm các vật, có thể bé sẽ chán nản vì chúng đong đưa vô trật tự ra 

khỏi tầm tay khi bé đánh vào chúng. Hoạt động này sẽ một lần nữa có giá trị một khi bé đã biết cách 

nắm, nhưng lúc này, các vật cần được gắn chặt bảo đảm hơn , chẳng hạn các hình thù treo trên dây 

thun được thiết kế để lắp vừa vặn ngang trên xe đẩy của trẻ, sẽ lầm mọi điều trở nên dễ dàng hơn 

đối với bé. 

Cho đến bây giờ bạn đã ghành úa nhiều thời gian đặt các vật vào tay bé đến nổi bạn không nhớ 

phải để cho bé tự vói lấy. Hãy ghi nhớ chắc chắn mục tiêu của bạn, cho đến khi nó biến thành một 

thói quen. 

Ghi nhớ và mở rộng  

Một khi con bạn đạt được kỹ năng này, nó sẽ rất hữu ích với bé do đó bạn không cần lập kế 

hoạch tập luyện riêng biệt. Hãy tìm những điểm con bạn ngẩu nhiên vói được. Dần dần tăng lên các 

loại đồ vật bạn đưa cho bé. 

 

FM.B.156 
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  Ngồi vói và lấy được vật  
  

Tiếp diễn y như bạn đã làm ở FM.B15, nhưng lần này bé ở tư thế ngồi. Khi bạn làm việc với 

một đưa bé, sẽ rất tiện nếu bạn có một ghế trẻ em chắc chắn với chổ dựa tốt, vì bạn sẽ dễ đối mặt 

với bé hơn khi đưa đồ chơi cho bé. 

Cũng có thể luyện tập vói và lấy một vật cho trẻ nằm sấp, hoặc phía trên một tấm nệm nhỏ 

hoặc chịu một phần trọng lượng trên một cẳng tay. Kỹ năng này liên kết chặt chẽ với GM.A20. 

Kích thích bé vói lên qua một bên, cũng như tói trước, để phát triể các cơ vai. 

 

    

Chuyền tay đồ chơi. 
 

Đây là một cột mốc phát triển chủ yếu khác mà bạn sẽ tìm thấy trong nhiều sự đánh giá. 

 Cách đánh giá  
Dụng cụ: Một lúc lắc có tay cầm thẳng. 

Phương pháp: Đặt lúc lắc vào một bàn tay. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn chuyền lúc lắc sang bàn tay kia. Bạn cũng có thể đánh dấu (+) nếu 

quan sát thấy bé chuyền tay các vật suốt thời gian chơi. 

Cách dạy  
Động tác này thường xảy ra ngẫu nhiên, không cần dạy gì cả, chừng nào bạn còn cho bé cầm 

các vật thích hợp và thực hành nhiều các kỹ năng vận động thô ban đầu. 

Nếu bạn không thấy dấu hiệu nào của kỹ năng này, bạn giúp bé bằng cách tiến hành các bước 

sau đây. Lưu ý rằng chúng tôi bắt đầu với những vật dễ nắm bằng cả hai bàn tay, chẳng hạn những 

cái vòng và que lớn bằng nhựa- ví dụ một đoạn chốt 15cm là lý tưởng. 

1. Thả một vòng ra để lấy đồ chơi thứ hai. Đặt cả hai bàn tay con bạn trên cái vòng, và đưa 

một vật thứ hai cho một tay. Con bạn chỉ cần di chuyển một tay lấy đồ chơi mới, và vẫn giữ lại cái 

vòng. 

2. Chuyền vòng từ tay này qua tay kia để lấy một đồ chơi thứ hai. Trong khi bé cầm vòng bằng 

một tay, đưa một đồ chơi khác cho cùng tay đó. Nếu cần, hướng dẫn bàn tay rảnh cầm lấy vòng. 

3. Thả một tay cầm vòng ra để ;ấy một đồ chơi thứ hai. Như bước một, dùng một que 15cm. 

4. Chuyển que từ tay này sang tay kia để lấy đồ chơi thứ hai. Như bước 2, dùng một que 15cm. 

5. Chuyển lúc lắc từ tay này sang tay kia, khi được hướng dẫn tay thứ hai, lúc lắc sẽ khó nắm 

hơn một chút bằng cả hai tay cùng một lúc. Trong khi đưa một đồ chơi thứ hai cho tay đang cầm lúc 

lắc , hướng dẫn tay thứ hai vào tư thế cầm lúc lắc Chỉ giúp đỡ vừa đủ khi bé cần. 

6. Chyển lúc lắc từ tay này sang tay khác như trong mục tiêu chính. 

Lưu ý rằng cách đưa ra đồ chơi thứ hai không phải luôn thành công- một số trẻ cứ luôn thả 

đồ chơi đầu tiên ra khi bạn đưa ra cái thứ hai. Trong trường hợp như thế, làm việc suốt một chuỗi 

liên tục vòng, que, lúc lắc , hướng dẫn bé chuyền tay mà không đưa một đồ chơi thứ hai.    

 

 Cào và lấy được hạt nho khô  
 
Nhặt lên những vật nhỏ có lẽ là điều cuối cùng bạn muốn conbạn làm được, và tất nhiên 

phải làm dưới sự giám sát. Nhưng nó là một phần cần thiết của sự phát triển kỹ năng phối hợp bàn 

tay- mắt. Nó có nhiều ứng dụng thực tế- trẻ sẽ sử dụng kỹ năng này để tự ăn đúng lúc. 

Một đứa bé khi học cách nhặt các vật lên sẽ sử dụng bàn tay mình như cái cào- di chuyển 

bàn tay để trên vật rồi lùa nó lui vào lòng bàn tay. Bé cũng bắt đầu dùng ngón cái để điều khiển đẩy 

vật vào lòng bàn tay mình. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Một hạt nho khô. 

Phương pháp: Đỡ bé ngồi lên trên ghế cao (ghế chân cao có khay ăn dành cho trẻ em), hai 

cánh tay bé để không. Đặt hạt nho lên khay và tìm cách thu hút bé chú ý. 

FM.B.166 

FM.B.17 
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Đánh dấu(+) nếu con bạn có một hành động lùa quét để cào và nhặt được hạt nho. 

Cách dạy  
 Bắt đầu bằng cách dùng những vật lớn hơn- chọn một kích thước đặt vừa vặn trong lòng 

bàn tay con bạn. Vật phải có hình cầu hoặc hình khối vuông hơn là dẹt. Bạn có thể dùng các khối 

nhỏ, con vật đồ chơi hoặc các chốt cắm lấy từ các bảng cắm chốt. 

Bạn có thể cầm vật trong tay bạn hoặc cùng ngồi tại bàn với con bạn trên đùi bạn. Chúng tôi 

thấy rằng vị trí tôt nhất dạy kỹ năng này là một cái ghế cao, nhờ đó cha mẹ có thể ngồi đối diện với 

trẻ. Một số ghế cao có đường chắn để thức ăn không đổ vào lòng trẻ .Những đường chắn này lắp 

vào được và dễ lấy ra. 

Tiến hành hết các bước dưới đây và tìm điểm tại đó con bạn bắt đầu gặp khó khăn. Đay sẽ là 

mục tiêu đầu tiên của bạn. 

Luôn đưa ra một yêu cầu rõ ràng- ‘cầm đi’. Làm việc với mỗi tay. 

1. Cào và nhặt lên một vật khi cổ tay và bàn tay được chỉ dẫn. Đỡ nhẹ cổ tay con bạn, di 

chuyển bàn tay bé để trên vật, và hướng dẫn các ngón co lại sao cho vật được nắm trong lòng bàn 

tay.  

2. Cào và nhặt một vật lên khi được hướng dẫn từ cổ tay. Như trên, nhưng đợi bé nắm vật 

trong tay lại. 

3. Cào và nhặt một vật lên khi được hướng dẫn từ  khuỷu tay. Bây giờ bạn giúp cánh tay bé di 

chuyển đúng hướng, nhưng để bé tự do định hướng bàn tay và nhặt vật lên một mình. 

4. Cào và nhặt một vật lên khi thỉnh thoảng được sờ tay hướng dẫn. Để bé tiến hành một mình, 

vỗ nhẹ cánh tay bé trở lại đúng hướng nếu bé chệch đường. 

5. Cào và nhặt một vật lên không có giúp đỡ. 

Bây giờ tập lại càng nhiều bước càng cần thiết, dùng những vật nhỏ hơn, đến khi con bạn 

cào được một hạt nho khô. 

Một số cha mẹ thấy kỹ năng này khó vì con họ hay bỏ vật thẳng vào miệng, kết quả là phải 

giành giật khổ sở mới lấy ra được. 

Đây là một khuynh hướng bình thường và tự nhiên- tấc cả trẻ con đều thích tìm hiểu mọi vật 

bằng miệng. 

Chặn ngay bàn tay con bạn trước khi nó chạn vào miệng và làm bé xao lãng bằng cách cùng 

với bé nhìn vào vật hoặc giúp bé vẫy tay, hoặc đập tay lên bàn. Tạo nó thành một trò chơi. 

Nếu con bạn đã ăn được thức ăn dạng miếng rồi, bạn có thể làm thử bài tập này với các 

miếng vuông bánh mì (vào giờ ăn), các miếng trái cây... 

Nếu con bạn bỏ được vật nhỏ vào miệng, bé đã học được một kỹ năng ăn cần thiết. Bây giờ 

có lẽ bất tiện nhưng sau đó đâu vào đấy. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Tất nhiên bạn không thể bỏ mặc con bạn chơi một mình với các vật nhỏ, mà phải có mặt ở 

đó để chơi cùng bé. Bây giờ bạn có thể khuyến khích bé nhặt lên các vật nhỏ mà bạn đã cho bé xem 

ở FM.A14 

Ghi nhớ và mở rộng  
Một khi con bạn đã nhặt vật nhỏ lên một cách tự tin, bạn có thể thử những vật hơi khó nắm 

hơn. Thử để chúng vào những góc khó lấy trên khai ghế cao, và để bé nhặt lên từ những bề mặt 

khác nhau- một bề mặt trơn, một khay cát.... 

 
Nhặt lên và cầm hai vật  
ở đây  bạn đang mở rrộng kỹ năng ở FM.B13, mục đích để con bạn không chỉ cầm hai vật 

mà còn nhặt được chúng lên. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Hai khối nhỏ. 

Phương pháp: Đặt hai khối lên bàn trước mặt con bạn và nói ‘ lấy đi’ . 

  Đánh dấu + nếu con bạn nhặt hai khối lên và cầm mỗi tay một khối cùng một lúc. 

Cách dạy  

FM.B.19 
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Dụng cụ: Bất cứ vật hấp dẫn nào cầm được trong một tay. 

Phương pháp: Những trẻ đã đạt đieemr cộng trong FM.B18 không gặp khó khăn trong việc 

nhặt một vật lên. Thu hút con bạn chú ý vào vật thứ hai và bảo bé ‘lấy đi’ . Lúc đầu có lẽ bạn cần 

giúp bé nắm hai bàn tay cầm vật thứ nhất. Không giúp bé nhiều hơn mức cần thiết và dần dần giảm 

giúp đỡ. 

Ngay khi bé cầm vật thứ hai, giúp bé chơi cới hai vật, ví dụ đập cả hai lên mặt bàn. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Khuyến khích bé tự tin nhặt vật thứ hai lên khi đang cầm một vật trong tay rồi. Khi bé đang 

chơi một cách tự tin, thử đưa bé một đồ vật gì đó cột vào hai đầu một sợi thừng nhỏ (dài 15cm hoặc 

hơn) hoặc một ‘xâu chuỗi’ gồm hai hạt bẹt lớn. Khi bé nhặt lên một cái, bé sẽ chú ý cái thứ hai bởi 

chuyển động của nó. Cũng thực hành như vậy vào giờ ăn. Dặt vài miếng thức ăn nhỏ dễ cầm lên đĩa 

của bé. Bé sẽ thích thú lựa chọn các miếng khác nhau có hương vị khác nhau. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Kỹ năng này được dùng làm cơ sở cho nhiều kỹ năng chơi đùa, như đề mục FM.E35 (đập 

hai khối vào nhau) là kỹ năng đầu tiên trong số chúng. Bây giờ bạn có thể biểu diễn cho bé xem kỹ 

năng này và giúp bé bắt chước bạn.  

 

 

Ghi nhớ và mở rộng. 

Kỹ năng này được dùng làm cơ sở cho nhiều kỹ năng chơi đùa, như đề mục FM.E.35 ( đập 

hai khối vào nhau ) là kỹ năng đầu tiên trong số chúng. Bây giờ bạn có thể biểu diễn cho bé xem kỹ 

năng này và giúp bé bắt chước bạn. 

 

Lắc lúc lắc một cách linh hoạt  
  

Khi một đứa bé lần đầu cầm lúc lắc và các vật khác, chắc chắn bé sẽ tìm hiểu chúng bằng 

mắt và miệng, và rồi có thể chuyển chúng từ tay này sang tay kia. Bé có thể vung vẩy chúng, nhưng 

có lẽ bé làm việc này một cách ngẫu nhiên - bé còn phải học để biết rằng bé có thể tạo được một ấn 

tượng bằng cách lúc lắc chúng một cách có chủ ý. 

Khi một đứa bé đạt được kỹ năng lắc vật có chủ đích, bé đã đi điến một trình độ vui chơi 

mới. Từ giờ trở đi bé sẽ thử nghiệm các vật khác nhau, để xem bé có thể tạo ra một kết quả vừa ý 

hay không - đó là tiếng động. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Một lúc lắc nhỏ, phát tiếng động. 

Phương pháp:Đưa con bạn lúc lắc. Đừng chỉ cách chơi. 

Đánh dấu + nếu con bạn chơi lúc lắc một cách linh hoạt, bằng cách lắc và vẩy nó để gây 

tiếng động. 

Cách dạy: 
Dạy kỹ năng này bằng cách biểu diễn cho bé thấy và giúp đỡ bé cụ thể nếu cần. 

Thử dùng hai lúc lắc, bạn cầm một cái, và khuyến khích con bạn lắc bằng cách đến lượt bạn 

lắc. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Kỹ năng này được mở rộng ở FM.B.21( sử dụng cùng một vật theo những cách khác nhau). 

NHững cách đạt hiệu quả khác nhau với các vật cũng được trình bày trong chuỗi FM.D (Đặt để) và 

chuỗi FM.E (Kỹ xảo). 

 
Sử dụng cùng một vật theo những cách khác nhau  

Trong FM.B.20, đứa bé hiểu rằng bé có thể đạt kết quả thú vị thông qua việc lắc lúc lắc. ở 

đây bé sẻ học để biết rằng những hành động khác cũng tạo nên các hiệu quả ưa thích. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Một số lúc lắc và những đồ chơi khác có nhiều mau tươi sáng. 

FM.B.20 

FM.B.21 
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Phương pháp: Đặt các đồ chơi lên bàn trước mặt bé. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn sử dụng vật theo một hay nhiều cách khác nhau như lắc, đập lên 

bàn hoặc vun vẩy nó (không kể hành động đưa vào miệng). 

Cách dạy  
Dạy như ở FM.B20, nhưng bây giờ đưa ra những hành động khác nhau. Đập lên bàn là một 

hành động hữu ích thứ hai. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Thử đưa các bài hát và giai điệu vào các trò chơi của bạn . Bạn có thể tự đà dựng chúng, 

nhấn mạnh những từ chỉ hành động. Đây là cách chúng ta làm Bốp, Bốp, Bốp,  và lặp lại nhiều lần. 

Tập sử dụng các vật theo nhiều cách khác nhau trong bồn tắm- ở đây cho bé vỗ bì bõm là một hành 

động rất tốt. 

Ghi nhớ và mở rộng  Xem FM.B20 

 Kéo một chốt ra từ bảng đục lỗ 
Bây giờ con bạn có thể học cách đương đầu lại lực cản khi bé lấy vật gì. Một cái chốt cắm 

trong lỗ không thể cào ra khỏi mặt bàn được, mà phải lôi lên và lấy ra. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Một chốt lớn bằng gỗ trong một bảng cắm chốt, (nó có thể bằng nhựa tổng hợp, 

nhưng chúng tôi thấy rằng những đồ chơi loại này bằng nhựa thường bị gắn chặt). Tìm một đồ chơi 

sao cho chỉ cần nhất nhẹ cũng xê dịch được cái chốt thoải mái để lấy ra hoặc gắn vào- chẳng hạn 

chiếc xe tải hoặc xe lửa đồ chơi có nhiều lỗ và chốt hoặc có các búp bê dạng chốt gắn sau lưng. 

Phương pháp: Cho bé thấy cách lấy chốt ra, rồi hướng dẫn bé lấy ra. Thử ba lần. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn nhấc chốt ra khỏi lỗ, được một lần trong ba lần thử. 

Cách dạy  
Bạn có thể dạy kỹ năng này bắt đầu từ những vật dụng dễ cầm rồi dần dần đưa ra những cái 

khó hơn. Cần nhớ rằng hành động nhất lên là hoàn toàn mới với con bạn. 

Những vật dụng hữu ích gồm có những cái tách nhỏ (ví dụ từ bộ tách lồng vào nhau)và 

những đoạn chốt dài 10cm, những cái thìa, những bảng cắm chốt và/ hoặc những đồ chơi dạng chốt 

cắm trong lỗ. 

1. Lấy một chốt hoặc thìa ra khỏi tách. Sử dụng những vật dụng đã mô tả như trên, yêu cầu 

con bạn lấy chốt ra khỏi tách. Hướng dẫn bé nếu cần, để nhất chốt lên. Giữ chặt tách để bé không 

thể lấy chốt bằng cách lôi tách về phía mình và nghiêng tách qua. 

2. Lấy một chốt gắn lỏng lẻo từ bảng cắm chốt hoặc từ đồ chơi dạng chốt. Tìm những chốt gắn 

vào lỗ hơi lỏng hơn những chốt khác trong cùng một đồ chơi. Tiến hành như trên. 

3. Lấy một chốt từ bảng cắm chốt hoặc từ đồ chơi dạng chốt , như đã miêu tả trong mục tiêu 

chính. Tiến hành như trên. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Cho con bạn chơi các đồ chơi loại này vào giờ chơi. Bạn sẽ thấy có nhiều cách ứng biến đa 

dạng. Quanh quẩn trong nhà, con bạn có thể lôi cây bàn chải đánh răng nhưng còn vướng lại vài cm 

trên giá để bàn chải, lấy một cái thìa ra khỏi tách hoặc kéo một cái que khỏi hố cát. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Khi con bạn đã nhận thức được vấn đề, cho bé xem những cái lỗ sâu hơn và những cái chốt 

gắn chặt hơn. Những bảng có chốt được gắn thật chặt, có thể thử được lúc này. Có thể dùng vỏ hộp 

thức ăn em bé để làm cái cốc sâu hơn. chúng tôi đã làm ra nhiều vật hữu dụng có hình trụ làm bằng 

nhựa trong suốt, nhỏ và cao, bên trong là các gói nhỏ đựng một lô các khối vuông mà chúng tôi 

mua ở cửa hàng- những vật này cần phải kéo lên một cách chính xác mới lấy ra được. 

 
Sử dụng ngón cái và ngón khác nhặt những vật nhỏ  

Đến bây giờ con bạn vẫn sử dụng động tác cào và nhặt lên các vật nhỏ- nắm vật trong lòng 

bàn tay của bé. Bây giờ bé có thể biết rằng có một phương pháp nhặt các vật lên một cách chính xác 

và hữu hiệu hơn. Đây không phải là động tác kẹp các ngón cái, ngón trỏ chính xác của người lớn, 

sử dụng ngón cái và đầu ngón trỏ còn các ngón khác thì cong ra. Đầu tiên bé phải biết sử dụng cùng 

FM.B.22 

FM.B.23 
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lúc tác cả các ngón thành từng nhóm, cầm vật hoặc giữa ngón cái và đầu các ngón khác hoặc giữa 

ngón cái và lòng ngón trỏ. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Một hạt nho khô hoặc vật có kích thước tương tự. 

Phương pháp: Đặt vật lên bàn, trong tầm dễ lấy. Thu hút bé chú ý đến nó và hướng dẫn bé 

lấy. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn nhặt vật lên bằng cách kẹp ngóncái đối lập với các ngón khác- chứ 

không phải đối lập với lòng bàn tay của bé . 

Cách dạy  
 Sử dụng bất cứ vật nhỏ nào con bạn dẫ cào nhặt lên dược trước đây. 

Khi con bạn vói về phía vật, nhẹ nhàng chặn cẳng tay bé lại để bàn tay bé ở phía trên  vật 

nhưng lòng bàn tay không chạm vào vật. Dần dần giúp đỡ ít hơn khi bé hiểu được. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Một lúc nào đó con bạn có thể muốn tiếp tục sử dụng cách khác;  có thể cho bé thực hành 

nhiều để cho bé thấy là cách này tốt hơn. Vào những giờ ăn được xem là cơ hội lý tưởng để dạy kỹ 

năng này, nếu con bạn ăn những thức ăn cầm được. 

Ghi nhớ và mở rộng như FM.B18 

 

 

 

 Bắt chước thọc tay vào lỗ trong bảng cắm chốt  
Bài tập này giúp con bạn biết cách ly ngón trỏ ra- như một bước quan trọng trong sự phát triển 

kỹ năng cầm nắm thành thục. Nó cũng dẫn đến các động tác chỉ trỏ. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Một bảng cắm chốt với các lỗ có đường kính ít nhất cm. 

Phương pháp: Biểu diễn bằng cách thọc ngón tay của bạn vào các lỗ. Tạo nó thành một trò 

chơi. Hướng dẫn con bạn đến lượt bé làm như vậy. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn tách ngón trỏ ra và ấn nó vào lỗ. 

Cách dạy  
Bạn cần có nhiều lỗ khác nhau (bảng cắm chốt , những đồ chơi dạng chốt cắm trong lỗ, vĩ 

đựng trứng bằng bìa cứng,...) 

Biểu diễn là kỹ tuật thuận lợi nhất ở đây. Chơi trò chơi ‘ ngón tay đi rồi’ . Bạn cũng có thể 

giúp con bạn cụ thể bằng cách nghiêng cổ tay bé sao cho các ngón khác co lên. Nói ‘ chỉ đi’. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Cố gắng bít các lỗ, những lỗ trong cát, lỗ ở vị trí cánh tay hoặc chân bị mất của búp bê, những 

lỗ ở đĩa quay số điện thoại đồ chơi, bất cứ lỗ nào không giúp ít cho việc thọc ngón tay vào lỗ . 

Ghi nhớ và mở rộng  
Ngay khi con bạn có thể tách riêng một ngón tay theo cách này, bạn có thể giúp bé chỉ vào vật 

hoặc tranh trong sách . Bé sẽ sử dụng sự chỉ trỏ trong các bài tập ngôn ngữ dễ tếp thu và như một 

cách để giao tiếp với mọi người trước khi bé biết nói. 

 
Lấy một vật ra khỏi vật đựng  
Trong bài tập này đứa bé học cách thò tay vào vật chứa lấy lên một vật và đem ra ngoài. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Một khối nhỏ đựng trong cái bát không đậy (chẳng hạn một cái bát ăn cơm) có màu 

sắc tương phản. 

Phương pháp: Để cái bát ra trước mặt bé, cho bé thấy vật bên trong và nói’ Lấy  đi’.giữ chặt 

cái bát trên bàn để bé không đổ vật ra. Dùng bàn thấp để con bạn không phải vói cao và vói bên 

ngoài miệng chén. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn lấy được vật . 

Cách dạy  

FM.B.28 

FM.B.29 
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Dùng những cái bát thấp miệng, chẳng hạn lọ đựng mức, bát ăn cơm và những vật đựng khác 

Nếu con bạn khó lấy vật ra khỏi bát ăn cơm, bạn bắt đầu lại với cái bát thấp hơn. Đặt bát sao 

cho con bạn vói đến được và đặt được tay vào lòng bát. Hướng dẫn bàn tay bé nếu cần, sử dụng một 

lời yêu cầu nhất định,’ Lấy đi’ . Một khi bé thông thạo với bát ăn cơm rồi, bạn sẽ đưa ra vô số các 

vật đựng khác nhau. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Để đồ chơi của con bạn vào những cái bát, các hộp đựng kem ăn và những cái xô. Hãy để bé 

lấy bánh bích qui ra khỏi hộp bánh hoặc cái kẹp áo uần ra khỏi túi đựng kẹp. Thay vì để các loại 

thức ăn cầm được trên bàn, bạn đặt chúng vào vật đựng. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Một khi con bạn đã thành thục kỹ năng này, bạn có thể kết hợp thực hành việc ‘Lấy ra’ với 

việc dạy kỹ năng mới ‘đặt để’ (xem chuỗi FM.D) 

 

  Kéo vòng ra khỏi cột 
 

Đây là bài tập khác con bạn phải vượt qua để lấy lại vật . ở đây bé phải nhấc vòng ra khỏi cột. 

Nếu bạn cũng cùng lúc làm việc với chuỗi FM.D : Đặt để, bạn dạy kỹ năng này trước khi dạy 

FM.D37 (để vòng lớn vào cột). 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Một cột ngắn (cao khoảng 10cm) gắn trên một chân đế. Có thể là một bộ vòng trên 

cột được sản xuất hàng loạt, hoặc có thể làm được dễ dàng bằng cách đóng chốt . Vài cái vòng- tốt 

nhất là dùng vòng đeo tay bằng nhựa nhiều màu. 

Phương pháp: Đặt cột có các vòng trước mặt con bạn. Biểu diễn lấy các vòng ra. Khuyến 

khích bé ‘Lấy đi’. Không để con bạn nghiêng cột về phía mình. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn lấy ra được it nhất hai lần. 

 

Cách dạy  
Bài tập này sẽ dễ hơn nếu để đoạn cột hơi nghiêng về phía con bạn , nhưng không nghiêng 

quá nhiều khiến vòng tuột ra ngoài. 

Hướng dẫn con bạn nắm vòng rồi hướng dẫn bàn tay bé nhấc lên, cùng lúc nói ‘Nhấc nó lên’  

Giảm sự giúp đỡ cụ thể của bạn cho đến khi lời nhắc ‘nhấc nó lên’ đủ cho bé làm đúng động 

tác. 

Bây giờ làm việc với cột để thắng đứng và dần dần nhắc nhở ít hơn. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Sử dụng các loại vật dụng thích hợp, giữ thẳng đứng trong tay bạn để làm cột. Muỗng ,đũa, 

chai nhựa thon mảnh đều sử dụng được. Nếu bạn có những cái vòng đủ lớn thì cánh tay của bạn 

cũng dùng làm cái cột được. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Vận động này sẽ khó hơn khi cột cao hơn. Để ý xem con bạn có sẵn sàng học cách để vòng 

vào cột không- FM.D37. 

 

Kẹp ngón cái ngón trỏ nhặt lên hạt nho khô 
Đến thời điểm này con bạn vẫn nắm các ngón tay lại với nhau khi nhặt lên các vật nhỏ. Bây 

giờ bé đã biết tách riêng ngón trỏ ra (FM.B28), bé sẽ di chuyển ngón trỏ để tạo thành động tác kép. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Một hạt nho khô hoặc vật tương tự dặt trên bề mặt tương phản . 

Phương pháp: Hướng dẫn con bạn chú ý hạt nho và bảo bé ‘ Nhặt lên’. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn kẹp ngón cái, ngón trỏ gọn gàng nhặt hạt nho lên (nghĩa là bé đặt 

ngón cái và đầu ngón trỏ đối lập nhau còn các ngón khác thì duỗi ra  không tham gia vào). 

Cách dạy  

FM.B.30 

FM.B.31 
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Bạn có thể thấy rất nhiều thực hành trong việc nhặt các hạt nhỏ lên (FM.B18), kết hợp với 

thực hành tách riêng ngón trỏ (FM.B28), đủ để con bạn khám phá sự hiệu quả hơn của động tác kẹp 

chính xác . 

Khuyến khích bé nhìn khi bạn nhặt các vật lên, sử dụng động tác kẹp nhiều hơn . 

Nếu cần thiết phải giúp đỡ, nhẹ nhàng giúp bé nắm các ngón còn lại vào lòng bàn tay, chỉ để 

ngón cái và ngón trỏ tự do. Nếu bạn đứng sau lưng bé thì thực hiện dễ hơn. 

Chơi những trò chơi mô phỏng bằng cách dập nhẹ các đầu ngón trỏ và ngón cái với nhau, 

hoặc giả làm mũi, tai, ngón chân lắc lư. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Nếu con bạn đã biết đặt để (FM.D36), rải vài mảnh vụn hạt bắp lên bàn của bé và bảo bé giúp 

bạn nhặt chúng để vào tô từng mảnh một. Vo cục đất nặng thành những quả banh nhỏ và bảo bé 

nhặt chúng lên rồi bóp chúng dính lại. Chơi với bé trong hồ cạn dành cho trẻ con, để trôi lơ lửng 

mấy bông hoa nhỏ và dùng các ngón tay bạn kẹp bắt chúng như bắt cá. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Xin đọc ghi chú trong kỹ năng tiếp theo của chuỗi này- FM.B61 

 

kẹp ngón cái ngón trỏ nhặt lên cây kim hoặc sợi chỉ     
  

Kỹ năng trước đây trong chuổi này, FM.B.31, xãy ra giữa các kỹ năngtừ 9-12 tháng. nhặt cây 

kim gútrẻ lên bằng cách kẹp ngón cái ngón trỏ xảy ra khoảng giữa  

các kỹ năng từ 18 tháng-2 năm. vì vậy bạn thấu có một thời gian rõ dài giữa hai kỹ năng này. Nếu 

bạn thử nhặt lên lúc đầu là hạt nho rồi tiếp theo là cây kim gút mà chỉ sửng dụng các đầu ngón tay, 

gạn sẻ thấy các kỹ năng thứ hai khó làm hơn. 

Cho con bạn thực hiện nhiều hơn, bé sẽ sử dụng kẹp ngón cái ngón trỏ ngày càng hữu hiệu 

hơn qua từng tháng phát triển. Ngau khi bé đạt mức độ phát triển các kỹ năng Vận Động Tinh 18 

tháng -2 năm, hoặc bạn ngi ngờ bé có thể đạt kỹ năng này sớm hơn, bạn hãy xem kỹ hơn động tác 

kẹp của bé. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Kim gút dùng ghim vải may đồ dài khoảng 2 cm và hoặc giải băng hay sợi chỉ dẹp. 

Phương pháp: Đặt một cây kim gút lên bàn và bảo con bạn nhặt lên. Nhắc lại lần nữa, lần này 

chỉ dẫn bé dùng bàn tay kia. 

Đánh dấu + nếu con bạn kẹp gọn gàng ngón cái ngón trỏ nhặt kim gút lên lần lượt tay này tay 

kia. 

Cách dạy: 
Cũng như FM.B.31, sữ dụng những vật nhỏ hơn, ở mức độ này có khả năng bạn cần giải thích 

thêm bằng lời. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Chắc chắn bạn sẽ không yên tâm để con bạn chơi một mình với những cây kim gút, vì vậy ở 

đây chúng tôi đề nghị dùng những dụng cụ khác. Nhiều dụng cụ có thể kết hợp hữu hiệu với những 

hoạt động thủ công, như dáng hình nghệ thuật chẳng hạn. 

Những vụn giấy li ti ( như công-phét ti ), sợi kim tuyến, ngũ cốc như lúa mì và lúa mạch, sợi 

ru băng hoặc len, trò chơi ấn đồng tiền lớn lên mép đồng tiền nhỏ hơn cho nẩy lên vào cái chén, que 

dim cộng mì sống bẻ ra. 

Gỡ những cái nhãn dính ra khỏi mãnh giấy bên dưới nó cũng là một bài tập tốt. 

Ghi nhớ và mở rộng chuỗi này 
Một khi con bạn đã thông thạo kỹ năng này, bé đã đạt đến một mốc quan trọng của sự kết hợp 

bàn tay - mắt. Chừng nào bé còn đòi hỏi những hoạt động cố gắng, và trong việc học khi đến tuổi 

đến trường. Các kỹ năng trong chuỗi này sẽ giúp bé  cầm được viết chì mãnh, cài nút áo, kéo khoá 

kéo và cài móc thắt lưng. Điều tốt nhất bạn có thể làm, ngoài việc tạo cơ hội cho bé luyện tập, là 

thỉnh thoảng quan sát bé kỹ càng, để kiểm tra là bé vẫn nhặt các vật lên theo cách hữu hiệu nhất. 

 

FM.B.61 
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Chương 3 
FM.C : Tính ổn định của vật 

******* 
Chuỗi này liên quan tới mặt nhận thức của sự phát triển Kỹ Năng Vận Động Tinh. Đây là 

một chuổi rất ngắn nhưng rất quan trọng- và là một chuỗi thú vị để dạy và học. 

Trong giai đoạn phát triển rất sớm, ngoài tầm nhìn có nghĩa là ngoài tầm nhận thức. Khimột 

vật biến mất khỏi tầm nhìn, đứa bé sơ sinh xem như nó không tồn tại. đối với bé, những vật thực sự 

đáng chú ý là những vật bé đang thực sự nhìn thấy ngay lúc ấy. 

Dần dần đứa bé nhận ra rằng một vật vẫn tiếp tục tồn tại một khi chúng ra khỏi tầm nhìn. bé 

đang hiểu khái niệm tính ổn định của vật. Bạn đang xem chuỗi cá nhân và xã hội, để tìm những 

người liên quan đến việc bạn đang dạy tính ổn định của vật, thông qua trò chơi ú oà (PS.A.10,14). 

Dưới đây chúng tôi liệt kê tất cả kỹ năng trong chuỗi này 

0 đến 3 tháng 
7. Nán nhìn điển biến mất của vật sau khi nhìn theo 

6 đến 9 tháng 
24. Tìm đồ chơi bị che giấu một phần 

25. Nhìn xuống sàn khi đồ chơi bị rơi xuống 

26. Dời vật chướng ngại để lấy vật ưu thích 

9 đến 12 tháng 
32. Tìm đồ chơi bị che đấu hoàn toàn 

12 đến 15 tháng 

42. Tìm vật dấu dưới hai lớp vải 

nán nhìn tại điểm biến mất của một vật sau khi nhìn theo 
 

Trong sáu tháng đầu đời, đứa bé dường như “quên” mất một vật ngay ra khỏi tầm nhìn. 

Nhưng cũng khá sớm bé tiếp tục nhìn trong một lác tại điểm một vật vừa biến mấy đi, dường như 

trông đợi nó hiện trở lại. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Một đồ chơi nhiều màu sặc sỡ, hoặc một bộ mặt vẽ bằng nét bút hoặc một mẫu hoa 

văn sặc sỡ trên bìa cứng. Một vật làm màn chắn, chẳng hạn một mãnh bìa cứng đơn giản. 

Phương pháp: Từ vị trí đường giữa, hướng con bạn chú ý vào vật. Chầm chậm di chuyeern 

vật qua một bên, bảo đảm là bé vẫn theo dõi nó. Tiếp đến di chuyển nó ra sau màng chắn của bạn. 

Đánh dấu + nếu con bạnnhìn theo đồ chơi và sau đó vẫn nhìn chằm chằm vào điểm biến mất 

được hai ba giây. 

Mục này khó dạy - điều chủ yếu là cho bé nhiều cơ hội.Bạn có thể cất màng chắn đi, hoặc 

đưa vật ra cho bé nhìn, để bé thấy là nó vẫn còn đó. 

 

Tìm đồ chơi bị che dấu một phần 
  

Một bé sơ sinh còn rất nhỏ không thể nhận ra hình dạng của vật khi nó bị thay đổi do một vật 

cản che đi một phần. Đứa bé đáp ứng như thử là vật thực sự đó không còn hiện hữu. Vận động này 

giúp bé hiểu rằng vật vẫn ở  đấy- vẫn y như vậy -ngay cả khi bé không thông thể nhìn thấy hết 

được. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ:Một đồ chơi ưu thích và một mãnh vải đơn giản, tiện hơn cả miếng vải quen thuộc 

mà con bạn ít chú ý. 

Phương pháp: Sau khi chơi món đồ chơi, dùng vải che phân nữa đồ chơi đó 

Đánh dấu + nếu con bạn tìm lại được đồ chơi dưới miếng vải, và nhìn đồ chơi nhiều hơn là 

nhìn miếng vải. 

FM.C.7 

FM.B.24 
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Cách dạy 
ở đây dụng cụ rất quan trọng. Bạn cần những đồ chơi hấp dẫn mà bé ưa thích, và những 

mãnh vải tầm thường không đáng quan tâm. Có thể bạn phải thử nghiệm để tìm được mãnh vải cần 

thiết. Vài đứa bé nhận ra được các loại vải hấp dẫn và chúng tôi phải dùng bìa cứng hoặc các mãnh 

hộp kem ăn để thay thế. Mãnh hộp kem có thể cầm chắc được và đứâ bé được dạy cách chạm tay 

vào vật sau nó.  

Dạy bằng cách biểu diễn cho bé thấy và trợ giúp cụ thể nhiều lần, dần dần giảm giúp đỡ. Bạn 

có thể bắt đầu bằng cách chỉ che một phần nhỏ đồ chơi, rồi tăng lên cho đến khi che được phân nữa. 

Lúc đầu tạo ra một trò chơi cùng với đồ chơi đó, để kích thích con bạn muốm tìm nó. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà . 

Có thể thực hành kỹ năng này với các loại đồ vật khắc trong nhà. Thử đặt gấu Teddy phân 

nửa dưới mền hoặc nửa chôn vật gì đó dưới hố cát hoặc nhét phân nửa chiếc xe hơi đồ chơi dưới 

tấm thảm phòng khách. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Khi con bạn đã thông thạo kỹ năng này rồi, bạn có thể tiếp tục hoạt động tiếp theo trong 

chuỗi này, và cũng nhìn vào kỹ năng ở FM.C.26 . Bạn có thể thực hiện cùng lúc hai vận động này 

nếu thích. 

 
Nhìn xuống sàn khi đồ chơi rơi xuống 
  
Một trẻ sơ sinh còn nhỏ không hề nhìn xuống khi đồ chơi rơi khỏi tầm nhìn. Bé không quan 

tâm là nó vẫn còn đó, đang nằm trên sàn. Nếu con bạn không tìm đồ chơi bị đánh rơi, bạn có thể 

dạy bé . 

ở  Macquarie chúng tôi thường bắt đầu dạy kỹ năng này ngay khi đứa trẻ làm việc được ở 

trình độ khoảng 6 tháng, bảo đảm rằng đã giỏi điều khiển đầu ở tư thế ngồi để nhìn theo một vận 

động lên xuống trong chiều cao giữa mắt và sàn nhà. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Một đò chơi mềm được bé ưa thích (không tạo tiếng động quá lớn khi rơi xuống). 

Phương pháp: Để bé ngồi trong ghế cao của bé . Lắc đồ chơi từ bên cạnh bé , ngay dưới tầm 

mắt. khi bé đang nhìn nó, thả cho nó rơi xuống sàn.(Bạn cũng có thể để bé ngồi trên đùi, nhưng như 

thế sẽ khó cho bạn vừa giữ bé , vừa nhìn xem bé đang nhìn đi đâu). 

Đánh dấu (+) nếu con bạn cố gắng nhìn món đồ chơi rơi tới đâu. Bé không cần thiết phải tìm 

đồ chơi, nhưng bé phải cố gắng nhìn xuống sau khi đồ chơi rơi xuống. 

Cách dạy  
Bạn có thể giúp bằng hai cách: bằng cách khởi đầu với một đồ chơi gây tiếng động khi rơi 

xuống và bằng cách tiến triển dần từ một lần rơi thấp đến một lần rơi cao. Bạn cần những đồ chơi 

gây tiếng động khi rơi, chẳng hạn cái chuông, và những đồ chơi ‘im lặng’. 

Nếu con bạn gặp khó khăn khi nhìn xuống sàn từ trên ghế cao của bé , bạn để bé ngồi trên 

đùi một người khác, giữ bé để bé nghiêng tới trước và nhìn theo đồ chơi rơi xuống. 

Thực hiện hết các bước sau đây để tìm ra điểm cần bắt đầu dạy cho bé . 

1. Nhìn xuống sàn khi một đồ chơi gây tiếng động rơi xuống từ độ cao 15cm. Cầm đồ chơi ngang 

tầm mắt, và di trì sự chú ý của con bạn vào nó khi bạn chậm chậm hạ nó xuống sàn. Khi còn cách 

sàn 15cm thả nó ra. Nếu con bạn không tìm nó, hãy hướng bé chú ý đến nó trên sàn- ‘Nó kia kìa’ 

2. Nhìn xuống sàn khi một đồ chơi không gây tiếng động rơi xuống từ độ cao 15cm. Làm như trên, 

dùng đồ chơi không gây tiếng động. 

3. Nhìn xuống sàn khi một đồ chơi gây tiếng động rơi xuống từ độ cao 30cm. Làm như trên,thả đồ 

chơi ra từ độ cao 30cm. 

4. Nhìn xuống sàn khi một đồ chơi không gây tiếng động rơi xuống từ độ cao 30cm. Làm như trên, 

dùng đồ chơi không gây tiếng động. 

5. Nhìn xuống sàn khi một đồ chơi gây tiếng động rơi xuống từ độ cao60. Làm như trên, thả đồ 

chơi ra từ độ cao 60cm. 

FM.B.25 
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6. Nhìn xuống sàn khi một đồ chơi không gây tiếng động rơi xuống từ độ cao 60cm. Làm như trên, 

dùng đồ chơi không gây tiếng động. 

7. Nhìn xuống sàn khi một đồ chơi gây tiếng động rơi xuống từ ngay dưới tầm mắt. Làm như trên, 

thả đồ chơi ra từ ngay tầm mắt.Đầu tiên đừng di chuyển châm đồ chơi xuống dưới, mà phải lợi 

dụng thời gian để biết chắc con bạn đang nhìn vào nó trước khi nó rơi xuống. 

8. Nhìn xuống sàn khi một đồ chơi không gây tiếng động rơi xuống từ ngay dưới tầm mắt. Làm 

như trên, dùng đồ chơi không gây tiếng động. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Giành nhiều thời gian thả rơi các vật . 

Ghi nhớ và mở rộng  
Khi bé đã thông thạo kỹ năng này, hãy tiến thẳng sang kỹ năng tiếp theo trong chuỗi này. 

 

Dời vật chướng ngại  để lấy vật yêu thích  
 
Đây là một hoạt động khác nhằm cũng cố cho trẻ khái niệm về tính ổn định của vật . Trong 

hoạt động này đứa trẻ tìm những cách xử trí linh hoạt để lấy lại đồ chơi bị đặt ngoài tầm tay của bé . 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Một đồ chơi ưa thích và một hộp đựng giày hoặc cái gối. 

Phương pháp: Hướng chú ý của con bạn vào đồ chơi , và trong khi bé đang nhìn, đặt cái hộp 

hoặc cái gối chắn giữa bé và đồ chơi . Và bé vẫn nhìn thấy đồ chơi đó. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn đẩy hộp hoặc gối ra, hoặc vói qua nó, và lấy lại được đồ chơi. 

Cách dạy  
Kích thích con bạn lấy đồ chơi bằng cách nói ‘đây là...con lấy nó được không?’. Nếu cần, cầm 

tay bé chỉ cách đẩy vật chắn ra, hoặc vói qua vật chắn. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Trò chơi này thích hợp dễ dàng với những hoạt động thường ngày. Có thể chơi trò này với gấu 

Teddy và một cái gối vào giờ đi ngủ, hoặc chơi với con vịt cao su và một cái đĩa nhựa trong bồn 

tắm. Có rất nhiều sự biến đổi khác nhau. Thử giấu một đồ chơi dưới một vật đựng bằng nhựa trong 

hoặc phía sau nắp hộp trong suốt của cái hộp đựng áo sơ mi. Cắt thành một cửa sổ trên một mảnh 

bìa cứng rồi che giấy bóng kín lên đó. Tiếp theo đặt con búp bê yêu quý của bé xuất hiện bên cửa 

sổ, có thể xuất hiện rồi biến mất tạo thành trò chơi ú oà. Bạn cũng có thể đặt một vật chắn giữa mặt 

bạn và mặt bé, và đợi bé lấy nó ra, thỉnh thoảng hé nhìn qua phía trên để khuyến khích bé . Để một 

lần nữa từ vận động này chuyển qua các vận động ú oà đầu tiên trong các chuỗi cá nhân và xã hội 

(PS.A10,14) 

Ghi nhớ và mở rộng  
Bước tiếp theo là che giấu đồ chơi hoàn toàn, nhờ vậy hoạt động này sẽ dẫn dắt tự nhiên đến 

kỹ năng được mô tả trong FM.C32. 

 
Tìm đồ chơi bị che giấu hoàn toàn. 
Bây giờ con bạn có thể hoc tìm những vật đã hoàn toàn không còn nhìn thấy. Khi bé làm việc 

này bé tỏ ra là bé biết vật vẫn còn mặc dù bé không thẻ nhìn thấy nó. 

Cách đánh giá 
Như FM.C24 hoặc 26 , chỉ khác là bây giờ vật bị che hoàn toàn không nhìn được. Lúc đầu 

hãy để bé chơi vói nó, và nhìn khi bạn che nó lại.  

Cách dạy 
Bạn có thể dạy kỹ năng này giống như FM.C.24, chỉ khác là bâu giờ từ đồ chơi bị che giấu 

một phần, bạn tăng dần lên để che hoàn toàn. Bạn có thể chọn cách dạy kỹ năng này thông qua 

những hoạt động như những hoạt động ở FM.C.26, che đồ chơi hoàn toàn để con bạn không nhìn 

được. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  

FM.C26 

FM.C32 
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Khi con bạn đã thông thạo kỹ năng  này rồi, bạn có thể thay đổi thêm một số thay đổi khác. 

Để chuyển tiếp sang kỹ năng cuối cùng của chuổi này, FM.C.42. 

 

 

Tìm vật giấu dưới  hai  lớp vải  

 

Khái niệm của trẻ về tính ổn định của vật được hình thành tốt khi đạt tới trình độ này. hoạt 

động này được thiết lập để khuyến khích trẻ dõi theo một vật suốt một chuỗi sự kiện phức tạp hơn. 

những kỹ năng về tính ổn định và kỹ năng thử lại một lần nữa nếu cần, cũng được củng cố. 

Cách đánh giá: 
Dụng cụ: Một đồ chơi ưa thích. Hai mảnh vải cạnh khoảng 30cm. Cũng có thể dùng các vật 

dụng hoặc màn chắn lật úp lại. 

Phương pháp:Đặt hai mảnh vải cạnh nhau lên bàn, dấu đồ chơi nhiều lần dưới một mảnh , để 

con bạn lấy lại đồ chơi trong mỗi lần như vậy. Bây giờ giấu đồ chơi dưới mảnh vải thứ hai. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn tìm đồ chơi dưới mảnh vải thứ hai. 

Cách dạy:  
Khi bạn lần đầu giới thiệu trò chơi này, tiếp diễn thật chậm và thận trọng, hướng con bạn chú 

ý đến từng cử động của bạn. 

Nếu con bạn nhìn xuống mảnh vải không đựng đồ chơi , hãy nói ‘ Nó không ở đó. Nó ở đâu?’ 

cho con bạn thời gian tự nhìn bên dưới mảnh vải, trước khi tiến hành giúp đỡ bé . 

Luôn ghi nhớ khi dạy là kỹ năng về tính ổn định sau một sai lầm, và các kỹ năng thử các chọn 

lựa khác nhau, đều là những kỹ năng quan trọng như chúng vốn như thế và cần được củng cố chắc 

chắn. tránh nói ‘không’hoặc ‘con sai rồi’ khi con bạn nhìn dưới mảnh vải trống không.Hãy đáp lại 

theo cách khuyến khích bé thử làm một cách khác. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Trò chơi này sẽ vô cùng thú vị khi chơi với hai cái gối trên sàn- hoặc còn tốt hơn nữa, trên 

giường lớn! Bạn có thể dùng những cái gối lớn hoặc mấy cái đệm trường kỷ, nếu con bạn nhấc nổi 

chúng. Còn việc đặt một bức hình hay một bức ảnh chụp vào một trong hai phong bì thì sao? Hoặc 

để một miếng săng uých dưới một trong hai cái đĩa trên bàn? Bạn hãy tự mình tìm nhiều thay đổi 

khác nhau. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Những trò chơi giấu- và- tìm có một vai  trò quan trọng xuyên suốt các năm trước tuổi đến 

trường. Đây là một số thay đổi thử thách. 

Để một đồ chơi dưới một trong hai vật đựng giống y nhau, trong khi đó con bạn quan sát. Tiếp 

đó bạn di chuyển hai vật đựng theo vòng tròn. Con bạn có thể xác định đúng vật đựng nào không? 

Nếu đầu tiên bé tìm ở vật đựng sai, thì sau đó bé có nhìn dưới cái kia không? Sau đó bạn có thể thử 

làm với ba vật đựng. Bạn có thể dùng những miếng thức ăn nhỏ để chơi trò này như một cách thết 

đãi đặc biệt. 

Khuyến khích con bạn đến lượt mình giấu một đồ chơi, bạn chú ý xem. 

Trò chơi này chơi được trên sàn hoặc ngồi chơi ở bàn rộng. Cột những đoạn dây dài vào đầu 

hai hoặc ba vĩ đựng trứng, để làm những chiếc ‘xe lửa’. Để đồ chơi hoặc thức ăn vào một trong các 

xe lửa và đưa các đầu dây cho con bạn . Nhìn xem bé có thể kéo được chiếc xe lửa đang chở thức 

ăn về phía mình không. 

Dấu ba món ăn nhỏ trong phòng, trong khi vẫn để con bạn nhìn thấy. Tiếp đó nhìn xem bé có 

nhớ chỗ của các thứ đó không.(Đừng dùng những thức ăn phải mất thời giờ mới ăn được hoặc thức 

ăn bé không quan tâm.) 

Trẻ trước tuổi đi học khôn hơn sẽ thích trò chơi giấu- và- tìm thuần tuý, đặc biệt khi cả nhà 

cùng tham gia. 

 

 

 

FM.C.42 
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Chương 4 
FM.D: Đặt Để 

Các bé sơ sinh còn rất nhỏ thường thả các vật ra một cách ngẫu nhiên, khi chúng hết quan 

tâm, nhưng chúng không biết thả ra, hoặc bỏ một vật gì ra theo yêu cầu của ai. Việc học đặt để vật 

một cách có cân nhắc tiêu biểu cho một bước tiến đáng kể trong khả năng điều khiển bàn tay của bé 

. Và đặt để với mục tiêu chính xác đòi hỏi sự kết hợp tỉ mỉ bàn tay và mắt. 

Nhiều trẻ tự học cách bỏ ra một cách thận trọng- ít nhất khi đến trình độ thả vật ra có sự hổ trợ 

ở cổ tay (FM.D27). Con bạn có thể tựa cánh tay trên khay ghế cao của bé và thả vật rơi xuống mép 

khay- tỏ ra vui thích xem bạn nhặt chúng lên! Nếu con bạn làm như vậy, đánh giá tìm ra điểm bé đã 

đạt trong chuổi này, và bắt đầu dạy từ đó. 

Nếu sự đặt để có cân nhắc chưa bắt đầu, bạn có thể bắt đầu dạy nó ( bắt đầu với FM.D.27 ) 

ngay khi con bạn đã đạt được trình độ 6 tháng trong chuỗi FM.B: Cầm nắm. 

Lưu ý rằng trong việc dạy kỹ năng đặt để bạn dạy con bạnlàm theo một hướng dẫn mới. 

Đặt xuống: Nếu bạn dùng chỉ dẫn này ngay lúc bắt đầu, thì chẳng bao lâu nó sẽ giúp con bạn 

biết điều bé cần làm. 

Những kỹ năngdưới đây sẽ dẫn dắt con bạn dần dần từ sự thả vật ra có sự cân nhắc lần đầu 

tiên đến khả năng điều khiển cao độ, đặt để có mục đích chính xác. 

Dưới dây chúng tôi liệt kê các kỹ năng trong chuỗi này 

6 đến 9 tháng 

 27. Thả một vật ra khi cổ tay được đỡ. 

9 đến 12 tháng 

36. Để các vật vào một cái bát. 

37. Đặt các vòng lớn vào trụ. 

38. Đặt một chốt vào hộp. 

12 đến 15 tháng 

43. Đặt một chốt lớn vào bảng cắm chốt. 

44. Đặt một hình tròn vào bảng tạohình. 

45. Xây một tháp gồm hai khối vuông. 

18 tháng đến 2 năm 

62. Xây một tháp gồm 6 khối vuông 

2 đến 3 năm 

96. Xây một tháp gồm 8 khối vuông. 

97. Đặt 6 chốy nhỏ vào bảng cắm chốt. 

Lưu ý rằng các kỹ năng đặt để này được ứng dụng và mỡ rọng trong các chuỗi FM.E: kỹ xảo 

và FM.H: Giải quyết vấn đề và trò chơi lắp ráp và trong nhiều hoạt động từ các chuỗi khác. 

 
Thả một vật ra khi cổ tay được đỡ 
 
Đối với trẻ thả vật ra có cân nhắc sẽ dể dàng hơn nếu trẻ được đỡ ở cổ tay – hoặc do bàn tay 

bạn hoặc do mặt bằng phẳng như mặt bàn. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Mọt vật nhỏ dể cầm. 

Phương pháp: khi con bạn đang cầm vật, đỡ cổ tay bé hoặc dặt bàn tay nắm lại của bé trên mặt 

bàn. Nói’Để xuống’. 

Đánh dấu + nếu con bạn thả vật ra.  

Cách dạy 
Dùng lời chỉ dẫn rõ ràng - ‘ Đặt xuống’ ngay khi bắt đầu. Tiến hành như đã miêu tả ở phần 

cách đánh giá. Nếu con bạn không thả vật ra, nhắc lại yêu cầu của bạn, gõ nhẹ vào bàn tay bé để 

kích thích bé thả ra. (Thử nghiệm nhiều cách gõ khác nhau đến khi tìm được cách thích hợp). 

Bạn có thể gõ nhẹ hơn khi con bạn hiểu vấn đề, đến khi cuối cùng bé đáp ứng được yêu cầu 

của bạn mà không cần gõ vào tay. 

FM.D.27 
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Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Bạn có nhiều dịp để thực hành kỹ năng này trong mỗi ngày, chỉ đơn giản là sử dụng bất cứ cái 

gì có trong tay - những viên đá nhỏ trong vườn, những món đồ chơi nhỏ của anh chị, những thứ lặt 

vặt trong bếp. thỉnh thoảng dùng bàn tay bạn để làm một bề mặt phẳng. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Duy trì luyện tập đến khi bạn sẵn sàng tiíep tục sang đề mục FM.D.36 đeer dạy con bạn học 

cách để vật vào vật đựng. Khi bạn luyện tập, hãy tìm những dấu hiệu cho thấy con bạn trở nên ít lệ 

thuộc vào sự đỡ tựa ở cổ tay. 

 

để các vật vào một cái bát 
 

Một khi con bạn tự ý thả vật ra trên bề mặt phẳng thì bé có thể biết thả một vật ra từ một độ 

cao- tức là không cần đở ở cổ tay. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Một khối nhỏ và một cái bát không đậy ( chẳng một cái bát ăn cơm ) 

Phương pháp: Sau khi con bạn lấy khối đồ chơi ra, bạn để cái bát sao cho bé phải vói khoảng 

8 cm và nói ‘ Đặt xuống’. Thử 3 lần. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn vói tay, để vật vào bát và thả nó ra, được một lần trong 3 lần thử. 

Cách dạy 
Bạn cần có nhiều vật nhỏ và vật đựng đa dạng. 

Các vật và hoặc các vật đựng tạo ra tiếng động dể nghe điều rất thuận lợi, nếu bạn may mắng 

tìm được chúng. 

Thực hiện hết các bước dưới dây , và bắt đầu dạy taji điểm con bạn bắt đầu gặp khó khăn. 

Luôn luôn đưa ra một chỉ dẫn rõ ràng: ‘ Đặt xuống’. Bạn cũng thay đổi các hướnh dẫn giúp đỡ. 

1. Thả một vật ra khi bàn tay được để trực tiếp trên bát, và được nhắc thả ra một cách cụ thể. 
Đưa vật cho con bạn, và cầm bàn tay bé để phía trên bát. Kích thích báe thả ra bằng cách gõ 

nhẹ vào lưng bàn tay trong khi vẫn đỡ nhẹ cỗ tay bé. 

2. Thả vật ra khi bàn tay được để trực tiếp trên bát, được đỡ ở khuỷu tay. Bỏ qua việc đỡ ở cổ 

tay và gõ bàn tay ở bước này. 

3. Vói 4 cm và thả một vật vào bát. Miệng bát rộng hơn bàn tay con bạn. Hướng dẫn bé nếu 

cần bằng một va chạm nhẹ nhất có thể có được về hướng đáy bát, giảm giúp đỡ khi bé hiểu bấn đề. 

4. Vói 6 cm và thả một vật vào bát. Bây giờ giữ cái bát hơi xa hơn một chút. Bảo đảm là bé 

nhìn cái bát . Thử làm cho bé thấy trước khi bạn giúp bé cụ thể. 

5. Vói 8 cm và thả một vật vào bát, như trong mục tiêu chính.  

Nếu suốt bước 3,4 hoặc 5 con bạn  thả vật ra quá sớm, chứng tỏ không đáp ứng - bạn đưa vật 

cho bé và làm lại bài tập. Nếu bé vẫn cứ thả ra quá sớm, bạn trở lại bước hai và khen bé nhiều để bé 

thành công. Kế tiếp bạn dời cái bát đi lần nữa. 

Vì vậy là một loạt hoạt động mới hoàn toàn đối vối bé, bé cần những chỉ dẫn rõ ràngcủa bạn 

khi bạn yêu cầu bé làm gì. Cách hướng dẫn tốt nhất dành riêng cho bé những lời khen tặng của bạn 

khi bé đặt để thành công. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Nếu trong khi dạy lấy vật ra (FM.B.29), bạn đã sắp xếp để đồ chơi của con bạn vào các vật 

đựng.Phạm vi bạn chơi với bé sẽ được thiết lập tốt để luyện tập đặt để. Lưu ý rằng nhiều trẻ thấy để 

vật vào vật đựng đặt trên sàn dễ hoen so với để vàovật đựng đặt trên bàn. 

Thật là thú vị khi thực hành thả vật có cân nhắc mà không cần nhắm đích đến. Luân phiên với 

con bạn thả vật rơi từ cao xuống và xem nó rơi tới đâu. Thả vật xuống nước tạo tiếng rơi tõm thật 

dễ thương. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Một khi con bạn thành thạo khả năng này bạn có thể giới thiệu thêm vài vật đựng khó hơn. 

Cũng như trò chơi chốt - và hộp đựng đã miêu tả trong FM.D.38 bạn có thể thử một vài ý kiến dưới 

đây. 
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Khi thả viên bi vào cái hũ kem gây tiếng động quyến rũ. Và dĩ nhiên là phải trông chừng bé 

cẩn thận. 

Có thể ứng biến làm một hộp thư bằngcách cắt một lỗ trên nắp hộp kem ăn hay hộp giày. Cái 

nắp này sau đó mở ra được để lấy lại đồ chơi. Phần lớn các hộp thư làm sẵn đều có quá nhiều lỗ đối 

với bé đang ở múc phát triển này, nhưng vẫn có thể cột chúng lại ngoại trừ một lỗ tròn. 

Để một quả banh bàn hoặc banh gôn vào đầu một ống hình trụ bằng bìa cứng rồi xem nó lăn 

ra ở đầu kia. Hoặc buột một đầu của cái túi đựng cam mà tại đó bạn đã khâu vào một cái chuông 

nhỏ để khi vật rơi xuống sẽ gây tiếng leng keng. 

Để vật đựng bên cạnh con bạn, cũng như thẳng trước mặt để khuyến khích bé nhắm vào chính 

xác. 

 

 

Đặt các vòng lớn vào trụ         
 

Vận động này dạy cho bé vói cà nhắm vào theo một kiểu khác. Có thể dạy được khi đứa trẻ đã 

thông thạo FM.B.30 (kéo các vòng ra khỏi cột) 

Lưu ý rằng nhiều bộ vòng-cột bán sẵn có cột quá cao, đòi hỏi bé phải vói lên - một kỹ năng 

khó hơn. Cột không được cao quá ngực bé khi đặt trên một bề mặt cứng trước mặt bé 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Một cột ngắn (cao khoảng 10cm) gắn trên đế. 

Phương pháp: Đặt cột trước mặt con bạn, và làm cho bé xem động tác đặt vào. Đưa bé một cái 

vòng vào bảo bé ‘đặt vào’. Không nên để bé phải vói quá 5 cm. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn di chuyển vòng qua cột và thả rơi trên cột. Bé phải làm như vậy 3 

lần. 

Cách dạy 
Có thể đạt kỹ năng này theo ba bước. 

1. Thả một vòng lên cột khi bàn tay được hướng dẫn để trên trụ. Hướng dẫn bàn tay con bạn 

để phía trên cột, và nói ‘Đặt vào’.Nếu bé không thả ra, dùng độnh tác mô tả trong FM.D.36. 

2. Chìa cái vòng về phía cột và thả lên đó, khi được giúp cầm cái vòng đúng cách. Vấn đề ở 

đây là ít khi cầm đúng vị trí, tức là cầm vòng ở cách thích hợp. Trước khi con bạn nhắm hướng cột, 

hãy bảo đảm là chiếc vòng ở trong tay béđang trong tư thế nằm ngang so với mặt bàn. 

3. Đặt vòng lên cột không cần giúp, như trong mục tiêu chính. Bây giờ bé phải tự nhắm hướng 

và để vòng lên. 

Trong tất cả các bước, nhớ thuực hành đều hai tay. 

Vì một số lý do, vận động này trở thành một số điều lo ngại cho nhiều giáo viên và phụ huynh 

có liên quan đến các chương trình can thiệp sớm. Dường như có nhiều trẻ thực lòng không thích bài 

tập này, hoặc do chúng cảm thấy sự do dự ở các giáo viên của chúng? Một sai lầm chúng tôi đã thấy 

là giáo viên yêu cầu trẻ để vòng lên cái này liên tiếp cái kia cùng một lượt, trẻ không có cơ hội chơi 

thực sự với chúng. Hãy để con bạn tìm hiểu chúng, cả trong lẫn ngoài các giờ học đặc biệt. Bạn có 

thể tạo ra một kết quả phấn khởi bằng cách xoay nhanh các vòng quanh cột. Các ý kiến sau đây vẫn 

có thể giúp kết hợp việc học kỹ năng này với sự vui đùa.Nhưng nếu con bạn vẫn tiếp tục không 

thích vận động nầy ( hay bất cứ vận động nào khác),bạn hãy bảo sung bằng một vận động đặt để 

khác  nhằm đạt được mục đích kết hợp tay và mắt. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà    
Sử dụng cánh tay bạn làm trụ với ngón trỏ chìa ra. Để hơi chếch một cái cán chổi và xem 

những cái vòng trượt xuống. 

Ghi nhớ và mở rộng 
Có nhiều loại đồ chơi bán ngoài thị trường thích hợp cho kỹ năng này, ở nhiều mức độ khó 

khăn khác nhau. Một khi con bạn chơi quen với những vòng rộng, bạn tìm những đồ chơi khó hơn 

có vòng chật hơn hoặc có cột cao hơn. Cũng để  bé treo đồ vào móc. Nếu bé thích bộ uống trà của 

bé, bạn có thể móc các tay cầm của các tách thành một hàng đặt ở góc vui chơi của bé. 
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đặt một chốt vào vỏ hộp  
 

ở đây đứa bé phải nắm vào vật đựng, rồi xoay cỗ tay để cái chốt vào. Nếu bé thả phía trên vật 

đựng thì không bảo đảm để được chốt vào. 

Cách dạy 
Dụng cụ: Một đoạn cuối chốt hoặc que dài từ 10 đến 15 cm. Một vỏ hộp nhỏ ( như hộp thức 

ăn trẻ em). 

Phương pháp: Để vỏ hộp trên khay ghế cao trước mặt con bạn và cho bé xem cách để chốt 

vào. Đưa chốt cho con bạn và nói ‘Đặt vào’. Thử 3 lần. 

Đánh dấu + nếu con bạn đặt chốt vào hộp. Bé phải làm ít nhất hai lần trong 3 lần thử. 

Cách dạy 
Một số trẻ học cách đặt chốt vào bằng cách xoay để chốt ở tư thế thẳng đứng, rồi thả rơi 

xuống. Một số khác lại học để một chốt vào bên trong vành hộp ấn xuống sao cho khi thả ra thì chốt 

sẽ ở đó. Cách làm sau hữu ích hơn khi thực hành với những lỗ nhỏ hơn và những chốt để vào sít sao 

hơn, nhưng cách làm thứ nhất có thể chấp nhận được ở giai đoạn này cho con bạn. 

Quyết định kế hoạch của bạn và dạy bằng cách nhắc nhở con bạn một cách cụ thể, dần rút lui 

sự giúp đỡ khi kỹ năng này đã đạt được. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Có thể đặt các muỗng và các bàn chải đánh răng vào nhiều cốc. Nếu bạn đã dùng nhiều hộp 

thư trong FM.D.36 thì bây giờ thử dùng lại với một cái chốt thay cho quả banh. Cầm cái lõi giấy 

của cuộn giấy vệ sinh và để cho con bạn thả những chốt qua lõi giấy rơi xuống sàn. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Thử dùng một số hộp nhỏ hơn, chẳng hạn những ống nhựa trong suốt đựng một lô các khối 

vuông có bán ngoài thị trường. Nếu bạn có món đồ chơi có các chốt cắm vào lỗ sít sao, bạn có thể 

dùng được lúc này. Kỹ năng này sẽ được mở rộng trong kỹ năng tiếp theo trong chuỗi này. Đưa ra 

các dụng cụ có tính thử thách tăng dần cho đến khi gặp mục tiêu kế tiếp. 

 

 

Đặt một chốt lớn vào bảng cắm chốt  

         

Kỹ năng này là mở rộng của FM.D.38. Có thể con bạn chưa chuẩn bị cho kỹ năng lắp đặt rất 

sít sao, nhưng kỹ năng này thực sự đòi hỏi mục tiêu chính xác. 

Cách đánh giá: 

Dụng cụ: một bảng cắm chốt bằng gỗ hoặc đồ chơi cắm chốt vào lỗ với các chốt có kích 

thước sao cho khi lắp vào lỗ vừa vặn thoải mái. 

Phương pháp: Biểu diễn cho con bạn xem cách làm rồi đưa bé một chốt màu đỏ và bảo “đặt 

vào”  

Đánh dấu (+) nếu con bạn đặt chốt vào lỗ ít nhất 3 lần. 

Cách dạy:  

Con bạn cần phải đưa chốt vào lỗ chứ không phải chỉ đơn giản là thả cho rơi xuống. 

Thử nghiệm với nhiều vật đựng khác nhau đến khi bạn tìm thấy mức độ thành công của bé 

trong giai đoạn này. Sau đó bạn tìm 1 vật định khác hơi chật hơn, rồi cứ thế đến khi đạt được trình 

độ như mô tả trên. 

Dạy bằng cách trợ giúp cụ thể rồi giảm dần khi con bạn đã thành thạo. 

Quan sát là điều rất quan trọng trong hoạt động này, vì vậy phải nhắc con bạn nhìn nếu bé lơ 

đễnh. 

Một khi bé đặt chốt được rồi, phải để bé chơi với đồ chơi này một lát trước khi thử lại lần nữa. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
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Tìm những vật dụng có lỗ, hoặc tạo ra các lỗ ở các hộp hoặc các vật đựng bằng nhựa tổng 

hợp. Bây giờ bạn có thể dùng những lỗ nhỏ hơn những lỗ đã sử dụng trong các hoạt động mở rộng 

ở FM.D.36. Cũng như chốt bạn có thể dùng muỗng kẹp phơi quần áo, dụng cụ làm bếp ...  

Ghi nhớ và mở rộng  
Một khi con bạn thông thạo kỹ năng này, bé có thể thử những chốt lắp vào sít sao hơn. Những 

bản cắm chốt có lỗ trên đỉnh các chốt cũng rất tốt, vì sau đó con bạn dùng chúng để xây tháp. 

Đây là kỹ năng cắm chốt vào lỗ cuối cùng được dạy trực tiếp trong chương trình này mặc dù 

con bạn sẽ sử dụng kỹ năng nhắm vào theo những cách khác, chúng tôi vẫn đề nghị bạn quay lại 

hoạt động này để biết chắc chắn rằng bé vẫn duy trì được khả năng này. 

 

Đặt  một  hình  tròn vào bảng  tạo  hình  (không chọn lựa)  
   
Đây là loại kỹ năng đặt để khác -kỹ năng ấn một hình thù dẹt vào một lỗ sau đó bé sẽ sử dụng 

kỹ năng này để chơi trò chơi lắp ráp. 

Trò chơi lắp ráp được dạy trong chuỗi FM.H (giải quyết vấn đề về trò chơi lắp ráp). Thật vậy, 

các kỹ năng lắp ráp ban đầu thụt vào 2 chuỗi lắp ráp và đặt để. Nhưng chúng tôi thấy tốt nhất nên 

dạy kỹ năng lắp ráp này trước tiên vào lúc này, trong số các kỹ năng đặt để. 

Ngay khi con bạn thành thạo kỹ năng này, bạn có thể tiếp tục chuỗi FM.D và bắt đầu dạy các 

kỹ năng lắp ráp trong FM.H. 

Chúng tôi bàn chi tiêt về vấn đề tìm những trò chơi lắp ráp khởi đầu thích hợp trong chuỗi 

FM.H. Đối với đề mục cụ thể này có một cách khá đơn giản xoay quanh vấn đề này. Hoàn toàn 

không cần thiết rằng tấm bảng tạo hình của bạn phải có đáy, vì vậy yêu cầu người làm ra nó cắt 1 lỗ 

tròn thành một mẫu ván, và làm thành 1 hình tròn hơi nhỏ hơn 1 chút. Chà nhám các cạnh rồi sơn 

màu nếu bạn muốn. Bạn sẽ ngồi làm việc trên bàn với các mảnh ván dẹt, vì vậy sẽ không thành vấn 

đề nếu hình thù này lọt ra ngoài nếu bạn nhấc bảng lên. 

Cách đánh giá:  
Dụng cụ: Một bảng tạo hình (bảng lắp ráp) có các hình tròn đường kính khpảng 6 đến 8 cm. 

Nếu bạn cũng đang sử dụng những hình dạng khác thì hãy giữ chúng lại. Con bạn không cần phải 

chọn lỗ nào để đặt hình vào. 

Phương pháp: Đặt bảng lên bàn và biểu diễn ấn hình vào lỗ. Đưa hình cho con bạn và nói 

“Đặt vào”. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn ấn hình tròn vào lỗ ít nhất được 3 lần. Nếu chỗ lắp vào quá chặt bạn 

có thể giúp bé ấn xuống vào trong lỗ nhưng bé phải tự mình định được vị trí. 
Cách dạy:  

Cũng như các dụng cụ đã mô tả trên đây, sẽ rất hữu ích nếu có vài hình tròn nhỏ hơn lắp vào 

lỗ thật dễ dàng. Thử dùng những cái nắp. 

Giúp con bạn ấn vào lỗ, lúc đầu dùng những hình nhỏ hơn nếu bạn có. Ngay khi hình đã vào 

lỗ, nói cho con bạn biết nó đã nằm trong lỗ và giúp bé gẩy nhẹ hình trên các mép lỗ để bé cảm nhận 

được, cũng như thấy được “ở trong” nghĩa là gì. Giảm dần sự giúp đỡ của bạn khi bé hiểu được vấn 

đề. 

Một số trẻ có cảm giác chúng đã làm xong bài tập nếu hình tròn đã đặt vào được một phần. 

Nhắc bé, bằng lời nói nếu có thể, để bé tiếp tục cố gắng. Đáp lại thật nhiệt tình khi hình được lắp 

vào hoàn toàn – bé phải cảm thấy sự khác nhau trong phản ứng của bạn đối với một cố gắng trọn 

vẹn và không trọn vẹn. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Để con bạn đậy cái nút bồn tắm khi đi tắm. một số khay đựng bánh quy và xoong luộc trứng 

có những lỗ tròn và bạn có thể dùng những cái nắp hoặc nút hoặc miếng lót ly. Một bộ lót ly và một 

hộp có nhiều lỗ trên nắp là món đồ chơi lý tưởng khuyến khích con bạn đẩy nhẹ chúng vào hơn là 

bỏ lọt vào. 

Ghi nhớ và mở rộng  
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Khi con bạn thông thạo kỹ năng này rồi bạn có thể tiếp tục kỹ năng giải quyết - trò chơi lắp 

ráp trong chuỗi H, bắt đầu với FM.H.56, cũng như tiếp tục các kỹ năng đặt để trong chuỗi này. 

 

Xây một tháp gồm 2 khối vuông 
 
Đây là một kiểu đặt để mới và là một kỹ năng căn bản cho trò chơi tiền học đường. Việc đặt 

một khối lên trên 1 khối khác đòi hỏi khả năng điều chỉnh tôt của tay và mắt. Đứa bé phải biết nhắm 

hướng chính xác, giữ thăng bằng khối và thả ra mà không làm đổ tháp. 

Cách đánh giá:  
Dụng cụ: Bốn khối vuông nhỏ khoảng 3 cm. Tránh dùng khối nhựa vì chúng dễ bị trượt. 

Phương pháp: biểu diễn cho bé xem với 2 khối vuông. Để khối thứ 3 lên bànvà đưa cho con 

bạn khối thứ 4, hướng dẫn bé “Đặt lên” giống như cái tháp của bạn. Đừng cầm giữ khối làm đế cuối 

cùng. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn đặt khối lên. Bé phải làm được ít nhất 2 trong 3 lần thử. 

Cách dạy:  
Bạn cần có các khối vuông 3 cm và đủ loại khối lớn hơn. 

Tìm khối nhỏ nhất mà lúc này con bạn có thể đặt lên đó khối vuông 3 cm và bắt đầu làm việc 

với 1 khối chỉ nhỏ hơn một chút. Tiết tục giảm kích thước của khối làm nền đến khi bé đặt khối 

vuông lên 1 khối có kích thước tương đương. 

Bằng cách giảm kích thước của khối nền theo cách này, bạn đã giúp cho con bạn nhắm hướng 

chính xác. Kỹ năng này cũng dựa vào sự thả ra chính xác và có hai vấn đề khác hẳn nhau có thể xảy 

ra ở đây. 

1.Thả khối vuông ra quá sớm: Việc thả khối vuông lên sẽ không thực hiện được với những 

khối vuông cùng kích thước. Nếu con bạn làm như vậy trong khi bạn thực hiện với những khối lớn 

làm nền, thì bạn làm thẳng với khối vuông cùng kích thước, để bé tự thấy rằng kỹ thuật này không 

thích hợp. Bạn có thể nhắc bé một cách cụ thể để bé tiếp tục đến khi các khối gặp nhau, nhưng đừng 

khuyến khích bé đập khối vuông xuống, nếu không bạn sẽ kết thúc bằng vấn đề khác! 

2.Làm khối vuông đổ xuống: Có thể không gây đổ nhào được với một tháp 2 khối, nhưng chắc 

chắn sẽ xảy ra khi bé xây tháp cao hơn. Để ngón tay bạn dưới cổ tay bé khi bé hạ bàn tay xuống, kết 

hợp lời nói nhẹ nhàng, sẽ ngăn bé quá mạnh tay. Không nhắc nhở cụ thể nữa khi bé hiểu vấn đề. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Càng luyện tập nhiều càng nhuần nhuyển kỹ năng này! Tất cả các loại đồ vật có thể chồng 

đống lên được – Nếu chúng lớn hơn các dụng cụ bạn đã dùng trong các buổi dạy thì cũng không hề 

hấn gì cả. Bạn có thể dùng các mãnh bao bì xốp, những cái tách lồng vào nhau úp ngược lại, Chơi 

với các khối đủ loại ( kể cả các khối bằng vải ), những sản phẩm mỹ nghệ bằng gỗ cắt rời, tất cả các 

loại hộp đựng thức ăn. 

Ghi nhớ và mở rộng   
Kỹ năng năng này được mở rộng ở FM.D.62. 

 

Xây một tháp sáu khối vuông  
 

Các bước đây cho bạn thấy cách phát triển dần dần các kỹ năng xây dụng cho con bạn. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Sáu khối vuông 3 cm 

Phương pháp: Đặt một khối lên bàn và đưa con bạn khối thứ hai. Nói ‘ Đặt khối lên khối’. 

Tiếp tục đến khi bé xây xong một tháp bằng sáu khối vuông. Đừng vịn ở đế tháp. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn xây xong 1 tháp gồm 6 khối vuông, không cần trợ giúp cụ thể, 

được ít nhất hai lần trong ba lần thử. 

Cách dạy  
Các bước dạy rõ ràng như sau: 

1. Xây một tháp gồm ba khối vuông. 

FM.D.45 
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2. Xây một tháp gồm bốn khối vuông. 

3. Xây một tháp gồm năm khối vuông. 

4. Xây một tháp gồm sáu khối vuông. 

Nếu con bạn muốn đạp cho tháp đổ xuống trước khi làm xong ( một sự thối thúc tự nhiên ) thì 

bạn đặt tất cả khối bạn muốn bé sử dụng ở nơi bé nhìn thấy được và bảo bé ‘ Tất cả khối sẽ như thế 

đấy ’. Rồi nói ‘ con làm xong rồi ’và để bé làm đổ tháp nếu bé muốn. 

Nếu con bạn làm tháp nghiên qua do bé đặt các khối xuống quá mạnh, bạn áp dụng phương 

pháp như đã mô tả cho đề mục FM.D.45. 

Không bao giờ giữ phần nền tháp cho vững chắc giùm bé. Điều này chỉ cho bé một cảm nhận 

sai lầm về việc xây tháp như thế nào. Nếu bé chán nản khi tháp của bé đổ xuống, xây lại cho bé 

nhưng chỉ đến thời điểm xảy ra sự cố, làm cho bé xem kỹ thuật xây như thế nào để thành công. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà   
Cũng như FM.D.45, hướng tới những cấu trúc cao hơn 

Ghi nhớ và mở rộng  
Kỹ năng được mở rộng trong FM.D.9. Có lẽ bạn lẫn con bạn đều muốn nghĩ ngơi trên thành 

quả của bạn một lát, và tiếp tục thưởng thức trò chơi với các khối theo một cách ít rắc rối hơn. 

 

Xây một tháp tám khối vuông 

 

Đây là phần đánh giá và dạy cho FM.D.96, phát triển đến tám khối vuông. 

 

đặt sáu khối nhỏ vào bảng cắm chốt 

 

Kỹ năng này đòi hỏi sự nhắm hướng rất chính xác và khả năng điều chỉnh những vật rất nhỏ 

được cầm giữa ngón giữa và ngón cái. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Một bảng cắm chốt với các lỗ có đường kính khoảng 2 mm để kết hợp. 

Phương pháp: Biểu diễn đặt một chốt vào lỗ. Đưa con bạn vài chốt và bảo bé đặt chúng vào 

lỗ. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn đặt sáu chốt nhỏ vào các lỗ. 

Cách dạy  
Dạy bằng cách tăng dần sự trở ngại của các dụng cụ bạn đưa cho con bạn, từ FM.D.43 trở đi. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Tại thư viện đồ chơi của bạn, cửa hiệu đồ chơi tiền học đường hoặc cửa hiệu đồ chơi, bạn tìm 

những đồ chơi có lỗ phiá trên và bên hông, để bé có thể xây tháp và những cấu trúc khác; các hạt 

sâu lại với nhau thành vòng đeo tay và đeo cổ; những bảng cắm chốt lắp ghép,... 

Ghi nhớ và mở rộng  
Bạn sẽ tìm thấy nhiều cách giúp con bạn nhớ và mở rộng các kỹ năng đặt để chính xác. Nhà 

bếp là một chỗ luyện tập tuyệt vời. Bạn có thể tạo những lỗ nhỏ trên mặt chiếc bánh quy chưa 

nướng và bảo bé đặt vào mỗi lỗ một hạt nho khô. Để bé thêm vào ‘một nhúm’ vật liệu như công 

thức làm bánh. Sử dụng ngón cái và ngón trỏ để rắc cũng là một bài tập thực hành tốt. 

Có thể con bạn thích trồng hạt giống vào trong vườn hoặc lắp các bu lông vào các đai ốc lấy 

trong hộp dụng cụ. Có vô số ứng dụng cho kỹ năng này, và chừng nào bạn còn ý thức con bạn vẫn 

cần những thử thách mới thì chắc chắn bạn tìm ra chúng. 

 

 

 
 

Chương 5 
FM.E: Kỹ xảo 

******* 
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Khi đứa trẻ lớn lên, bé biết thao tác với mọi vật theo vô số cách. Có một ý nghĩa chung cho 

phần lớn các kỹ năng trong các chuỗi như cầm nắm, đặt để, vẽ và giải quyết vấn đề và trò chơi lắp 

ráp, được gọi là kỹ xảo. Cũng như thế, nhiều kỹ năng trong các chuỗi cá nhân và xã hội như ăn, tắm 

rửa, chải chuốt và mặt quần áo có liên quan đến một mức độ nào đó của sự thao tác hoặc sự khéo 

tay. 

Các kỹ năng chúng tôi lựa chọn cho chuỗi này tất cả đều là các kỹ năng vận động tinh có liên 

quan đến việc sử dụng các vật theo một cách đích xác đẻ đạt kết quả mong muốn. Tất cả kỹ năng 

này được sử dụng trong trò chơi, và bổ sung vào khả năng của trẻ để làm ra mọi vật hoặc khiến cho 

điều gì đó xảy ra. Khi được dạy song song với các kỹ năng của các chuỗi khác, các kỹ năng này tất 

cả đều thích hợp với việc mở rộng và kéo dài năng lực sử dụng mọi vật xung quanh của trẻ . 

Dưới đây chúng tôi liệt kê tất cả kỹ năng trong chuỗi này. 

9 đến 12 tháng 

 33. Kéo ngang một sợi dây lấy một đồ chơi. 

 34. Đẩy một xe lửa hoặc xe hơi đồ chơi. 

 35. Đập hai khối vuông vào nhau. 

12 đến 15 tháng 

 50. Kéo thẳng đứng một sợi dây lấy một đồ chơi. 

15 đến 18  tháng  

 58. Thao tác với một vật sử dụng cả hai bàn tay. 

18 tháng đến 2 tuổi 

 70. Bắt chước xếp giấy. 

 71. Sử dụng dụng cụ giải quyết những vấn đề đơi giản. 

2 đến 3 tuổi 

 91. Xâu bốn hạt lớn. 

 92. Xâu bốn hạt trung bình. 

 93. Cắt bằng kéo. 

 94. Mở ốc những đồ chơi có lắp đinh ốc. 

 95. Xây tháp bằng sáu khối Duplo. 

3 đến 4 tuổi. 

 127. Xâu bốn hạt nhỏ. 

 128. Cắt ngang một dãy rộng 2cm. 

 129. Cắt làm đôi một hình vuông 10cm. 

 130. Dán một hình ở mặt thích hợp. 

 131. Xây một hình thù Duplo đơn giản, tối thiểu sâu khối. 
 
 
 
kéo ngang một sợi dây lấy một đồ chơi.  

 

Kỹ năng này có quan hệ mật thiết với các kỹ năng giải quyết vấn đề ban đầu đã mô tả trong 

chuỗi FM.G. Đứa trẻ phải dùng sợi dây để lấy món đồ chơi bé muốn đang ở trong tầm tay. 

Cách đánh giá:  
Dụng cụ: Một đồ chơi ưa thích cột vào sợi dây đài 60cm. Bạn có thể dùng một đồ chơi kéo 

suốt theo chiều dài. 

Phương pháp: Biểu diễn kéo đồ chơi bằng sợi dây. Để nó ngoài tầm tay con bạn , với sợi dây 

nắm trong tay ,nói ‘Lấy’. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn kéo sợi dây lấy được đồ chơi. 

Cách dạy:  
Làm cho bé xem nhiều lần, và giúp đỡ cụ thể nếu cần trong các giai đoạn ban đầu. 

Thử đặt đồ chơi chỗ cao nhất của ván dốc, để cho chỉ cần kéo nhẹ sợi dây cũng đủu làm cho 

nó lăn về phía con bạn . 

FM.E.33 
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Nếu con bạn có vấn đề trong thao tác với sợi dây, bạn thử dặt đồ chơi xa trên một góc tã. Khi 

kéo chiếc tã sẽ mang đồ chơi lại gần hơn. Khi con bạn rành thao tác này rồi, bạn thử với sợi dây có 

gắn một hột bẹt lớn ở đầu để dễ cầm và kéo đi. 

Nếu con bạn đang bò và hướng về phía đồ chơi không cần kéo sợi dây, bạn dặt đồ chơi bên 

trong hàng rào đồ chơi, và sợi dây để thò ra ngoài các chấn song, hoặc ngồi ở bàn lớn để chơi trò 

chơi này. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Bạn có thể cột tất cả đồ vật lại để kéo, vì vậy bạn có thể để con bạn xuống để bé chơi với 

những thử thách khác nhau bao quanh bé ! Thử vận động này trong khi bé đang nằm sấp chơi. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Bạn sẽ làm việc với một sự thay đổi cấc thử thách nhiều hơn trong vận động này khi bạn tiến 

tới kỹ năng FM.E50 (kéo một sợi dây thẳng đứng lấy một đồ chơi). 

 

Đẩy một xe lửa hoặc xe ôtô đồ chơi 
   
Khám phá các mục đích có chủ định của đồ chơi và các vật thể hàng ngày là một phần uan 

trọng của hiểu biết ban đầu. Đẩy một xe ôtô đồ chơi là một điểm bắt đầu tốt, và đây là một kỹ năng 

chơi có lợi và nó liên quan đến một hoạt động vận động tinh mới. Nó đòi hỏi đứa bé phải dùng sức 

đẩy xuống và tạo áp lực ngang cùng một lúc. 

Cách đánh giá:  
Dụng cụ: Một xe ôtô hoặc xe lửa đồ chơi có chuyển động bánh xe thẳng tới trước (không phải 

loại xe kéo lùi). 

Phương pháp: Thực hiện vận động cho bé xem và đợi bé bắt chước bạn, hoặc quan sát khi bé 

chơi với ôtô. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn đẩy xe nhiều lần theo một cách có chủ đích. 

Cách dạy:  
Dùng phương pháp thực hiện cho bé xem, giúp đỡ nhiều lần theo nhu cầu của bé và phát âm 

thanh ‘brừm brừm’. 

Chúng tôi đã thành công nhiều lần với những chiếc ôtô hơi nặng tay khi đẩy (loại khởi động 

được do một loạt đẩy tới). Bé có thể hiểu ý nghĩa nhờ cảm nhận được sự chấn động truyền qua đôi 

bàn tay. Các ôtô phát âm thanh khi chuyển động cũng có thể chấp nhận được. Nhưng nếu những 

loại xe này hiện tại không có thì cũng khó kiếm được ở cửa hàng, vì vậy phải kiên nhẫn với cái bạn 

đang có . 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Đây là một hoạt động khác mà các anh chị của bé có thể sẵn sàng tham gia. 

Để bé ngồi ở một đầu cao hơn của một chỗ hơi dốc để khi bé thả xe ôtô chạy thì nó sẽ chạy 

xuống. 

Đẩy ôtô lên xuống hai chân bạn, rồi chân bé , để bé cảm nhận kết quả theo một cách khác. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Một khi con bạn đẩy được một chiếc ôtô, bao gồm các loai ôtô , xe tải và xe lửa trong số các 

đồ chơi của bé . 

Giới thiệu với bé những vật khác dùng cho những mục đích riêng biệt hoặc tạo nên những 

hiệu quả nhất định. Có thể kể đến lược chải đầu, muỗng, cốc, dao đồ chơi bằng nhựa, nón, cái còi, 

con quay.(Liên hệ PS.A22) 

 
Dập  hai  khối vuông vào nhau  
 

Khi bé thử nghiệm đập các vật vào nhau, là lúc bé đang tìm hiểu kết quả do vật này gây ra 

trên vật kia. Kỹ năng này kết hợp chặt chẽ với hành động bắt chước trong hoạt động ngôn ngữ. 

Cách đánh giá:  
Dụng cụ: Hai khối vuông dễ cầm. Thêm hai cái nữa cho bạn. 
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Phương pháp: Đưa cho con bạn hai khối và thực hện cho bé xem với hai khối của bạn. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn đập hai khối vuông của bé vào nhau vài lần theo một cách có chủ 

đích. 

Cách dạy:  
Bạn có thể dùng bất cứ vật gì có thể đập vào nhau được. Các khối nhựa rỗng khi đập vào nhau 

tạo ra âm thanh dễ chịu cũng rất hay. 

Nếu con bạn không làm theo bạn, giúp bé bắt chước làm những hành động dễ hơn chẳng hạn 

đập khối hoặc tay lên bàn. Liên hệ Quyển 3, Chương 2, để tìn những gợi ý cho sự bắt chước cao 

hơn. 

Nếu con bạn cố gắng bắt chước bạn, nhưng không thể đập hai khối vào nhau được, bạn thử 

bắt đầu với những vật lớn hơn. Giúp con bạn đập hai bàn tay vào nhau bằng cách nắm nhẹ ngay 

dưới hai khuỷu tay bé . 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Thử kết hợp hành động vừa đập khối vừa hát, chẳng hạn như: 

  Khối của em đập vào nhau, đập vào nhau, đập vaof nhau. 

 Khối của em đập vào nhau, đập như thế đấy. 

Hát theo bất cứ giai điệu nào! Để chị hoặc anh của bé dạy kỹ năng này thì tuyệt vời nhất. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Khi con bạn đập hai khối vào nhau được, bạn giới thiệu hoạt động khác như đánh trống hoặc 

đàn phiến gỗ. Đây là thời gian thuận lợi để giới thiệu với bé tủ đựng sông chảo của bạn. Với vài cái 

soong, vài cái nắp và một cái muỗng gỗ là đủ tạo nên nhiều cuộc vui náo nhiệt!. 

 

  kéo một sợi dây thẳng đứng lấy một đồ chơi 
 
Trong đề mục đầu tiên ở chuỗi này (FM.E.33), đứa trẻ học cách lấy đồ chơi bằng cách kéo sợi 

dây nằm ngang. Kéo một sợi dây thẳng đứng lấy đồ chơi đòi hỏi một trình độ kỹ xảo cao hơn, vì bé 

sẽ lùi lại để điều chỉnh sau mỗi lần tạm ngừng. Bé phải thả lần lượt hết tay này đến tay kia để nắm 

lấy sợi dây tại điểm thấp hơn để lấy được đồ chơi đang được kéo dần lên. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Một đồ chơi hấp dẫn cột vào đầu một sợi dây dài 60cm. 

Phương pháp: Cột một đầu sợi dây vào đồ chơi còn đầu kia cột vào cạnh bàn chỗ ghế cao của 

bé, sao cho treo thõng xuống. Cho bé thấy bạn kéo sợi dây lên để lấy đồ chơi. Đưa sợi dây cho bạn 

và khuyến khích bé kéo nó lên. Sợi dây phải đủ dài để cho một lần kéo lên không đủ nhấc đồ chơi 

lên bàn. 

Đánh dấu + nếu con bạn kéo sợi dây và đồ chơi không cần hổ trợ. 

Cách dạy  
Dạy bằng cách hướng dẫn cụ thể cho con bạn thả và nắm sợi dây khi cần thiết, dần dần giảm 

giúp đỡ. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Nừu con bạn đang đứng, có thể bé sẽ thích trò chơi này khi đứng bên hàng rào đồ chơi của bé 

và đồ chơi thì trèo thòng xuống bên ngoài hàng rào. Hoặc để bé đứng bên bàn uống cà phê, với đồ 

chơi treo thòng ở bên kia và khuyến khích bé kéo đồ chơi lên rồi kéo ngang qua bàn. 

Ghi nhớ và mở rộng 
Một thay đổi có thử thách là để con bạn kéo một đồ chơi mềm lên và ra khỏi một ống bằng bìa 

cứng. ậ đây bé phải giữ chắc ống bằng một tay, nhờ đó mà dẫn dắt một cách tự nhiên đến các kỹ 

năng hai tay được mô tả trong FM.E.71 con bạn sử dụng gậy thay cho dây, để lấy lại đồ chơi. 

 

Thao tác với  một vật sử  dụng cả hai bàn tay 
 
Trong năm đầu tiên, trẻ em có khuynh hướng thao tác với các vật bàng tay này hoặc tay kia. 

Khi chúng phát hiện một vật hấp dẫn, chúng cầm vật đó trong một tay rồi lắp hoặc đập xuống sàn. 

FM.E.50 

FM.E.58 
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Khi bé cầm một vật trong cả hai tay, bé sẽ sử dụng hai tay như một, mỗi tay góp phần vào cùng một 

động tác. Biết sử dụng hai tay để thao tác một vật, mỗi tay đáp ứng cho một mục đích khác nhau, là 

một tiến bộ lớn. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Bất cứ đồ chơi nào cần thao tác bằng hai tay. 

Các ví dụ là một vật đựng có nắp, một trống lắc, một búp bê cử động tay chân. 

Phương pháp: Đưa đồ chơi cho bé và quan sát bé chơi. 

 Đánh dấu + nếu con bạn thao tác với đồ chơi bằng hai tay, mỗi tay sử dụng cho một mục đích 

khác nhau. Ví dụ, bé có thể một tay giữ chặt vật đựng còn tay kia mở nắp. 

Cách dạy 
Nên có một cách nhìn mới về bộ sưu tập đồ chơi của trẻ để chắc rằng bé được gàn gũi với 

chúng để vận dụng cả hai tay chơi với chúng. 

Cùng chơi các đồ chơi này với con bạn, thường xuyên thực hiện cho bé xem, hướng dẫn bằng 

lời nói và giúp đỡ cụ thể nếu cần. Bạn có thể thấy sẽ dễ hướng dẫn hai tay bé hơn thông qua những 

động tác chính xác nếu bạn ngồi phía sau bé, sao cho tay phải của bạn cùng hướng với tay phải của 

bé. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Hãy để con bạn chơi trong bếp với dụng cụ đánh trứng, hoặc mở nắp các vật đựng. Trong 

phònh tắm, khuyến khích bé cầm khăn mặt bằng một tay cùng lúc xá  xà bông bằng tay kia. 

Cho con bạn mở các gói cột lỏng lẻo. Dùng nhiều loại giấy, như giấy bóng kính, giấy dúm, lá 

nhôm và giấy sáp. Trò chơi này vô cùng thú vị, ngay cả khi ‘sự bất ngờ’ chứa đựng ngay trong 

những đồ chơi cũ quen thuộc của bé! 

Ghi nhớ và mở rộng 
Một khi con bạn sử dụng kết hợp hai tay theo cách này, bé sẽ thấy kỹ năng này rất có lợi 

không thể quên được! 

 

Bắt chước xếp giấy  
  
Trong vận động này, đứa bé phải sử dụng kết hợp hai tay theo một loạt các động tác phức tạp, 

để đạt được kết quả mong muốn. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Các mảnh giấy có kích thước khoảng 15cm và 25 cm. 

Phương pháp: Lờy một mảnh giấy và nói ‘Mẹ xếp giấy đây!’. Vừa làm cho bé xem, vừa nói 

‘xếp lên và vuốt xuống’. Mỗi lần dạy lại biểu diễn như vậy. 

Lập lại nhiều lần là phương pháp dạy kỹ năng này, để bé học được sự nhịp nhàng của vận 

động. 

Dần dần giảm bởt, trước hết là giảm giúp đỡ cụ thể và tiếp đến là giảm lời nhắc miệng, đến 

khi chỉ cần biểu diễn cho xem một lần con bạn cũng xếp giấy được. 

Chọn giấy cũ đã xếp rồi để làm cho buổi dạy thêm hứng thú, nhiều trẻ cũng thích chơi trò chơi 

‘mở ra va che lại’ với những mảnh giấy đã xếp rồi. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Những trò chơi này có vài ứng dụng trong các hoạt động nghệ thuật. Để thuốc màu đặt (vài 

màu) giữa một mảnh giấy, xếp nó lên rồi mở nó ra để xem hình con bướm đẹp. Hoặc để con bạn 

sơn bằng thuốc màu pha loãng, rồi sếp lại xoa tay lên giấy để tạo thành những hoa văn thú vị. Con 

bạn có thể biến đổi miếng giấy xếp của bé thành những tấm thẻ dùnh vào những dịp đặc biệt. 

Ghi nhớ và mở rộng 
Bạn có thể mở rộng khả năng bắt chước trong vận động này bằng cách xếp, sau đó lại xếp 

mảnh giấy đó lần nữa. 

Một khi ở bé đã hình thành chắc chắn khái niệm xếp rồi, bạn sẽ không thực hành cho bé xem 

nữa. 

 

FM.E.70 

FM.E.71 
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Dùng dụng cụ giải quyết các vấn đề cơ bản 
  
Khi đứa bé kéo sợi dây lấy đồ chơi (FM.E.38,50) là bé đang sử dụng sợi dây như một nội 

dụng cụ. ở đây, khả năng sử dụng dụng cụ của trẻ để đạt mục đích được mở rộng hơn. Bạn có thể 

dạy con bạn một vài chiến lược căn bản, chẳng hạn dùng cây gậy để lấy một vật trong tầm tay, bằng 

cách đưa các vấn đề ra cho bé giải quyết. Cũng quan trọng như vậy khi bạn tận dụng những vấn đề 

thực tế xảy ra hàng ngày, bằng cách giúp con bạn tìm những giải pháp và tự mình vượt qua, thay vì 

tham gia giải quyết các vấn đề hộ bé. 

Từ tất cả sự giải quyết vấn đề đang nói ở đây, bạn có thể thấy rằng đề mục này cũng có trong 

chuỗi FM.H: Giải quyết vấn đề và trò chơi lắp ráp. Chúng tôi kể đến nó ở đây vì khả năng sử dụng 

có liên quan đến sự khéo tay cần thiết và không có sự khéo tay này thì khả năng giải quyết vấn đề 

sẽ chỉ là thói quen thực tiễn không đáng kể đối với bé. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Một vật đựng hoặc ống rỗng không, đường kính 3 đến 6 cm, trống cả hai đầu. Một 

cái que. Một đồ chơi mềm. 

Phương pháp: Nhét đồ chơi vào vật đựng và đưa nó cho con bạn, cùng với cái que. Chỉ cho 

con bạn thấy đồ chơi và bảo bé lấy nó ra, nhưng không làm cho bé xem hoặc chỉ dẫn gì thêm. 

   Đánh dấu + nếu con bạn dùng cái que để lấy đồ chơi ra khỏi hộp đựng. 

Cách dạy 
Dạy bằng cách biểu diễn và hướng dẫn bằng lời. Điều thiết yếu là không giúp đỡ cụ thể gì 

thêm. 

Bắt đàu bằng một đồ chơi nhét lỏng lẻo vào vật đựng và dần đàn thay bằng những đồ chơi để 

vào chật hơn. Bạn bắt đầu bằng cách dùng những cái ống ngắn, chẳng hạn cái lõi giấy vệ sinh, thì sẽ 

dễ hơn dùng những ống dài. 

Nừu con bạn tỏ ra ít quan tâm đến việc đẩy đồ chơi, bạn có thể dùng cái ống trong suốt để bé 

nhìn thấy đồ chơi bên trong thì tiện hơn. Bạn có thể dùng giấy bóng kính cứng để làm một ống như 

vây. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Bạn làm gì khi chú gấu Teddy rơi dưới giường hoặc khi cái nút bồn tắm bị kẹt hoặc khi cửa ra 

vào cứ đập ra đập vô hoặc khi quả bóng vướng trên cây? Bàn với con bạn về những tình huống như 

vậy khi chúng xảy ra. Cho bé cơ hội tìm ra các giải pháp trước khi bạn tham dự vào. Nếu con bạn 

cần bạn giúp đỡ hoặc cho lời khuyên, hãy để con bạn chủ động tham gia tìm một dụng cụ thích hợp 

và thực hiện giải pháp. 

Ghi nhớ và mở rộng 

Cần biến việc khuyến khích con bạn sử dụng dụng cụ để giải quyết các vấn đề của bé thành 

một quá trình thường xuyên. Nếu bạn giúp bé giải quyết thì thường sẽ nhanh hơn và dễ hơn, nhưng 

khi thời gian có nhiều mà bạn làm thế thì thực sẽ không tốt cho bé. 

Chắc chăn bạn sẽ thấy là con bạn biết dùng dụng cụ để tham dự vào đủ trò tinh nghịch! Khi 

đứa bé kéo chiếc nghế đi trong phòng để leo lên giá sách mà bé không được phép lấy tức là bé đang 

sử dụng dụng cụ để giả quyết vấn đề của mình. Khi những trường hợp không chắc xảy ra như thế 

đáp ứng với niềm vui thích vô điều kiện của bạn, thì thật là hay biết bao nhiêu khi biết rằng con bạn 

đang vận dụng kỹ năng của bé theo những cách sáng tạo! 

 

Xâu bốn hạt lớn 
 
Xâu hạt đòi hỏi hai bàn tay thao tác đều đặn cùng một lúc, nhắm hướng chính xác và quan 

trọng nhất là khả năng làm việc từ đầu đến cuối một chuỗi các động tác. 

Để xâu hạt bạn phải cầm hạt và sợi dây đúng cách, xỏ sợi dây vào lỗ, đẩy nó đi trong lỗ, chỉnh 

lại tay đang cầm của bạn rồi kéo hạt đến cuối sợi dây. 

Các cửa hiệu đồ chơi có bán các loại hạt thích hợp, nhưng kinh nghiệm chúng tôi rằng cách 

tốt nhất để thu nhập đủ loại hạt là bạn tìm đến cửa hiệu bán đồ thủ công. 

FM.E.91 
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FM.E.92 

FM.E.93 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: ít nhât năm hạt lớn, bề ngang khoảng 3cm, có lỗ lớn bề rộng khoảng 1 cm. Một que 

thông ống điếu hoặc sợi dây lim loại bọc vải có dính một hạt nhỏ ở một dầu. Sợi dây của bạn không 

được rũ xuống khi bạn cầm cách đầu xỏ khoảng 8 cm. 

Phương pháp: Biểu diễn với hạt đầu tiên, sau đó để những hạt còn lại và sợi dây trên bàn. Bảo 

‘xỏ hạt vào dây’. Bạn có thể lập lại yêu cầu này mỗi lần xỏ. 

Đánh dấu + nếu con bạn xâu được bốn hạt và đẩy chúng dài theo sợi dây không cần giúp đỡ 

cụ thể hoặc nhắc nhở. 

Cách dạy 
Để học kỹ năng này con bạn cần làm quen một kỹ thuật cho mỗi lần. Cần lưu tâm vạch ra một 

kỹ thuật phù hợp trước khi bắt đầu dạy. Suy nghĩ xem bàn tay nào cầm hạt và bàn tay nào giữ sợi 

dây. Bé cần nắm sợi dây thấp xuống bao nhiêu? Bạn tự sâu vài hạt , lưu ý rằng mỗi một động tác 

đều cần thiết. Kỹ thuật của bạn sẽ như thế này (mặc dù không cần hoàn toàn giống nhau). 

1. Tay phải nắm sợi dây, cách đầu dây khoảng 8cm. 

2. Tay trái cầm hạt. 

3. Đẩy sợi dây qua lỗ.(hoặc đẩy hạt vào dây). 

4. Tay trái thả hạt ra và nắm đầu dây. 

5. Tay phải thả sợi dây ra và nắm hạt. 

6. Đẩy hạt xuống đến cuối sợi dây. 

7. Tay phải cầm sợi dây cách phần đầu khoảng 8cm và thả tay trái ra, sẵn sàng bắt đầu với hạt 

kế tiếp. 

Thật phức tạp, phải không? Nhưng nếu mỗi lần bạn đều hướng dẫn con bạn từ đầu đến cuối 

thực hiện đúng các bước như vậy và cũng nhắcc nhở đúng như vậy, thì bé sẽ hiểu được kỹ thuật. 

Khi bạn cảm thấy bé đã thành thạo một bước cụ thể, bạn không giúp bé tại điểm đố nữa. Cho bé cơ 

hội thực hiện bướcc tiếp theo. 

Khi bé đã xâu xong các hạt cũng là lúc bé tạo được một cái gì đó- một xâu chuỗi đeo cổ hay 

vòng đeo tay. Hãy để bé tự hào về nó! 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Bé có thể xâu đủ loại đồ vật . Bây giờ bạn tìm những vật lớn, còn những vật nhỏ hơn thì để 

sau. Bạn có thể kiếm được vài con ốc lớn trong hộp dụng cụ. Bạn thử cắt một đoạn ống cao su 

thành nhiều khúc ngắn. Hoặc nếu muốn sáng tạo, bạn có thể tạo các hạt có hình dạng đẹp mắt bằng 

bột nhào hoặc bằng hợp chất dùng trong nghệ thuật tạo hình, sau đố cho vào lò nướng làm cho cứng 

lại. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Bạn sẽ tiếp tục xâu những hạt nhỏ hơn ở FM.E92. 

 
Xâu bốn hạt trung bình 
 

Đánh giá và dạy như ở FM.E91, dùng những hạt bề ngang khoảng 2cm với lỗ có đường kính 

khoảng 0,5cm. 

Các dụng cụ làm đồ chơi ở trình độ này có thể gồm có nui ống, cuộn chỉ, núm vú bình sữa có 

đục lỗ và các hình dạng cắt ra từ giấy bìa dày. Con bạn sử dụng những vật liệu này để tạo ra các vật 

có thể cất giữ được hoặc dùng làm quà tặng. 

 

Cắt bằng kéo 
 

Cắt bằng kéo là một hoạt động phổ biến ở hầu hết trẻ trước tuổi đến trường, và cũng tạo nên 

những giờ chơi thú vị tại nhà. Nó tạo nên một khả năng tập luyện rất tốt cho sự kết hợp hai tay- mắt. 

Khả năng cắt bằng kéo thường xuất hiện vào khoảng hai tuổi rưỡi. Trước khi quan tâm dạy kỹ 

năng này, bạn kiểm tra xem hai bàn tay con bạn có đủ lớn và đủ khoẻ để cầm kéo giành cho trẻ mẫu 

giáo hay không. Trong chương trình làm việc của chúng tôi với trẻ hội chứng Down chúng tôi thấy 
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có nhiều trẻ thực hiện kỹ năng cắt tiến bộ hơn khi bạn trì hoãn việc dạy nó, cho dù chúng đã thực 

hiện tốt các kỹ năng khác ở trình độ này. Nếu bạn thấy khó hướng dẫn bàn tay con bạn mở và nhấp 

kéo, bạn có thể tuỳ thích tiếp tục những kỹ năng khác trong chuỗi này và sau đó quay lại kỹ năng 

cắt. 

Trong việc dạy cắt, dụng cụ được xem là đặc biệt quan trọng. Tìm cây kéo có thao tác dễ dàng 

và đường rãnh đặt ngón tay tiện lợi. Tay cầm rộng rãi bằng nhựa dẻo thường thoải mái hơn tay cầm 

hẹp bằng kim loại. Mũi kéo tất nhiên phải cùn nhưng mép cắt phải khá bén. Không gì chán nản hơn 

cho bé hoặc giáo viên khi có chiếc kéo không thể làm việc được. 

Có thể dùng những vhiếc kéo đàn hồi, không cần mở ra bằng tay,làm giải pháp cho những trẻ 

khuyết tật cơ thể không sử dụng được loại kéo bìn thường. Nhưng cần lưu ý về phần giới thiệu các 

loại kéo này để cắt, mặc dù khó khăn vẫn thật sự cung cấp bài tập rất tốt để luyện bàn tay. 

Nếu đôi tay con bạn quá yếu không thể thao tác với kéo được, bạn phải cần đến các bài tập 

đặc biệt cho bàn tay. Để khởi đầu tốt bạn cho bé bóp một quả banh cao su nhỏ, và sau đó nhà vật lý 

trị liệu của bạn sẽ khuyên bạn thêm. 

Trong thời gian đầu tập cắt, giấy dùng để cắt phải đủ cứng để dễ cầm trên một tay, nhưng 

không quá cứng đến nổi không cắt được. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Một cây kéo dành cho trẻ mẫu giáo, như đã mô tả ở trên. Một tờ giấy vuông 10cm. 

Phương pháp: nói “Nhìn này, mẹ cắt giấy.” Cắt mép giấy bằng kéo. Đặt kéo vào bàn tay thuận 

của con bạn, và đưa tờ giấy cho bàn tay kia . Nói “Con cắt đi”. Cho con bạn thử năm lần- bạn có thể 

biểu diễn cho bé xem mỗi lần thử. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn cắt được 1cm hoặc dài hơn hoặc ít nhất ba lần trong năm lần thử. 

Cách dạy 
Có thể dạy kỹ năng này theo ba bước. Trước hết đánh giá con bạn ở mỗi bước để xem phải bắt 

đầu từ đâu. 

1. Mở và khép kéo . Để vượt qua bước này, đứa bé phải có khả năng mở và khép kéo, nhưng 

không cần phải tự đặt tư thế kéo hoặc tự cầm giấy. Dạy con bạn bằng cách fiúp bé cụ thể cùng lúc 

nói ‘Mở...khép’.Hổ trợ cụ thể gồm có chỉ cho con bạn vị trí đặt các ngón tay và giúp bé thao tác. 

Hai bàn tay bạn phải chạm vào hai bàn tay bé như thế nào để giúp tay bé chứ không phải tay bạn 

làm kéo mở ra. Nừu bạn mở kéo giúp bé bằng cách tách tay cầm ra, thì cây kéo sẽ kéo các ngón tay 

con bạn xa ra, gây cho bé một ấn tượng sai lầm về điều bé đang tập trung vào. Cắt là một trong 

những họat động khó nhất khi cần giúp đỡ cụ thể. Bạn sẽ thấy dễ thực hiện hơn nếu như bạn đứng 

phía sau bé , sao cho tay bạn và tay bé ở cùng vị trí. Mặc dù giấy không cần thiết ở bước này, nhưng 

nó vẫn thật sự tăng thêm kết quả cho hoạt động này. Bạn cầm tờ giấy và lướt nó giữa lưỡi kéo ngay 

khi con bạn làm kéo mở ra. Rồi con bạn sẽ hài lòng nhìn tờ giấy được mở ra. Tiếp tục làm việc với 

bước này đến khi con bạn mở và khép kéo được. Bạn có thể tiếp tục  dạy cách đặt ngón tay chính 

xác khi dạy bước tiếp theo. 

2. Cắt giấy (giáo viên cầm giấy). Bây giờ con bạn phải mở kéo, di chuyển kéo vào tư thế cắt đúng 

và cắt giấy. Hướng dẫn bàn tay con bạn hướng về tờ giấy bằng cái chạm tay nhẹ nhất có thể có 

được vào cổ tay. Dần dần giảm chỉ dẫn khi con bạn thành thạo kỹ năng này. 

3. Cắt bằng kéo, cầm tờ giấy. Bây giờ con bạn có thể biết cắt giấy như đã mô tả trong phần đánh 

giá trên. Tiếp tục giúp đỡ cụ thể ít thôi tuỳ theo nhu cầu, bảo đảm rằng bàn tay bạn chạm vào tay bé 

chứ không phải chạm vào kéo và giấy, và giảm dần sự hổ trợ. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Cắt tất nhiên không phải là hoạt động thích hợp cho trẻ chơi một mình, nhưng nó sẽ giúp bé 

cảm nhận được rằng vật bé đang cắt sẽ được bạn dùng để kết hợp vào hoạt động nghệ thuật như 

nghệ thuật cắt dán chẳng hạn. 

Để đa dạng, bạn dùng các mẫu giấy dán tường, bìa tạp chí (các trang trong có thể hơi mềm so 

với giai đoạn ban đầu), các thiệp chúc mừng củ, ống hút (thú vị khi cắt thành từng đoạn ) và các 

mẫu cây cỏ trong vườn. 

Ghi nhớ và mở rộng  
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FM.E.94 

FM.E.95 

Kỹ năng này được mở rộng trực tiếp trong FM.E128 (cắt ngang một dải rộng 2cm). 

 

   Vặn mở các đồ chơi lắp ráp 
 

Đây là một hoạt động khác cần sự kết hợp- hai- tay. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Một đồ chơi vặn được có các phần lắp vào, có đường kính ít nhất 6cm ở phần đầu 

và cần phải vặn bốn vòng để mở ra. Có thể kiếm được riêng rẻ các phần của đồ chơi này ở cửa hàng 

đồ chơi hoặc là một phần của bộ đồ chơi bằng gỗ hoặc bộ đồ chơi xây dựng. 

Phương pháp: Biểu diễn vặn mở đồ chơi ra. Vặn đóng trở lại, xoay bốn vòng, rồi đưa nó cho 

con bạn. Nói “Bây giờ con vặn mở ra”. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn lấy ra mảnh lắp, cầm chắc phần thân chính của đồ chơi trong một 

tay. 

Cách dạy 
Tìm những cái đai ốc và bulông lớn để dễ thao tác. 

Dạy bằng cách biểu diễn cho xem, trợ giúp cụ thể và bằng lời nói nếu cần. Bạn sẽ thấy rằng 

nếu đứng sau lưng bé thì sẽ dễ giúp bé hơn. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Tìm những cái lọ và chai có nút vặn, chai lọ phải nhỏ vừa đủ cho con bạn cầm bằng một tay. 

Các chai dầu gội đầu củ có thể dùng được. Nừu bạn dạy kỹ năng này trong bồn tắm, con bạn có thể 

thoải mái đỗ hết chất đựng trong chai ra ngoài một khi bé mở được nắp chai. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Một khi con bạn thành thạo kỹ năng vănh mở ra, bạn có thể dạy bé vặn đóng các vật lại. 

 

Xây một tháp bằng gồm sáu khối Duplo 
 

Hoạt động này hiện tại không chỉ một là bài tập bằng tay hoàn hảo mà còn mở ra một con 

đường trò chơi mới thật phấn khởi cho con bạn . 

Duplo là một tên gọi khác thay cho Lego ở phạm vi rộng. Tất nhiên bạn có thể chọn một loại 

khác; tìm những khối gắn vào nhau được có kích thước tối  thiểu 3cm. 
Cách đánh giá  
Dụng cụ: ít nhất sáu khối Duplo hình chữ nhật (khoảng 3 và 6cm). 

Phương pháp: biểu diễn xây một tháp, không chỉ dẫn chi tiết bằng lời nói về cách bạn đang 

làm. Tháo các khối ra đưa cho con bạn và bảo bé xây một tháp. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn xây một tháp gồm sáu khối, các khối gắn chặt vào nhau. 

Cách dạy  
Bắt đầu bằng cách dùng các khối vuông. Các khối này dễ sắp thành hàng hơn và không cần 

dùng sức ấn xuống. 

Có thể dùng các bảng đế để giúp các tháp xây và những cấu trúc khác vững vàng hơn. 

Hướng dẫn con bạn “ấn khối xuống ”. Nếu bé cần giúp cụ thể, bạn hướng dẫn hai bàn tay bé , 

bạn đừng chạm vào các khối . Nếu con bạn cần giúp đặt vị trí các khối , bạn nhẹ nhàng chỉ dẫn cổ 

tay bé, rồi chuyển dần lên cẳng tay rồi khuỷu tay. Hướng đến giảm dần mọi giúp đỡ có thể . 

Khi con bạn xây được tháp bằng các khối vuông, tiến đến cho bé xây các khối hình chữ nhật. 

Bạn có thể đến lượt mình thêm vào ác khôí khi dạy để cấu trúc cuối cùng cao hơn. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Nếu bạn có lui tới một thư viện đồ chơi, hãy tìm các đồ chơi xây dựng khác gắn vào nhau theo 

hướng thẳng tới. Không dễ tìm đồ chơi xây dựng cho trẻ 2 tuổi , mặc dù trên thị trường ngày càng 

có nhiều đồ chơi nhằm mở rộng kiến thức cho tuổi ấu thơ. 

Các hoạt động khác đòi hỏi cả sự nhắm hướng chính xác lẫn sức mạnh kể cả việc đặt các kẹp 

quần áo có lò xo thành một hàng hoặc ấn các nắp đậy các hộp lại. 

Ghi nhớ và mở rộng  
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FM.E.129 

Kỹ năng này đợc mở rộng trong FM.E131 (Xây một hình dạng Duplô đơn giản). 

 

 

 

Xâu bốn hạt nhỏ   
  
Đánh giá và dạy như FM.E91, dùng các hạt bề ngang khoảng 1cm

2
 với các lỗ có đường kính 

khoảng 2mm. 

Con bạn bây giờ có thể xỏ bất cứ cái gì có lỗ. Nếu con bạn đi nhà trẻ, bàn làm thủ công ở đay 

sẽ giúp bé nhiều hơn. 

 

Cắt ngang một dải rộng 2cm    
 
Đây là bước đầu tiên trẻ học cách mở và khép kéo lặp lại nhiều lần để cắt ngang một mảnh 

giấy, phần khó nhất là giữ kéo ở yên vị trí khi mở kéo ra lần nữa. 

Với một dãy rộng 2cm, con bạn cần phải mở kéo ra chỉ một lần, nghĩa là chỉ cần nhác kéo để 

tách đôi dải giấy. 

Cách đánh giá:  
Dụng cụ: Kéo mẫu giáo và các dải giấy rộng 2cm. 

Phương pháp: biểu diễn cắt rồi đưa kéo cho bé ở bàn tay thuận và dải giấy cho bàn tay kia. 

Nói “Con cắt ngang dải giấy”. Thử ba lần, mỗi lần thử lại làm cho bé xem nếu cần. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn cắt đúng ngang dải giấy được hai lần trong ba lần thử. 

Cách dạy:   

Thoạt đầu bạn cần tham gia vào sau con bạn đã khép kéo lần đầu, bạn giữ bàn tay bé ở đúng 

tư thế, chỉ dẫn bé cách mở kéo ra lần nữa. 

Con bạn sẽ thấy dễ làm hơn nếu bạn cầm ở một đầu dải giấy, giữ chắc và kéo căng nó ra. Bạn 

có thể sắp đặt phần này như là một mục tiêu trung gian (cắt ngang giấy khi được giúp cầm giấy), 

không giúp nữa khi con bạn biết mở và khép kéo thông thạo. 

Tiếp tục dạy đến khi con bạn có thể cắt ngang dãy giấy không cần giúp đỡ. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Cũng như FM.E93, sử dụng các dãy giấy. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Bạn có thể chuyển thẳng đến FM.E129 

 

Cắt làm đôi một mảnh giấy vuông 10cm. 

 

Đây là một bước tiếp theo trực tiếp từ FM.E128, dạy trẻ mở và khép kéo liên tục để cắt ngang 

một mảnh giấy. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Kéo mẫu giáo và vài mảnh giấy vuông cạnh 10cm. 

Phương pháp: Cũng như FM.E128, dùng các mảnh giấy vuông 10cm. Thử ba lần. 

Cách dạy 
Tiếp tục từ FM.E128, và làm theo cách giống nhau, thực hiện xuyên suốt các bước sau đây. 

1. Cắt ngang một dải rộng 3cm. 
2. Cắt ngang một dải rộng 4cm. 
3. Cắt ngang một dải rộng 6cm. 
4. Cắt ngang một hình vuông 8cm. 
5. Cắt ngang một hình vuông10cm. 

Thực hiện nhiều hơn, hoặc ít hơn các bước trên, tuỳ theo sự tiến bộ của con bạn . 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  

FM.E.127 

FM.E.128 
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FM.E.130 

Thực hiện cũng như các hoạt động cắt ban đầu, ngoại trừ bây giờ bạn sẽ có một phạm vi lớn 

hơn trong sự thay đổi các phương pháp. Con bạn có thể sẽ thích cắt tranh trong tạp chí ra làm hai 

rồi xếp các mảnh cắt lại với nhau- giống như trò chơi lắp ráp. 

Ghi nhớ và mở rộng 
Nếu con bạn thích cắt, có thể bạn sẽ thích thử các kỹ năng mở rộng dưới đây, được trích từ 

các kỹ năng dành cho trẻ từ 4-5 tuổi trong chương trình Macquarie: 

• Cắt dọc một đường dài 20cm. 

• Cắt ra một hình vuông 10 cm, xoay tại góc mảnh giấy. 

• Cắt ra một nữa vòng tròn (đường kính 5 cm) được vẽ ở mép giấy. 

• Cắt ra một hình tròn, xoay tròn tờ giấy. 

 

Dán một hình ở mặt thích hợp đặt lên giấy 
 

Dán là một hoạt động quan trọng khác ở nhà trẻ và ở trường và cũng rất thú vị ở nhà. Cũng 

như thao tác với các vật liệu, đứa trẻ cần phải nhận ra mặt phải của bức tranh và phết hồ cho phù 

hợp. 

Cách đánh giá:  
Dụng cụ: Mộy hình thù đơn giản, chẳng hạn hình bộ mặt cắt ra. 
Phương pháp: Đưa cho con bạn bưc hình,hồ và giấy. Nói “ Dán bộ mặt lên”. Đừng biểu diễn 

cho bé xem. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn lật ngược bức hình và phết hồ lên mặt trái, rồi lật ngược trở lại và 

dán hình lên giấy đúng ở mặt úp xuống. 

Cách dạy:  
Bắt bằng cách dùng các mãnh vụn giấy màu không có mặt phải. Dạy con bạn các bứơc sau 

đây: bằng cách biểu diiễn và hướng dẫn bằng lời. 

1. Cầm cọ. 
2. Nhúng cọ. 
3. Quệt phần hồ dư lên vành hũ đựng hồ. 
4. phệt hồ lên hình. 
5. Lật mặt có hồ úp xuống. 
6. Đặt hình lên giấy đúng vị trí. 
Khi con bạn làm được kỹ năng này không cần giúp đỡ thêm, bạn đưa ra các hình có mặt phải. 

Hỏi “ Mặt nào là mặt phải ?”và để con bạn có cơ hội tự xác định. Rồi hỏi ‘Chúng ta phết hồ lên chỗ 

nào’. Cho bé biết, nếu cần: ‘Phết hồ ở mặt trái’ hoặc ‘ở bên dưới’. 

Bây giờ hướng dẫn cho con bạn ‘dán hình lên’. Nừu cần, nhắc bé ‘lật úp hẳn xuống’. 

Tiếp tục luyện tập thường xuyên đến khi con bạn dán hình chính xác không cần nhắc bằng lời 

hoặc biểu diễn  
Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Chắc chắn con bạn sẽ thích một quyển sách dán hình do bạn thỉnh thoảng thưởng cho bé: Các 

hình này giúp bé xác định mặt trái, phải rõ ràng. Các hình đồ chơi bằng gốm có nam châm hít vào 

tủ lạnh cũng có mặt trái và phải. 

Giúp con bạn làm thiệp, giấy gói và đồ trang trí giáng sinh bằng đồ và giấy. Trưng bày sản 

phẩm của bé cho nổi bật lên và để bé tự hào với chúng. Đừng quên viết tên bé lên đó cốt để bé 

ngắm! 

Ghi nhớ và mở rộng  
Các kỹ năng dán cao hơn bao gồm như sau: 

 Dán hình bên trong hình đã được vẽ trước lên giấy. Bắt đầu là hình tròn rồi các hình có kích 

thước khác nhau rồi hình vuông… 

 Dán 2 hoặc nhiều hơn các mảnh cắt sẵn vào nhau để tạo một hình dạnh hoặc tranh. Bắt đầu 

bằng 2 nửa hình vuông hoặc hình tròn và dần dần phát triển đến các bức tranh phức tạp hơn, chẳng 

hạn như thuyền buồm, nhà, xe tải. 
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 Dán các phần của bộ mặt lên một hình tròn bằng giấy cứng hoặc lên bảng giấy tạo thành bộ 

mặt. Thêm một ít len vụn làm tóc và cái nơ con buớm rực rỡ, treo bộ mặt này lên giường ngủ con 

bạn. 

     

Xây một hình Duplô đơn giản với  ít nhất sáu khối       
  

 

Hoạt động này mở rộng cho kỹ năng đã học trong FM.E.95. Bây giờ bạn khuyến khích trẻ sử dụng 

các khối Duplo ( hoặc các vật liệu xây dựng khác) để tạo một cấu trúc phức tạp hơn, chẳng hạn căn 

nhà hoặc một hình dạng nào đó. 

 Cách đánh giá:  
 Dụng cụ:  Các khối Duplo đủ loại hoặc các vật liệu tương đương.  

 Phương pháp: Bảo con bạn xây một vật gì đó bằng các khối. 

 Đánh dấu (+) nếu con bạn sử dụng ít nhất 6 khối và xây một hình dạng đơn giản như cái 

nhà, xe ô tô, hoặc thằng người. Đừng đánh dấu (+) nếu con bạn xây một tháp. 

 Cách dạy:  
 Dạy bằng cách cùng con bạn chơi các vật liệu, bằng cách biểu diễn các khả năng có thể có 

và bằng cách đưa ra các đề nghị. Không nên để cho con bạn có cảm giác thất bại nếu bé xây tháp. 

Bạn cứ khen cái tháp của bé rồi cho bé thấy làm cách nào để với cái tháp đó tạo ra một vật hay hơn 

nữa. Bạn có thể xây một tháp rồi nối 2 cái lại bằng một miếng Duplo dài thành một cây cầu. 

 Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
  Tiếp tục tìm các vật liệu xây dựng mới (bạn có thể tìm ở thư liệu đồ chơi các vật liệu ưa 

thích) cho bé sự thử thách mà không làm bé chán nản. Tạo cho bé nhiều dịp quan sát những trẻ khác 

chơi các đồ chơi xây dựng. 

 Ghi nhớ và mở rộng  
 Một khi con bạn tạo được các hình dạng đơn giản bằng Duplo, bạn cho bé dịp thử nghiệm 

với Lego hoặc với một đồ chơi xây dựng có quy mô nhỏ khác. Vào giai đoạn này, tránh dùng những 

đồ chơi được thiết kế để lắp vào nhau theo một cách đặc biệt; tốt nhất là bắt đầu với những bộ căn 

bản tạo được vô số các hình dạng co nhiều mục đích khác nhau. 

 Ghi nhớ và mở rộng chuỗi này 
 Bạn có thể dạy một số kỹ năng thao tác bằng tay một khi bạn hoàn thành chuỗi này như: 

 Xỏ dây làm một tấm thiếc có cột dây. 

 Khây bằng kim lớn dùng chỉ to sợi và vải dệt thưa. 

 Chuốt nhọn viết chì (dùng loại có kèm theo đồ gọt viết chì) 

 Mở và đóng chốt, chẳng hạn các chốt trên cặp trẻ em. 

 Dán bằng băng dính  

 Sử dụng cái bấm giấy nhỏ 

 Vận hành máy Casset đơn giản 

 Đóng đinh lớn vào lỗ nền hoặc đóng cọc phát bóng dùng chơi gôn vào các mảnh bao 

bì xốp. 

 Lên dây thiều các đồ chơi có bộ máy đồng hồ. 

Chương 6 
FM.F: Vẽ 

***** 
Vẽ tự bản thân nó là một hoạt động quan trọng và nó tạo nền tảng cho các kỹ năng viết sau 

này. 

Thời gian đầu trong chuỗi này, con bạn sẽ học vẽ nguệch ngoạc. Rồi chuỗi này sẽ dẫn đến sự 

bắt chước vẽ các đường thẳng và hình dạng có điều chỉnh hơn. Trong khi bạn dạy các kỹ năng tiến 

bộ hơn này, bạn vẫn nên tiếp tục tạo cho bé các cơ hội vẽ nguệch ngoạc và vẫn cần khích lệ để bé 

cảm thấy tự hào khi tạo ra các mẫu vẽ có vẻ như cẩu thả ấy. Nừu bé thể hiện nhiều cố gắng có cân 

nhắc hơn trong tác phẩm tự do của bé thì tốt, nhưng khi bé chơi với bút chì  và tìm tòi các khả năng 
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có thể thì đừng ngăn cản bé vẽ các đường thẳng, đường tròn! Vì trong tất cả các lĩnh vực kỹ năng, 

kỹ năng vẽ của bé cần phát triển thông qua cả công việc lẫn trò chơi có tổ chức. 

Một lưu ý khi chọn bàn tay nào để làm việc. Thoạt tiên, đa số trẻ đều thuận cả hai tay và sẽ vẽ 

nguệch ngoạc bằng tay này hoặc tay kia. Về sau, bé sẽ thích sử dụng một tay nào đó nhiều hơn 

trong phần lớn các hoạt động với, cầm nắm, đặt để, và dùng tay nhiều hơn cho các hoạt động vẽ. 

Đôi khi sự ưu tiên cho tay này dường như thay đổi theo từng tuần, nhưng rồi nó sẽ ổn định êm đẹp 

đúng lúc. Nừu vẫn nghi ngờ, bạn đưa cây chì màu nửa chừng giữa hai bàn tay bé và để bé chọn lựa. 

Vào những giai doạn đầu chuỗi này, dùng loại chỉ màu ngắn, to có màu sắc tươi rõ ràng để 

dạy bé. Trong giờ chơi bạn có thể giới thiệu đủ loại vật liệu. Thuốc vẽ và cọ, chì màu, thuốc màu 

dùng vẽ bằng ngón tay- thậm chí xà bông cạo râu-tất cả đều dùng được trong các giờ tập luyện và 

vui chơi. Vơi một xô nước và một cây cọ sơn trên một con đường bê tông có nắng cũng tạo nên một 

kết quả thật quyến rũ. Giấy các tông gấp nếp, giấy nhám và tấm kính là những bề mặt hấp dẫn cho 

bé thử nghiệm. Nhưng phải dạy các kỹ năng mới bằng viết chì màu to, ngắn- chúng được thiết kế 

đặc biệt cho các ngón tay trẻ dễ cầm nắm . 

Dưới đây chúng tôi liệt kê tất cả kỹ năng trong chuỗi này. 

9 đến 12 tháng 
 40. Cố gắng bắt chước vẽ nguệch ngoạc. 

12 đến 15 tháng 
 46. Cầm một cây chì màu. 

 47. Chấm chì màu vào giấy. 

15 đến 18 tháng 
 53. Vẽ nguệch ngoạc ngẫu hứng. 

18 tháng đến 2 tuổi 
 63. Bắt chước vẽ một đường thẳng đứng. 

2 đến 3 tuổi 
 85. Bắt chước ngoái một đường tròn. 

 86. Bắt chước vẽ các đường thẳng ngang. 

 87. Cầm chì màu bằng các ngón tay. 

 88. Tạo các chấm có cân nhắc trên giấy. 

 89. Bắt chước vẽ một đường tròn. 

 90. Sao lại một đường tròn. 

3 đến 4 tuổi 
 119. Bắt chước vẽ một dấu cộng. 

 120. Bắt chước vẽ một hình chữ V. 

 121. Sao lại một dấu cộng. 

 122. Vẽ các tranh đơn giản. 

 123. Tô màu trong khu vực, dùng mẫu. 

 124. Sơn các hình dạng trên giấy lớn. 

 125. Thêm tay hoặc chân vào một hình người chưa hoàn chỉnh. 

 126. Vẽ một người có ít nhất ba bộ phận.  

 

 

 Cố gắng bắt chước vẽ nguệch ngoạc    
 

Trẻ con thường biểu lộ một hiểu biết về viết chì và giấy gíống như nhau, và quan tâm đến các 

dấu chấm do những người khác tạo nên, trước khi chúng có khả năng tự mình tạo các đấu chấm. Vì 

vậy để giúp bé có cảm nhận, cho bé có cơ hội xem bản vẽ, như thế sẽ tốt hơn trước khi bé sẽ sẵn 

sàng bắt đầu tự vẽ. 

ở đây chúng ta sẽ xem trẻ có biểu lộ ý thức và sự quan tâm hay không bằng cách cố gắng vẽ 

trên giấy. 

Cách đánh giá  
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FM.F.47 

FM.F.53 

Dụng cụ: Giấy và một cây chì màu loại to. 

Phương pháp: biểu diễn vẽ trên giấy và đưa chì màu cho con bạn . 

Đánh dấu (+) nếu con bạn cố gắng vẽ nguệch ngoạc . 

Nếu con bạn không cố bắt chước vẽ nguệch ngoạc , bạn có thể dạy kết hợp kỹ năng này với 

hai kỹ năng tiếp theo trong chuỗi này. 

 

Cầm một cây chì màu 
  

 ở đây chúng tôi quan tâm đến cách cầm thích hợp- nghĩa là, cách cầm sao cho một đầu viết 

hướng lên, và đầu kia thì hướng xuống, sẵn sàng để vẽ. Nếu con bạn đã cố gắng bắt chước vẽ 

nguệch ngoạc trong FM.F40, nhưng không đánh dấu lên giấy, đó chắc chắn là do bé đã không cầm 

chì màu đúng góc độ hướng vào giấy. 

Bạn có thể đánh giá và dạy kỹ năng này cùng lúc với FM.H47 (đánh dấu lên giấy bằng chì 

màu). 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Giấy và một cây chì màu loại to. 

Phương pháp: Biểu diễn vẽ, rồi đưa chì màu cho con bạn . 

Đánh dấu (+) Nếu con bạn cầm chì màu một đầu hướng lên và một đàu hướng xuống, với một 

tư thế cho phép bé vẽ được. 

Cách dạy  
Dạy cùng lúc với FM.F47 

Khi con bạn cầm chì màu lên, nghiêng bàn tay bé từ cổ tay để giúp bé chấm lên giấy. Giảm 

dần giúp đỡ khi con bạn hiểu vấn đề. 

Lưu ý rằng một số trẻ cầm viết với ngón út gần sát giấy nhiều nhất, trong khi một số khác 

thích để  ngón cái gần giấy hơn. Dùng bất cứ phương pháp nào xem ra thuận lợi nhất cho con bạn . 

Nếu bé chỉ biết nguệch ngoạc, chắc chắn bé sẽ nắm chặt chì màu bằng tất cả ngón tay vào 

lòng bàn tay. 

Đánh dấu lên giấy bằng chì màu 
 

Khi một đứa trẻ có thể cầm chì màu với tư thế hướng lên- xuống,bé cũng sẽ khám phá ra rằng 

bé có thể tạo các dấu viết trên giấy. Để bắt đầu, các vết này có thể là các chấm nhỏ hoặc các vết, 

thay vì các vết nguệch ngoạc kéo dài. 

Đánh giá và dạy kỹ năng này cùng lúc với FM.F.46 (cầm một cây chì màu). 

Cách đánh giá  
Cũng như FM.F.46, đánh dấu + Nếu con banj tạo một dấuvết trên giấy bằng chì màu. 

Cách dạy 
Cũng như hướng dẫn con bạn cầm chì màu thẳng lên, khuyến khích bé đánh dấu lên giấy. 

Nhiều lần biểu diễn cho bé xem và khích lệ bằng lời khen. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Tiến thẳng đến FM.F.53 (vẽ nguệch ngoạc ngẫu nhiên). 

 

 
 
vẽ nguệch ngoạc ngẫu nhiên 
 

Từ các dấu vết đầu tiên trên giấy, thường được do đập đầu viết xuống, đứa trẻ tiến tới tạo các 

nét nguệch ngoạc kéo dài. Bé cũng phát triển một khái niệm vững chắc về công dụng của chì màu 

và giấy, nhờ vậy bé không còn không biểu diễn mới làm được. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Giấy và một cây chì màu loại to. 

Phương pháp: Đưa giấy và chì màu cho con bạn. Đừng biểu biễn. 
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Đánh dấu (+) Nếu con bạn nguệch ngoạc ngẫu nhiên, nét nguệch ngoạc của bé phải có vài 

đường nét. Đừng đánh dấu (+) Nếu con bạn chỉ tạo được các chấm nhỏ bằng cách đập mạnh đầu 

viết xuống. 

Cách dạy 
 Thực hiện xuyên suốt ba bước này, và bắt đầu dạy lại bước mà con bạn trải qua khó khăn. 

1. Vẽ nguệch ngoạc khi được xem biểu diễn nét nguệch ngoạc và được giúp đỡ cụ thể. Khi bạn 

biểu diễn, hãy vẽ những nét và hình dạng đậm, và khuyến khích con bạn làm cẩn thận. Khi giúp bé 

bạn đừng cầm gần tay bé trừ khi cần thiết. Thay vào đó bạn hướng dẫn từ cổ tay hoặc cánh tay trên 

của bé . Điều này sẽ giúp bé tự tin hơn một chút. 

2. Nguệch ngoạc tiếp theo sau biểu diễn, không có giúp đỡ cụ thể. Để tạo sự chuyển tiếp từ bước 

1 sang bước 2, bàn tay bạn sờ vào cổ tay hoặc cánh tay bé ngày càng nhẹ hơn và nhanh hơn. Một 

khi bé có thể tiếp tục vẽ sau cái cạm tay nhẹ và nhanh để khuyến khích bé tiếp tục, ngưng lại tất cả 

sự giúp đỡ của bạn. 

3. nguệch ngoạc ngẫu nhiên, như đề mục chính. Để tạo sự chuyển tiếp từ bước 2 sang bước 3 

biểu diễn ngày càng ngắn hơn, rồi ngưng lại hết thảy. Sau khi đưa chì màu cho con bạn , cho bé 

nhiều thời gian để bé sắp xếp suy nghĩ và thể hiện. Hãy để bé thấy là bạn trông chờ bé làm cái gì đó 

với cây chì màu. 

Trong tất cả các bước, để con bạn tự hào về tài vẽ của bé . Nếu những trẻ khác có tác phẩm 

nghệ thuật đang trưng bày, bạn cũng treo tác phẩm của bé lên. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Vẽ phải là hoạt động thật vui thích, và ngay cả ở giai đoạn rất sớm này vẫn rất cần thiết sử 

dụng nhiều màu sắc khác nhau và nhiều loại giấy khác nhau để nguệch ngoạc . 

Quanh quẩn trong nhà, bạn có thể cho bé xem nhiều cách vẽ nguệch ngoạc khác nhau bằng 

cách dùng các ngón tay- trên mặt bàn làm bánh phủ đầy bột, trên mặt kính có hơi nước, trên lớp 

kem cạo râu của bố xịt trên bồn tắm, trên một cái khay có lớp cát mỏng. Ngoài ra, bạn có thể dùng 

que vẽ nguệch ngoạc trên cát và đất. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Cũng như tiếp tục tiến đến những nét bút có điều chỉnh hơn sẽ dạy về sau trong chuỗi này, bạn 

có thể phát triễn con bạn bằng cách đưa bé các vật liệu khác nhau để bé nguệch ngoạc . Chúng tôi 

đưa ra một số đề nghị trong phần lưu ý chung ở phần mở đầu chuỗi này. Bạn sẽ tìm thây nhiều ý 

kiến hơn ở nhà trẻ địa phương của bạn hoặc trong các sách tài liệu dùng cho phụ huynh trẻ đi chập 

chững. 

 

Bắt chước vẽ một đường thẳng đứng   
 

Đây là nét vẽ đầu tiên trong những nét vẽ có cân nhắc được dạy trong chuỗi này. Kỹ năng này 

đòi hỏi đứa trẻ phải suy nghĩ xem nên bắt đầu chỗ nào, đưa nét vẽ theo hướng nào và chấm dứt tại 

đâu. Điều quan trọng không kém là khả năng sao chép việc người khác làm. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Giấy và một cây chì màu to. 

Phương pháp: Để tờ giấy trước mặt trẻ . Nói ‘Mẹ sẽ vẽ một đường’. Biểu diễn vẽ một đường 

thẳng đứng. Đưa chì màu cho con bạn và nói ‘Con vẽ một đường’. 

Đánh dấu (+) Nếu con bạn tạo một hoặc nhiều đường trên giấy dài hơn 2cm và biến thiên 

không quá 30
0
 tính từ vị trí thẳng đứng. 

Cách dạy 
Cần tiếp tục biểu diễn suốt quá trình dạy kỹ năng này.Thực hiện hết các bước sau đây để tìm 

điểm cần bắt đầu. 

1. Bắt chước vẽ một đường thẳng đứng có giúp đỡ bằng lời và cụ thể. Bạn vẽ một đường , và 

sau đó giúp con bạn vẽ đường của bé , cùng lúc nói ‘Xuống và dừng lại’. 

2. Bắt chước vẽ một đường thẳng đứng có giúp đỡ bằng lời và giúp đỡ cụ thể chỉ ở thời điểm 
dừng lại. Trẻ thường biết kéo viết xuống nhưng không hiểu kéo viết lên khi đã xuống tận cùng. 
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Thay vào đó, chúng tiếp tục kéo nét vẽ lên lần nữa hoặc dạt sang vẽ nguệch ngoạc . Nếu điều này 

xảy ra, hãy cường điệu lên lời nói của bạn ‘dừng lại’ khi bạn biểu diễn và can thiệp khi con bạn gần 

tới cuối tờ giấy để nhất bàn tay bé khỏi giấy. Nói ‘xuống….và….dừng lại’ Nếu con bạn cũng khó 

nhớ nơi bắt đầu, bạn thử làm một hàng các dấu chấm lớn kéo ngang phần đầu tờ giấy và dạy bé bắt 

đầu từ một dấu chấm. Cần nhớ rằng phải giảm dần mọi giúp đỡ thêm như thế này khi con bạn hiểu 

rõ. 

3. Bắt chước vẽ một đường thẳng đứng chỉ được giúp bằng lời. Trong khi không giúp cụ thể, 

vẫn tiếp tục lời nhắc ‘xuống và dừng lại’. Thỉnh thoảng không nhắc để xem con bạn có vẽ được 

không. 

4. Bắt chước vẽ một đường thẳng đứng như trong mục tiêu chính. Khi con bạn đã thành thạo 

bước ba, nhắc bé ngày càng ít hơn, đến khi bạn chỉ nhắc một lời vào lúc bắt đầu buổi thực hành, và 

rồi sau đó không nhắc lời nào nữa cả. Bây giờ con bạn đã giỏi kỹ năng này . 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Giấy cát tông gấp nếp là dụng cụ tuyệt vời giúp thực hành vẽ đường thẳng đứng, vì vậy chì 

màu sẽ dễ dàng trượt xuống các đường rãnh cho một kết quả hoàn hảo. Nếu con bạn đang đứng, cho 

bé tập vẽ trên bảng viết hoặc trên các tấm giấy lớn ghìm vào giá vẽ. Các hoạt động liệt kê trong 

FM.F53 (vẽ nguệch ngoạc ) cũng có thể dùng để vẽ đường thẳng đứng. Cần nhớ rằng trong các vận 

động vui chơi bé cũng cần có nhiều cơ hội vẽ nguệch ngoạc . 

Ghi nhớ và mở rộng  
Ngay cả khi bạn bắt đầu dạy FM.F85 và 86, là những kỹ năng dạy bắt chước các loại nét vẽ 

khác, vẫn cần tiếp tục các đường thực hành thẳng đứng. Chơi các trò chơi bắt chước với giấy và chì 

màu. Bạn nguệch ngoạc, rồi hướng dẫn con bạn làm tương tự. Bạn vẽ một đường, rồi bảo con bạn 

vẽ một đường. Để giúp con bạn hiểu, bắt đầu bằng cách sao chép lại việc bé làm. 

 

Bắt chước nguệch ngoạc vòng tròn   
 

Kỹ năng này là thật sự bắt đầu của việc vẽ đường tròn. Có thể có nhiều thích thú khi thực 

hiện! 

Cách đánh giá 
 Dụng cụ: Giấy và chì màu to. 

Phương pháp: Nói ‘Mẹ sẽ vẽ tròn tròn’.Biểu diễn vẽ tròn quanh thành một đường tròn lớn, 

đưa chì màu cho con bạn , nói ‘Bây giờ con làm’.Thử ba lần. 

Đánh dấu (+) Nếu con bạn vẽ được một mẫu lớn,tròn và liên tục trên giấy được hai lần trong 

ba lần thử. 

Cách dạy 
Thực hiện hết các bước sau đây để xác định điểm bắt đầu của bạn. 

1. Tạo chuyển động vòng tròn có biểu diễn, giúp đỡ bằng lời và giúp đỡ cụ thể . Để giúp con 

bạn bằng lời nói, nói ‘tròn tròn’ khi bạn vẽ. Để giúp cụ thể, dùng cả hai hoặc một trong những cách 

sau đây: (1)Hướng dẫn nhẹ nhàng từ cổ tay hoặc cánh tay trên của bé theo một chuyển động vòng 

tròn. (2) Cắt một vòng tròn lớn ra khỏi một tấm giấy cát tông dày để làm mẫu. Đặt nó trên giấy vẽ 

của bạn, và chỉ cho con bạn thấy cách đồ vòng theo bên trong hình dạng được cắt bớt ấy. 

2. Tạo chuyển động vòng tròn chỉ có biểu diễn và giúp đỡ bằng lời. Luôn luôn nói ‘tròn tròn’ 

nhưng giảm số lần giúp có thể đến khi bé không cần giúp chút nào cả. 

3. Tạo chuyển động vòng tròn chỉ có biểu diễn, như trong mục tiêu chính. Chỉ nói ‘tròn tròn’ 

vào lúc đầu thực hiện trong bấc kỳ buổi hạo nào. Rồi ngưng không nói gì nữa.giờ chơi  

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Vẽ ‘tròn tròn’ rất thú vị khi vẽ bằng ngón tay, phấn- tất cả vật liệu dùng để vẽ. 

Giúp con bạn dùng ngón tay đồ theo tất cả đồ vật hình tròn bạn gặp trong nhà như vành bát, lỗ 

ở đầu vòi nước, đáy xô đựng nước, bánh xe đạp… 

Ghi nhớ và mở rộng  
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Kỹ năng này sẽ được mở rộng trực tiếp trong FM.F98, nhưng vẽ tròn tròn có thể vẫn tiếp tục 

cho lợi ích của nó trong vẽ sáng tạo, và trong các trò chơi bắt chước rải rác có các đường và hình 

dạng khác nhau. 

 
Bắt chước vẽ đường thẳng ngang   
 

Khi con bạn đạt kỹ năng này, có thể bé sẽ có khả năng phân biệt giữa đường thẳng đứng và 

đường thẳng ngang, và sao chép lại chúng. Khuyến khích bé vẽ từ trái sang phải-đây là hướng bé sẽ 

dùng sau này. 

Đánh giá và dạy như trong FM.F63, chỉ khác là sử dụng các hướng dẫn ‘kéo ngang qua và 

dừng lại’. 

Bạn cũng tiếp tục cho bé thực hành vẽ các đường thẳng đứng. Khi con bạn đã thành thạo các 

đường thẳng ngang, bé phải có khả năng tham dự một trò chơi bắt chước , trong đó xen kẽ nét 

nguệch ngoạc tròn, các đường thẳng ngang và đứng. 

 
Cầm chì màu bằng các ngón tay 
ở bảng liệt kê các kỹ năng phát triễn bạn sẽ thấy rằng kỹ năng này xuất hiện cùng thời gian 

với kỹ năng xâu hạt trung bình. Đứa trẻ bây giờ đã thực sự tinh thông trong điều chỉnh vận động 

tinh của mình và sẵn sàng tiến lên từ động tác nắm chặt chì màu lúc ban đầu đến động tác nắm các 

ngón tay hữu hiệu hơn.Bé cầm chì màu giữa ngón cái và các ngón khác, cùng kết hợp và làm việc 

thống nhất với nhau. Việc này không giống với động tác cầm viết sử dụng nhuần nhuyễn của chúng 

ta, nhưng nó là một bước để phát triễn theo hướng đó. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Chì màu loại to và giấy. 

Phương pháp: Quan sát con bạn khi bé vẽ. 

Đánh dấu (+) Nếu con bạn cầm chì màu bằng cách chụm ngón cái và các ngón khác lại với 

nhau. Thay vì cầm trong lòng bàn tay. 

Cách dạy 
Dạy cùng lúc với mục tiêu vẽ kế tiếp của bạn. Khi con bạn ccầm chì màu trong bàn tay nắm 

thật chặt, bạn lấy lại nó, nói ‘Cầm nó bằng các ngón tay của con’ và giúp bé đặt lại vị trí cho chính 

xác. 

Không nên để con bạn có cảm giác rằng bé đã làm sai. Đúng hơn là bé nên cảm thấy rằng bạn 

đang cố giúp bé đạt kết quả tốt hơn. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Hãy nhìn xem cách con bạn cầm các vật khác. Bé cầm muỗng có hiệu quả như cầm viết 

không? hoặc cầm bàn chải? hoặc cầm cọ vẽ? Đừng trông đợi ở bé cách cầm thành thục của người 

lớn, nhưng chỉ cần thấy bé có một cách cầm có một ít hiệu quả hơn, thì bạn cũng giúp bé thấy được 

những cách đó. 

Vì bạn thấy rằng con bạn cầm được chì màu bằng các ngón tay, bạn nên tạo thói quen kiểm tra 

cách cầm của bé mỗi khi bạn cùng vẽ với bé, dù đang làm việc hay đang chơi. 

 

Tạo dấu vết có điều chỉnh trên giấy 
 

Trong mục này chúng ta kiểm tra để biết rằng đứa trẻ đang sử dụng các kỹ năng vẽ đã 

học từ trước cho đến bây giờ áp dụng vào chuỗi này để vẽ tự do. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Chì màu loại to và giấy. 

Phương pháp: Đưa giấy và chì màu cho con bạn và bảo bé vẽ một hình. 

Đánh dấu (+) Nếu con bạn vẽ được ít nhất ba mẫu khác biệt trên giấy(nguệch ngoạc, 

đường tròn, đường thẳng, đường thẳng và các mẫu khác). Bé phải tạo được ít nhất ba dấu vết khác 

nhau ở ba chỗ khác nhau trên giấy mới đạt được. 
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Cách dạy  
Dạy bằng cách dành thời gian chơi với con bạn khi bé vẽ tự do, dùng phương pháp biểu 

diễn cho bé xem và khích lệ bằng lời nói để chỉ cho bé cách sử dụng các phần khác nhau trên giấy, 

và kể cả các mẫu vẽ khác nhau. Ngoài ra cũng khuyến khích bé dùng các màu sắc khác nhau. 

 

Bắt chước vẽ đường tròn   
 

Kỹ năng vẽ đường tròn thành thạo là biểu hiện cho một bước tiến to lớn trong khả năng điều 

khiển viết của bé . Bé phải biết trước chỗ bé sắp vẽ và dừng lại tại một điểm chính xác. Bàn tay cầm 

viết phải di chuyển suôn sẽ không được ngập ngừng. Một thử thách hoàn toàn! 

Lưu ý rằng ở giai đoạn này bạn chỉ yêu cầu bé bắt chước vẽ một đường tròn . 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Chì màu laọi to và giấy. 

Phương pháp: Nói ‘Mẹ sẽ vẽ một đường tròn ’. Vẽ nó. Đưa chì màu cho con bạn , nói ‘Con 

vẽ một đường tròn ’. Thử ba lần, mỗi lần thử lại làm cho bé xem. 

Đánh dấu (+) Nếu con bạn vẽ được một hình dạng tròn bao quanh với hai điểm đầu và cuối 

gối lên nhau kông quá 2cm, được hai lần trong ba lần thử. 

Cách dạy 
Thực hiện suốt các bước sau đây, và bắt đầu dạy tại điểm con bạn bắt đầu gặp khó khăn. 

1. Dừng lại khi bạn nói ‘Dừng lại’, khi thực hiện một chuyển động vòng tròn. Để con bạn thực 

hiện một chuyển động vòng tròn, rồi nói ‘Dừng lại’. Nếu bé không dừng, nhấc bàn tay bé lên đến 

khi bé hiểu ý. Cứ làm thế đến khi bé dừng lại không cần bạn giúp trước khi tiếp tục sang bước hai. 

2. Bắt chước vẽ một đường tròn từ một dấu chấm nhắc nhở, cộng thêm lời nhắc. Chấm một 

dấu chấm lớn trên giấy của bạn. Dùng dấu hiệu đặc trưng thì rất hay lúc này. Nói “ Mẹ sẽ vẽ một 

đường tròn . Mẹ đặt viết trên dấu chấm, mẹ kéo vòng tròn …trở lại dấu chấm…Dừng lại chỗ dấu 

chấm.” Giúp con bạn làm giống vậy, lập lại lời chỉ dẫn. Khi con bạn đã hiểu, dần dần giảm giúp đỡ 

cụ thể đến khi bé tự vẽ được đường tròn . Bé không được tiếp tục vẽ quá 2cm tính từ dấu chấm. 

3. Bắt chước vẽ một đường tròn từ một dấu chấm nhắc nhở, không nhắc bằng lời. Trong mỗi 

buổi học chỉ nhắc bằng lời một lần cho đường tròn đầu tiên, Nếu không sẽ dẫn đến các sai lầm. Kế 

tiếp ngưng tất cả mọi nhắc nhở. Chỉ đơn gẩin vẽ cho bé xem và nói “Con vẽ một đường tròn ”. 

4. Bắt chước vẽ một đường tròn như trong mục tiêu chính. Bây giờ bạn có thể rút lui dần dần 

các dấu chấm nhắc. Tạo các dấu chấm nhỏ hơn và mờ nhạt hơn, đến khi chúng hoàn toàn biến mất. 

Tiếp tục biểu diễn một lần mỗi lần dạy. Khi con bạn chỉ cần xem bạn biểu diễn cũng vẽ được một 

đường tròn , nghĩa là bé đã thông thạo kỹ năng . 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Nói chuyện về đường tròn bất cứ lúc nào chúng xuất hiện . Thực hành làm đường tròn bằng 

nhiều loại vật liệu, kể cả len dày và các sợi bột nhào. Vẽ những gương mặt đơn giản bên trong các 

vòng tròn của con bạn - điều này rất có tác dụng cũng cố, vì vậy nên tiếp tục làm thế để có những 

đường tròn đẹp! Bạn cũng có thể thử vẽ vòng tròn quanh các tranh vẽ của bé . 

Ghi nhớ và mở rộng  
Kỹ năng này được mở rộng trực tiếp trong FM.E90 

 
Sao chép một đường tròn   
 
Bây giờ con bạn có thể vẽ, học vẽ một đường tròn mà không cần nhìn bạn vẽ nó trước tiên. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Một cây chì màu và giấy, một tấm thẻ có một đường tròn vẽ sẵn. 

Phương pháp: Cho con bạn xem thẻ, nói “Đây là một đường tròn ”.Đưa cho bé chì màu và 

giấy, và nói “Con vẽ một đường tròn ”.Cầm tấm thẻ để nơi bé có thể thấy được khi vẽ . 

Đánh dấu (+) Nếu con bạn vẽ một đường tròn, với hai điểm đầu và cuối gối lên nhau không 

quá 2cm. 
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Cách dạy  
Di chuyển ngón tay con bạn xung quanh đường tròn vẽ sẵn, nói “Nhìn xem, nó chạy vòng tròn 

rồi dừng lại”. Tiếp đó đưa bé cây chì màu và nói ‘Con vẽ một đường tròn ’. 

Nếu con bạn vẫn vẽ sai, đánh giá lại kỹ năng bắt chước vẽ đường tròn (FM.F.89) và cho bé ôn 

luyện lại nếu cần. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Cũng như FM.F89 

Ghi nhớ và mở rộng  
Trong chuỗi này bây giờ đưa ra một số kỹ năng vẽ khác nhau- một sự thay đổi không khí cho 

trẻ đã mệt nhoài với các đường tròn! Nhưng thỉnh thoảng vẫn tiếp tục luyện vẽ các đường tròn . 

 
bắt chước vẽ dấu cộng  
Cũng như mở rộng các kỹ năng bắt chước của trẻ, hoạt động này dạy một trong những kỹ 

năng viết căn bản nhất- tạo một hình dạng bằng hai đường. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Chì màu loại to và giấy. 

Phương pháp: Nói “Nhìn xem mẹ vẽ cái gì đây”. vẽ một dấu cộng cao khoảng 4 đến 6cm. Đưa 

chì màu cho con bạn , và nói “Con vẽ nó đi”.Thử ba lần. 

Đánh dấu (+) Nếu con bạn vẽ các đường thẳng đứng và ngang giao nhau được hai lần trong ba 

lần thử. Còn kích thước không thành vấn đề. 

Cách dạy 
Nếu con bạn vẫn đang tiến hành hết chuỗi này, bé không thể gặp khó khăn khi bắt chước vẽ 

các đường thẳng đứng và ngang riêng lẻ. Bây giờ có thể ôn lại chúng Nếu cần. 

Bắt đầu dạy kỹ năng này bằng cách bổ sung lời nhắc ‘kéo xuống’và ‘kéo ngang’. Nhớ biểu 

diễn cho bé xem mỗi lần dạy, tiếp tục đến khi  con bạn bắt chước vẽ được không cần nghe nhắc. 

Có hai khó khăn chủ yếu xảy ra trong quá trình học kỹ năng này. Một số trẻ gặp khó khăn khi 

đặt vị trí đường thẳng ngang sao cho giao với đường thẳng đứng. Bạn giúp bé bằng cách chỉ ngón 

tay bạn vào vị trí bắt đầu đường thẳng ngang (phía trái đường thẳng đứng), Ngưng chỉ khi con bạn 

đã hiểu. Những trẻ khác cảm thấy cần phải có hai đường để tạo dấu cộng, nhưng lại vẽ các đường 

thẳng đứng cạnh sát nhau. Hướng dẫn bàn tay con bạn vẽ một dấu cộng, lặp đi lặp lại nhiều lần để 

bé cảm nhận được hình thù của nó. Thường xuyên vẽ cho bé xem đồng thời nhắc bằng lời, dần dần 

giảm đi, đầu tiên là sự giúp đỡ có thể và tiếp đến là sự giúp đỡ bằng lời của bạn 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Bổ sung các dấu cộng vào các tác phẩm của bạn khi bạn vẽ cùng bé vào giờ chơi, khuyến 

khích bé sao chép lại trong khi vẫn tạo nhiều dịp cho bé vẽ các hình dạng khác. 

Có thể dùng ngón tay lần theo các đường giao nhau bạn tìm thấy trong nhà, đồng thời nói 

“Nhìn này nó đi xuống và đi ngang”. Bạn dễ dàng tìm thấy vô vàn các dấu cộng ở các vách tường 

và sàn nhà có lát gạch. 

Ghi nhớ và mở rộng  

Kỹ năng này sẽ được mở rộng để sao chép một dấu cộng trong FM.F121. Trong khi chờ đợi 

vẫn duy trì tập luyện. 

 
Bắt chước vẽ hình chữ V 
 

Đây là kỹ năng viết khác- kỹ năng viết ngoặt một góc tạo thành một đường có góc. 

Cách đánh giá 
Đánh giá như ở FM.F119, vẽ một hình chữ V cao 4 đến 6cm sao cho thành đường đi hẳn lên 

đối với bé . 

Đánh dấu (+) Nếu con bạn vẽ một hình chữ V có hai nhánh gần như bằng nhau, vẽ liền một 

nét, phần đáy phải nhọn. 

Cách dạy  

FM.F.119 
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Bắt đầu dạy bằng cách bổ sung lời nhắc ‘xuống và lên’ trong khi bạn biểu diễn cho bé xem và 

giúp cụ thể nếu cần. Dần dần giảm đi trước hết là sự giúp cụ thể, và sau đó là lời nhắc. Tiếp tục biểu 

diễn mỗi lần dạy . 

ở đây có thể xuất hiện một vài khó khăn và cũng có vài cách giúp đỡ. Một số trẻ nhấc viết lên 

khi vẽ đến phần dưới cùng của nét xuống. Điều này cũng không ngạc nhiên, vì trước đây chúng ta 

luôn yêu cầu chúng vẽ xuống rồi dừng lại. Bạn giúp bằng cách cầm tay con bạn để đúng vị trí khi 

bé vẽ góc nhọn. Nói “Xuống ….chì màu để trên giấy…và lên”. Dần dần giảm đi đầu tiên là giúp đỡ 

có thể , sau đó là lời nhắc của bạn. 

Một số trẻ lại lần ngược trở lên đường vẽ đầu tiên của chúng thay vì vẽ một góc nhọn. Nếu 

điều này xảy ra, bạn thử chấm ba chấm lên giấy(dùng một dấu hiệu đặc biệt sẽ nhanh hơn và dễ 

hơn).Dạy con bạn bắt đầu từ đỉnh, rồi kéo xuống tới đáy và kéo lên đến dấu chấm thứ ba . Khi con 

bạn tiến hành, bạn chấm các dấu nhỏ hơn và nhạc hơn đến khi chúng mờ hẳn đi . 

Các trẻ khác lại vẽ tròn góc ở phần đáy, tạo thành chữ U thay vì chữ V. Bạn giúp đỡ bằng 

cách nhắc con bạn dừng lại (chì màu vẫn đật trên giấy) trước khi kéo lên. Bằng cách nói về ‘góc 

nhọn’ chúng tôi đã giúp ích cho một số trẻ : “Nhìn này chữ V của mẹ có góc nhọn, chữ V của con 

có góc nhọn không? chúng tôi vẽ một góc nhọn nhé!”Khi vẽ đến góc nhọn thành công bạn nói “ối” 

để góp phần thúc đẩy bé thêm hứng thú. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Cũng như FM,F119 . Khó tìm ra hình chữ V trong nhà, nhưng một số áo chui đầu có cổ áo 

hình chữ V, dây chuyền có tua tòn ten hình chữ V, và ở lưỡi kéo mở ra cũng có hình chữ V. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Có thể mở rộng kỹ năng này để sao chép hình chữ V theo cách được mô tả cho dấu cộng trong 

kỹ năng tiếp theo trong chuỗi này. 

Chơi trò chơi bắt chước trong đó rải rác đủ các loại đường ngang dọc, nguệch ngoạc , đường 

tròn , dấu cộng và hình chữ V. Đừng quên thỉnh thoảng làm theo sự hướng dẫn của con bạn . 

 
Sao chép một dấu cộng     
  

Đánh giá và dạy như trong FM.F90 chỉ khác là vho bé xem một thẻ có dấu cộng vẽ sẵn. 

Như một hoạt động mở rộng, xen kẻ đường tròn với dấu cộng . Bạn cũng có thể dạy con bạn 

sao chép hình chữ V. 

vẽ những hình đơn giản 
 

Trẻ con thường bắt đầu mô tả và gọi tên bức vẽ của chúng trước khi những người khác nhận 

ra đó là hình gì. Khi con bạn đưa bạn xem những dạng hình hoặc đường bé vẽ và nói với bạn đó là 

chiếc xe ôtô có nghĩa là bé đã tiến một bước lớn- điều này không cần thiết cho khả năng vận động 

tinh, nhưng rất quan trọng giúp bé nhận thức rằng bé đang vẽ gì và cần đạt mục đích gì. 

Cách đánh giá 
Phương pháp: Quan sát con bạn vẽ . 

Đánh dấu (+) nếu con bạn vẽ một hình và chỉ ra hai đặc điểm của bức hình đó, chẳng hạn một 

chiếc ôtô và các bánh hoặc một người và tóc hoặc một cái nhà và cửa ra vào. Bức hình không cần 

giống như tên gọi , nhưng phải có ít nhất hai bộ phận khác nhau thấy rõ. Nếu con bạn chỉ  gọi tên 

một đac điểm của bức hình, bạn có thể yêu cầu bé kể thêm về nó. 

Cách dạy 
Trẻ con thích xem người khác vẽ, vì vậy bạn vẽ cho bé những hình đơn giản, gọi tên từng bộ 

phận mỗi khi bạn vẽ đến nó. Hãy để bé lựa chọn bạn sẽ vẽ gì, và nói cho bạn biết cần vẽ thêm cái 

gì. 

Khi con bạn đang vẽ, thỉnh thoảng bảo bé nói bạn nghe về tác phẩm của bé. Tránh hỏi “Cái gì 

đó”lặp đi lặp lại nhiều lần- nct làm con bạn cảm thấy bé thiếu sót cái gì đó mà bé không hiểu. 

Cũng tránh áp đặt cách hiểu của bạn lên bức vẽ của bé - bé có thể tự ái vì bạn nghĩ chiếc xe 

lửa của bé trông giống như con bò. Cố gắng đưa ra những phát biểu và nhận xét chung chung chẳng 
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hạn “Đó là một hình thật đẹp” hoặc  “Nói mẹ nghe về những đường này” hoặc  “Trong bức tranh đó 

nói về cái gì vậy”. 

Nếu con bạn vẽ một hình dạng đơn độc và gọi tên nó giùm bạn, bạn có thể dịu dàng khuyến 

khích bé bổ sung thêm bằng cách hỏi những câu như “Mờy cái bánh xe sẽ có màu gì?”Để bé điều 

chỉnh bức vẽ, đừng thao túng bằng cách đưa ra quá nhiều đề nghị trực tiếp. 

Hãy để con bạn hảnh diện về các tác phẩm con bạn.Viết tên bé lên chúng- và tên tác phẩm nếu 

bé thích xem bạn viết- và trưng bày chúng cho nổi bậc lên. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Khi con bạn tự tin vẽ các vật thực tế và gọi tên chúng, dần dần bạn có thể đưa ra thêm các chỉ 

dẫn trực tiếp khi bạn vẽ với bé. Phần lớn trẻ thích vẽ hình những người mà chúng biết, vì thế đây là 

thời gian thuận tiện để bắt đầu dạy con bạn vẽ mặt người. 

Cũng khuyến khích con bạn vẽ tranh bằng các vật liệu khác, ví dụ bằng các bột nhảo và các 

mảnh rời  kết hợp được. 

 
Tô màu trong khu vực dùng khuôn  
 

Đây là bắt đầu của kỹ năng tô màu bên trong. 

Khuôn là một miếng dụng cụ dẹt có khoét hình bên trong. Một bề mặt dễ lau sạch, như Plastic 

là tốt nhất. Bạn có thể mua các khuôn này ở chỗ bán báo hoặc bán đồ chơi hoặc nhờ họ đặt mua 

giùm bạn. Chọn các khuôn có độ lớn vừa phải, hình dạng đơn giản. Nếu bạn không tìm được ở cửa 

hàng một khuôn vừa ý, bạn có thể ứng biến ngay bằng cách dùng những cái vòng đeo tay hoặc dùng 

giấy cát tông dày khoét thành các hình dạng bên trong. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Một cây chì màu, giấy và một khuôn (như đã mô tả trên). 

Phương pháp: Đặt giấy lên bàn và để khuôn lên giấy. Biểu diễn tô màu bên trong khuôn, tô 

hết trong phạm vi khuôn. Nhấc khuôn lên cho bé xem kết quả. Hướng dẫn đến lượt con bạn làm. 

Bạn có thể nhắc bé hai lần, nếu cần để bé tô thêm nữa. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn tô màu bên trong khuôn sao cho khi nhấc khuôn lên thấy 90% khu 

vực trong khuôn được tô màu. 

Cách dạy 
Khích lệ nhiều lần để thúc đẩy bé tô màu hết phạm vi trong khuôn. Chỉ ra cho bé vùng nào 

chưa tô. 

Bạn có thể tự vẽ hình một mặt người hoặc một vật nào đó mờ mờ trên giấy và nói với con bạn 

là bạn sẽ  “Làm cho hình bị che đi”. Tiếp đó chơi trò chơi cố định màu (dùng khuôn để hướng dẫn 

dung màu) cho đến khi hình vật đó bị che hoàn toàn. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Thử tô màu bên trong khuôn bằng màu vẽ dùmg với ngón tay hoặc cọ. Sơn bằng màu vẽ sẽ dễ 

sơn hết phạm vi trong khuôn hơn, nhờ đó giúp con bạn thấy được mục đích con bạn. Cho bé dùng 

trục lăn nhỏ sơn bên trong một hình lớn cắt từ giấy bìa cứng sẽ làm bé thích thú rất nhiều và cho kết 

quả thoả đáng. 

Ghi nhớ và mở rộng 
Khi con bạn đã thông thạo khả năng này bạn có thể giới thiệu với bé một cách tô màu rất đơn 

giản trong sách. Vào giai đoạn này bạn không thể trông mong con bạn tô màu không lem ra ngoài 

đường vẽ (mặc dù bạn có biểu diễn cho bé xem). Điều quan trọng hơn là bé tô màu bên trong một 

hình thật hoàn hảo. Khuyến khích bé dùng các màu giống nhau để tô các phần khác nhau của hình 

vẽ. 

Vẽ hình bằng màu vẽ trên giấy lớn 
   
Đề mục này nhằm kiểm tra xem con bạn có sử dụng các kỹ năng vẽ của bé cùng với các 

phương tiện khác không, thay vì chỉ với giấy và chì màu. Phần lớn khi trẻ bắt đầu tô màu đều thích 

FM.F.123 

FM.F.124 



 49

sơn tờ giấy bằng một màu hoặc tạo các đốm màu lớn. Việc dùng màu vẽ tạo các hình dạng chủ 

động thường chỉ thực hiện tốt sau khi trẻ bắt đầu vẽ bằng chì màu. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Một tờ giấy lớn, hay nhất là đặt trên giá vẽ. Ba bốn ống màu vẽ và các cọ vẽ. 
Phương pháp: Quan sát con bạn vẽ. 

Đánh dấu + nếu con bạn vẽ các hình lớn như đường tròn và các đường kẻ. Có thể tiếp sau đó 

bé sẽ sơn hoàn toàn trên các hình này, nhưng vẫn có thể đánh dấu +. 

Cách dạy 
Con bạn càng thực nghiệm vẽ nhiều bằng màu vẽ thì ngoài vẽ một màu lên giấy bé sẽ nhanh 

chóng biết đến các cách thể hiện khác. 

Cùng vẽ với con bạn và tạo cho bé cơ hội xem các trẻ khác vẽ. 

Khen ngợi bé khi bé vẽ được bất cứ hình nào: ‘Đó là một hình tròn thật tuyệt’ hoặc ‘Mẹ thích 

các đường kẽ dãi màu xanh da trời đó lắm’. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Buộc vài tờ giấy lớn lên một bức tường bên ngoài để tạo một diện tích lớn hơn, và cùng con 

bạn chơi trò chơi bắt chước. Bạn vẽ một đường dài và bảo bé bắt chước vẽ lại. Vẽ một hàng cac dấu 

chấm rồi yêu cầu bé sao lại các dấu chấm đó. Sau đó thử vẽ một đường tròn rất lớn. Bảo con bạn vẽ 

một hình cho bạn bắt chước vẽ lại. 

Ghi nhớ và mở rộng 
Một khi con bạn tự tin vẽ các hình đơn giản (FM.F.122) bạn có thể đề nghị bé cùng vẽ luôn 

những vật bé ưa thích. 

 

Thêm một cánh tay hoặc một chân vào một hình người chưa hoàn chỉnh 
 

Đề mục này và đề mục tiếp theo đề cập đến khả năng của trẻ vẽ các bộ phận cơ thể. Vẽ một 

hình dạng hoàn chỉnh có mặt, thân và tứ chi, là một kỹ năng của trẻ 4-5 tuổi, nhưng bạn có thể dạy 

bắt đầu từ bây giờ thông qua những hoạt động này. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Một cây chì màu, giấy có một hình vẽ sẵn thiếu một cánh tay hoặc một chân. 

Phương pháp: Đặt bức vẽ của bạn trên bàn. Nói: “Nhìn xem, đây là một người (hoặc cô bé gái 

hoặc cậu con trai hay bất cứ cái gì)”.Thiếu mất đi mọt cái. Thiếu cái gì vậy? Con vẽ cái bị thiếu đi. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn vẽ được bộ phận bị thiếu được hai lầ trong ba lần thử. 

Cách dạy 
Vẽ hình cùng lúc con bạn quan sát, gọi tên từng bộ phận mỗi khi bạn vẽ đến nó. Khi gần như 

vẽ xong nói: “Mẹ sẽ vẽ một chân, con vẽ chân kia ”. 

Khi con bạn có thể vẽ được, cung cấp cho bé ít thông tin hơn về những gì cần thiết . Nói “Mẹ 

sẽ vẽ một chân. Còn thiếu cái gì?”. Lập lại tiến trình này, bỏ sót một cánh thay vì  một chân. Sau 

cùng xen kẽ các tay và chân thiếu trong một mẫu vẽ ngẫu nhiên . 

Tiếp theo đánh giá lại xem con bạn có thể bổ sung bộ phận thiếu mà không cần xem bạn vẽ 

hình hay không. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Sử dụng mọi cơ hội để nói chuyện về các bộ phận cơ thể. Đếm các tay chân. Vẽ nhiều hình 

đơn giản không bỏ sót bất cứ phần nào, và khuyến khích con bạn dùng ngón tay đồ lại các bộ phận. 

Đặt hai bàn tay và hai bàn chân con bạn lên giấy rồi đồ quanh chúng, đặt để bé đứng trước tấm kính 

rồi dùng xà bông đồ lai hình dạng cơ thể bé . Bạn có thể bỏ sót một bộ phận để con bạn hoàn tất 

hình dạng. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Thử bỏ sót hai bộ phận cơ thể. Thay vì cánh tay hoặc chân, bạn bỏ quên phần thân hoặc mặt 

hoặc tóc. Bạn cũng xem các hoạt động mở rộng được liệt kê sau đề mục FM.F126. 

 
vẽ một người có ít nhất ba bộ phận 

FM.F.125 

FM.F.126 
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Vào khoảng độ phát triễn 4 tuổi, bạn có thể trông đợi ở con bạn khả năng vẽ một hình có ít 

nhất ba bộ phận nhận ra được . 

Đa số trẻ bắt đầu vẽ những bộ mặt đơn giản rồi sau đó thêm tay chân trực tiếp từ phần đầu. 

Nhiều trẻ thêm những chi tiết như bàn tay, bàn chân, tóc trước khi chúng bắt đầu vẽ phần thân. Một 

hình người hoàn chỉnh có thân và tứ chi, có thể bé chưa vẽ được khi chưa đến tuổi đi học. Khi bạn 

khuyến khích con bạn vẽ thêm vào bức vẽ của bé, bạn nên khen với bất cứ cái gì hé thêm vào. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Một cây chì màu và giấy. 

Phương pháp: Bảo con bạn  “Vẽ mẹ” hoặc “Vẽ bố”. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn vẽ được ít nhất ba bộ phận. Các cặp bộ phận, như đôi mắt hoặc đôi 

chân, được kể như một bộ phận. Một bức vẽ được tính điểm cộng nếu bao gồm một hình tròn, một 

đôi mắt và một cái miệng, hoặc một hình tròn có một đôi chân và tóc và … 

Cách dạy 
Trong đề mục này chỉ cần ba bộ phận để tính điểm, tất nhiên bạn cũng có thể dạy con bạn vẽ  

Thêm các bộ phận khác. 

Nếu con bạn chưa vẽ được phần mặt, bạn bắt đầu từ đó, bạn dạy bé vẽ một hình tròn có mắt, 

mũi và miệng. Đây là một lý do tốt để dạy bé vẽ những vòng tròn nhỏ làm mắt, vì những chấm nhỏ 

thường khó thấy. Nhắc lại nhiều lần khi dạy để con bạn hiểu được động tác nhịp nhàng khi vẽ phần 

mặt. Để thay đổi, bạn có thể vẽ một khuôn mặt sót một bộ phận, để bé vẽ thêm vào. 

Ngay khi bé vẽ được hình mặt, bạn có thể dạy con bạn vẽ trước hết là chân, rồi cánh tay, 

xuất phát từ mặt. Đến các tay chân khi bạn vẽ, hoặc khi con bạn vẽ. 

Sau đó, bạn có thể cho con bạn xem cách thêm phần thân, bàn tay và bàn chân. Hãy để bé lưu tâm 

đến trình tự của các bộ phận vẽ thêm này. 

Việc dạy con bạn vẽ thêm tóc ít khi gặp khó khăn, vì đa số trẻ thích có dịp vẽ nguệch ngoạc 

thêm! 

Tạo nhiều cơ hội cho con bạn vẽ hình không cần bạn hướng dẫn, để bạn có thể quan sát sự 

tiến bộ của bé. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Tạo các hình dạng bằng bột nhão và bằng các mảnh rời rạc, cũng như vẽ bằng chì màu. Làm một 

hình người bằng giấy cat tông có kích thước như thật sẽ làm bé thích thú, hoặc bạn làm những hình 

nhân nhỏ treo lên cây Giáng sinh. Trong nhà bếp, bạn có thể làm những chiếc bánh gừng hình 

người. 

Ghi nhớ và mở rộng chuỗi này 
Ngay khi con bạn hoàn thiện chuỗi này, bạn có thể tiếp tục kỹ năng 4-5 tuổi sau đây: 

 Vẽ một hình dạng có ít nhất 7 bộ phận cơ thể. 

 Vẽ một bức vẽ (khác với hình dạng) có bốn hoặc nhiều bộ phận hơn. 

 Vẽ một hình vuông (bắt đầu bằng cách dạy con bạn nối liền 4 điểm). 

 Vẽ các hình dạng hoặc các bức vẽ đơn giản. 

 Vẽ bên trong các đường song song, cách nhau 1cm - đường thẳng ngang, đường thẳng đứng 

và đường tròn. 

 Lần ngón tay theo các đường- thẳng ngang, thẳng đứng, tròn. 

 Sao lại các mẫu tự đơn giản như t, chuỗi, vật, i. 

 Sao lại mẫu tự đầu của tên bé, rồi tiến dần tất cả mẫu tự của tên. 

Nhiều kỹ năng 4-5 tuổi này thực sự là những kỹ năng viết. Những kỹ năng này hoàn toàn có thể 

thú vị với trẻ như những kỹ năng viết, nhưng bạn vẫn phải tiếp tục tạo cơ hội cho con bạn vẽ tự do 

bằng chì màu và màu vẽ, vẽ theo sự tưởng tượng của riêng bé. 
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Chương7 
FM.G: Kỹ Năng Đọc Sách 

****** 
Các kỹ năng trong chuỗi này, cùng với các kỹ năng ngôn ngữ liên tưởng,mở ra con đường 

cho một trong những hoạt động đáng làm nhất mà bạn sẽ chia xẻ với con bạn- và trong tương lai là 

một trong những nguồn thông tin quan trọng nhất để học giỏi và giải trí. 

Chuỗi này xem xét các kỹ năng Vận động. Tính căn bản được sử dụng trong các cẩm nang- những 

kỹ năng như nhìn, lật trang và chỉ vào tranh. Trong các Chuỗi Ngôn ngữ dễ tiếp thu bạn sẽ thấy các 

hoạt động giúp con bạn hiểu ý nghĩa của các từ, biết cách sử dụng sách và tranh ảnh. Và tất nhiên, 

sách cũng nằm trong số các tài liệu bạn dùng để dạy con bạn giao tiếp với người khác. Cùng xem 

sách với những người khác cũng là một hoạt động tập thể cần thiết, và là một cách tuyệt vời để dạy 

đứa trẻ cùng chia sẻ với tập thể một mối quan tâm nào đó. 

Ngoài việc được công nhận rộng rãi về tầm quan trọng to lớn của sách đối với đới sống trẻ nhỏ, còn 

có những tiến bộ đáng kể về chất lượng và sự đa dạng vô cùng trong các loại sách trẻ em hiện có. 

Đặc biệt gây ấn tượng sâu sắc là loại sách có trang dày bằng bìa cứng (từ đây chúng ta gọi là sách 

cứng – ND), là loại sách trước đây tự giới hạn nhiều trong các tranh ảnh động vật và đồ chơi lặp đi 

lặp lại. Các loại sách cứng này ngày nay có sẵn ở nhiều mức độ phức tạp với đủ loại chủ đề. Các 

loại sách có trang bằng giấy (từ đây chúng tôi gọi là sách mềm – ND) thích hợp với lứa tuổi nhi 

đồng, và các sách truyện gần đây cũng được cải tiến tương tự. 

Nếu bạn không tìm thấy ở hiệu sách những loại sách nhi đồng cần thiết cho con bạn, bạn hãy giải 

thích với người bán sách nhu cầu của bạn và nhờ đặt mua một số sách phù hợp. Hoặc nhờ cán bộ 

thư viện địa phương giúp đỡ. Bạn cũng tìm kiếm ở các tạp chí và sách vở có mục giúp phụ huynh 

lựa chọn sách cho con mình – Các nhan đề mới đây là ‘Quyển sách chỉ dẫn tốt giúp chọn sách cho 

trẻ’ (xuất bản ở úc), do Bing Taylor và Peter Brăithwaite chủ bút, và ‘Sổ tay hướng dẫn đọc to’ 

(xuất bản ở úc) chủ bút Jim Trelease. Cả hai đầu sách trên đều do Penguin phát hành. 

Bạn cũng có thể tự làm sách cho mình, bằng cách vẽ hoặc dán tranh ảnh lên bìa cứng, rồi bọc lại 

bằng màng chất dẻo tự bám dính, đục lỗ rồi buộc lơi bằng giây hoặc len. Con bạn sẽ thích lật sách 

tìm hình của người bé thích hoặc hình của vật mà bé biết rõ. 

Dưới đây chúng tôi liệt kê tất cả các kỹ năng trong chuỗi này. 

9 đến 12 tháng 

41. Xem sách với người lớn. 

12 đến 15 tháng 

48. Vỗ nhẹ lên một tranh trên trang sách. 

49. Giúp lật các trang. 

15 đến 18 tháng 

54. Lật các trang sách cứng. 

55. Lật cùng một lúc hai hoặc ba trang sách mềm. 

18 tháng đến 2 tuổi 

64. Lật riêng rẽ các trang sách mềm. 

2 đến 3 tuổi 

98. Chỉ vào các đặc điểm nhỏ trong các sách hình. 

99. Xem sách một mình. 

 

Xem sách với người lớn 
 

Kỹ năng này được liệt kê ở mức phát triển 9 đến 12 tháng, nhưng tất nhiên không lý do gì phải đợi 

khi con bạn được 9 tháng nếu bé tỏ ra quan tâm sớm hơn, mặc dù chỉ thoáng qua. 

FM.G.41 



 52

Những cuốn sách đầu tiên bạn chọn cho con bạn nên có những tranh ảnh lớn, nhiều màu sắc và sẽ 

thuận tiện hơn nếu chỉ có một hay hai hình ở phần mở đầu. Nếu con bạn hay chộp lấy quyển sách, 

bạn có thể chọn một số sách cứng rất đẹp hiện có bán ở nhiều thị trường. 

Cách đánh giá chung 
Dụng cụ: Một số sách hình có tranh lớn, nhiều màu sắc. 

Phương pháp: Đặt con bạn ngồi trên đùi. Lật chậm trang sách, nói chuyện về mỗi hình cho bé nghe. 

Đánh dấu + nếu con bạn nhìn vào tranh trong khi bạn nói chuyện ít nhất hai phút. 

Cách dạy 
Dành riêng một thời gian mỗi ngày để xem sách- một thời gian yên tĩnh khi con bạn chịu ngồi trên 

đùi bạn, nhưng nếu bé uể oải quá thì cũng không tham gia được. 

Luôn luôn nói với bé về việc ta sắp làm- “Chúng ta hãy xem sách”. 

Gọi tên mỗi hình và giúp bé luôn quan tâm suốt phần dẫn giải của bạn. Bạn có thể tạo âm thanh liên 

quan đến tranh (‘Chó sủa gâu gâu!’, ‘ô tô chạy brừm brưm!’) hoặc hát bài hát thích hợp. 

Bạn dừng lại nhiều lần trong khi giảng giải để con bạn có thể tham gia đóng góp vào cuộc chuyện 

trò. 

Bây giờ hãy xem trước các kỹ năng tiếp theo trong chuỗi này- bạn có thể dạy các kỹ năng này ngay 

khi con bạn tỏ ra quan tâm đến các quyển sách của bé. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Cũng cho con bạn xem tranh ảnh ở những phạm vi khá- trong album hình, trong tạp chí, trên bao bì 

thực phẩm và v.v. …. 

Ngoài việc xem tranh ảnh, chắc chắn con bạn sẽ khám phá thêm những điều khác trong sách. Trẻ 

con rất thích nhai và xé sách, và cũng rất vui thích lôi khỏi tất cả các sách ra khỏi kệ sách! Cần quy 

định từ bây giờ các phép tắc bạn muốn con bạn tuân theo và bắt đầu dạy các quy luật này từ lúc 

này. Quan tâm đến việc đưa con bạn một cuốn sách để xé (có thể là cuốn điện thoại niên gián cũ) và 

cho bé một kệ sách để sắp xếp lại. 

Ghi nhớ và mở rộng 
Tiếp tục hai đề mục kế tiếp trong chuỗi này FM.G.48 (vỗ nhẹ lên một bức tranh trên trang sách) và 

FM.G.49 (giúp lật trang sách). 

 

Vỗ nhẹ một hình trên trang sách 
 

Điều tự nhiên là phải chỉ vào tranh khi bạn nói chuyện về chúng. Con bạn cũng sẽ biết làm 

như vậy. Để bắt đầu, bé sẽ dùng cả bàn tay vỗ nhẹ lên tranh. 

Cách đánh giá 
Đánh giá như FM.G.41, chỉ vào mỗi tranh khi bạn nói chuyện về nó. 

Đánh dấu + nếu con bạn bắt chước bạn bằng cách vỗ nhẹ, hoặc vỗ ngẫu nhiên. Bé phải vỗ 

nhẹ lên các tranh riêng rẽ, trong khi nhìn vào trang sách. 

Cách dạy 
Chỉ vào mỗi hình khi bạn xem sách với con bạn. Nếu con bạn không làm theo bạn, cầm cổ 

tay bé và nhẹ nhàng hướng dẫn bé vỗ nhẹ lên tranh. Cho bé nhiều cơ hội vỗ lên tranh không cần bạn 

giúp đỡ. 

Bạn có thể hỏi “… ở đâu?” hoặc “chỉ cho mẹ…”, để khuyến khích con bạn chỉ, nhưng đừng 

hy vọng bé biết lựa chọn đúng đến khi bé đạt trình độ này trong các Chuỗi Ngôn ngữ dễ Tiếp thu. 

Ghi nhớ và mở rộng 
Bạn có thể dần dần huấn luyện con bạn chuyển từ vỗ nhẹ lên hình sang chỉ tay lên hình khi 

bạn tiếp tục chuỗi này cũng như thực hiện các bài tập Chuỗi Ngôn ngữ dễ Tiếp thu đòi hỏi đứa trẻ 

phải chỉ tay. Xem FM.B.28 (ấn vào các lỗ trong bảng cắm chốt) để tìm các phương pháp khuyến 

khích bé chỉ tay. 

 

          Giúp lật trang  
 

FM.G.48 

FM.G.49 
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Đề mục này và ba đề mục tiếp theo đề cập đến khả năng lật trang của trẻ. Đây thực sự là 

một kỹ năng phức tạp, và nó sẽ giúp con bạn nếu bạn bắt đầu từ rất sớm khuyến khích bé tham gia 

khi bạn lật trang sách. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Một quyển sách có trang chắc chắn, chẳng hạn một quyển sách cứng. 

Phương pháp: Đọc sách với con bạn, lật trang chầm chậm. 

Đánh dấu + nếu con bạn dùng bàn tay để “giúp” trang sách lật lên. Bé có thể kéo lên cả trang kế 

tiếp, hoặc đẩy nó xuống khi nó bị lật lên. 

Cách dạy 
Nếu con bạn không tham gia khi bạn lật trang, bạn dạy giống như kỹ năng tiếp theo trong 

chuỗi này, FM.G.54 (lật trang sách cứng), và tự bạn bắt đầu tách các trang ra. 

 

Lật các trang sách cứng 
 

Khi con bạn tự lập các trang sách cứng, bé sẽ tự mình xem hết các quyển sách này. Tất nhiên 

điều này không có nghĩa là bé vô cùng với bạn xem hết những cuốn sác như thế! 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Một quyển sách cứng. 

Phương pháp: Để sách mở ra trước mặt con bạn. Biểu diển lật một trang. Bảo con bạn lật một 

trang. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn tách ra và lật được một trang. 

Cách dạy 
Để bắt đầu, tách trang sẽ lật ra khỏi trang khác bằng các ngón tay bạn ở giữa. Hướng dãn con 

bạn lướt bàn tay giữa các trang và lật trang qua. 

Dần dần giảm khoảng cách bạn đặt ra giữa các trang. Nếu con bạn dở ra hơn một trang, bạn 

nói: ‘Con bỏ sốt một trang rồi. Lật một trang thôi’. Bạn có thể nhắc nhở thêm bằng cách biểu diễn 

dùng ngón tay dở một trang lên khỏi các trang kia. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà   
Kết hợp sách và các phương tiện chơi đùa của con bạn và để bé tự hưởng sự vui thích đó, 

cũng như cùng chia sẻ với bạn. Không cần dành riêng để dạy bé lật trang, vì sách sẽ là một phần 

trong các nhu cầu tự nhiên hàng ngày của bạn, được đem ra xem vào ngày nghĩ ngơi và giờ đi ngủ, 

và bất cứ khi nào bạn và con bạn có một lúc yên lặng cùng nhaunhững. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Kỹ năng này được mở rộng bởi hai kỹ năng tiếp theo trong chuỗi này, để day trẻ lật trang sách 

mềm. 

 

Lật hai ba trang sách mềm một lúc    
 

Lật trang mềm khó hơn lật trang cứng nhiều, chủ yếu là do khó tách riêng một trang ra khỏi 

những trang còn lại. Chúng tôi trình bày hai mức độ có thể dùng để đánh giá kỹ năng , như mọi 

cách dạy có thể làm như đã mô tả trong FM.G.64 (lật riêng rẽ các trang sách mềm). 

Khi bạn chọn những sách mềm đầu tiên cho con bạn, hãy tìm những sách hình đơn giản, nhiều 

màu sắc và có truyện ngắn, trong đó mỗi tranh chỉ mô tả một sự kiện. 

 

Cách đánh giá  
 

Dụng cụ: Một quyển sách hình dành cho trẻ con có trang bằng giấy mềm. 

Phương pháp: Biểu diễn lật một trang và bảo con bạn lật một trang. Cho bé thử nhiều lần. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn lật hai hoặc ba trang mỗi một lúc không cần giúp đỡ. 

Cách dạy 

FM.G.54 

FM.G.55 

FM.G.49 
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Dạy như ở FM.G.64, khen ngợi khi con bạn bắt đầu lật được từng nhóm nhỏ mấy trang, và 

tiếp theo hướng bé lật các trang riêng lẽ. 

 

Lật riêng rẽ các trang sách mềm 
 

Đề mục này là phần quan trọng nhất của các kỹ năng lật trang trong chuỗi này. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Một quyển sách hình dành cho trẻ con có trang giấy mềm. 

Phương pháp: Đặt sách trên bàn hoặc dưới sàn trước mặt con bạn. Biểu diễn lật các trang. Rồi 

nói:’con lật đi’. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn lật mỗi lúc một trang và được ba trang và nhiều hơn thế. 

Cách dạy 
Cũng như với sách cứng, việc tách các trang là phần khó nhất của kỹ năng này. 

Dùng cách biểu diễn cho bé xem, và giúp đỡ cụ thể nếu cần, dạy con bạn đùn ngón trỏ nhấc 

góc phải trên cùng của trang trên rồi lách bạn tay vào giữa các trang. Bạn giảm dần sự giúp đỡ khi 

bé tự làm được tất cả. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Ngoài việc lật trang, còn có các hoạt động khác có liên quan đến khả năng tách một mãnh 

giấy ra khỏi một mãnh khác.Nếu con bạn thích dán, đưa bé một khay đựng các tranh ảnh cắt từ tạp 

chí, từ các mãnh giấy gói…Để bé nhặt tranh ở khay lên, mỗi lúc một cái và dán chúng lên giấy, lên 

các ống bìa cứng và các hộp rỗng. Thử thách bé bằng cách cho bé tách các tấm giấy bóng kính. 

Nhiều trẻ thích lột các miếng băng dính sau gáy sách của chúng. Bạn có thể tạo miếng săng uých 

của con bạn trong giấy không thấm mở và để bé mở gói ra. Bao bì thực phẩm bằng plastis cũng góp 

phần thử thách đáng kể-ngay cả với người lớn. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Chừng nào con bạn thấy thú vị chơi với sách, thì bạn không cần tạo cơ hội cho bé thực hành 

lật trang. 

 

chỉ vào các đặc điểm nhỏ trong sách hình 
 

ở đây chúng ta xem lại kỹ năng chỉ vào tranh, đã giới thiệu trong FM.G.48 (vỗ nhẹ một tranh 

trên trang sách). 

Trong phần ngôn ngữ dễ tiếp thu, bạn sẽ dạy con bạn chọn giữa các trang khác nhau, chỉ định 

vào tranh đã chọn bằng cách chỉ tay. ậ đây trọng tâm lại khác; đề mục nầy không đòi hỏi đứa trẻ 

phải chọn một trong hai, mà thay vào đó là chỉ ngón tay chính xác vào một đặc diểm rất nhỏ trên 

trang sách. Kỹ năng này cần sự kết hợp chặt chẽ giữa mắt và tay. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Một quyển sách có các trang miêu tả chi tiết hoặc nhiều tranh nhỏ trong một trang. 

Phương pháp: Chỉ vào một tranh trên trang sách hoặc vào một chi tiết nhỏ trong một tranh. 

Nói: “Nhìn này, đây là cái tai con heo” (hoặc bánh xe của xe tải hoặc con sâu bướm trên lá hặoc bất 

cứ cái gì). Bạn chỉ vào cái tai con heo. 

 Đánh dấu + nếu con bạn bắt chước bạn hoàn hảo và chỉ chính xác vào bức tranh đã định. 

Cách dạy 
Dần dần dạy con bạn những sách có tranh nhiều chi tiết hơn. 

    Biểu diễn chỉ vào những chi tiết nhỏ trong tranh, và tất nhiên luôn miệng gọi tên chúng. 

    Hướng dẫn bàn tay con bạn chỉ, nếu cần, dần dần giảm giúp đỡ. Cho bé nhiều thời gian để 

đáp ứng yêu cầu của bạn. Khi bắt đầu bé có thể mất một lúc mới chỉ được ngón tay vào đúng chỗ 

bạn đã định. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 

FM.G.64 

FM.G.98 
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Sử dụng các tranh ảnh và tạp chí trên tường, cũng như trong sách. Sử dụng các hình ảnh gia 

đình để khuyến khích con bạn chỉ ra những khuôn mặt bé biết. Bạn có thể cắt những hình không 

vừa ý ra rồi lắp ráp lại thành một hình nghệ thuật, bọc lại bằng màng tự bám dính. 

Ghi nhớ và mở rộng 
Khi con bạn đạt được các kỹ năng Ngôn ngữ dễ Tiếp thu cần thiết, bạn có thể loại bỏ cách dạy 

biểu diễn và bé tự kiếm các chi tiết trong tranh. Sự thực hành kỹ năng Chỉ tay trong vận động Tinh 

sau đó sẽ trở thành liên kết với sự thực hành kỹ năng Chọn một trong hai Ngôn ngữ dễ tiếp thu. 

Bảo con bạn chỉ ra các chi tiết bé thích, bằng cách hỏi một câu hỏi bỏ ngỏ như “Con they gì 

trong bức tranh này?” hoặc “Con thích tranh nào?” 

 
 
Xem sách một mình. 

 

Xem sách với người lớn vẫn còn quan trọng với con bạn trong vài năm tới, nhưng đây cững là 

một hoạt động bé có thể thích làm một mình. Bạn muốn con bạn trở nên chơi đùa tự tin hơn, vì 

quyền lợi của bé cũng như của bạn, và việc im lặng xem sách đem đến cho bé những giờ vui thú 

trong lòng suet cuộc đời bé. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Các sách hình và sách truyện đơn giản được con bạn thích. 

Phương pháp: Quan sát con bạn khi bé tự xem sách. 

     Đánh dấu + nếu con bạn gồi xuống và xem liên tục ít nhất hai quyển sách, không cần người 

lớn quan tâm. Bé cần phải xem hầu hết các trang theo đúng thứ tự. 

Cách dạy 
Dạy bằng cách khuyến khích ( điều này cũng bao gồm cả việc cung cấp nhiều sách hay) và 

bằng ví dụ, vì thực sự cần nhe vậy. Bảo đảm mỗi ngày có một lúc nào đó, mặc dù ngắn, để ngồi 

xem sách của bạn và bé ngồi với sách của bé. 

Trẻ nhỏ hầu như xem mộy mình những quyển sách mà chúng biết rõ, vì vậy bạn đừng ngại 

đọc lại nhiều lần cho bé nghe những sách bé thích. Trẻ em vui thú và học hỏi được từ những lần lập 

lại như thế. 

Nếu bạn để con bạn giúp chọn những chuyện đọc vào giờ đi ngủ, chắc chắn bạn sẽ thấy rằng 

những chuyện cũ được bé chọn đi chọn lại nhiều lần, và có thể truyện này là những sách bé thường 

chọn đọc một mình. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Con bạn có thể thích “đọc” truyện cho các đồ chơi của bé nghe, đó là những thứ bé đem vào 

giường ngủ, có thể là các đồ chơi nhồi bông hoặc các búp bê bé đặc biệt thích. Cũng có thể bé sẽ 

thích đặt ra một trang sách truyện giả bộ, bằng cách dùng các trang tạp chí hoặc dùng chì màu vẽ 

minh hoạ lên các tang giấy trắng. khuyến khích bé ‘đọc’ sách của bé cho bé nghe hoặc cho bạn 

nghe. Không thành vấn đề nếu truyện của bé không có ý nghĩa : điều quan trọng ở đây là bé đang 

kết hợp kỹ năng đọc sách vào việc chơi đùa. 

Khi bạn cảm thấy bé đã sẵn sàng, bạn có thể cho bé thời gianợt đọc cho bé nghe một hoặc hai 

quyển sách vào giờ đi ngủ. Và chính bạn cũng đọc, nhưng không phải cho bạn nghe mà là cho bé 

nghe. 

Ghi nhớ và mở rộng chuỗi này. 
Vào khoảng lúc này sách sẽ là một phần chính thức trong đời sống của con bạn do đó bạn 

không cần phải tạo các cơ hội cho bé thực hành. 

Bước tiến lớn tiếp theo đến khi cao bạn bắt đầu học đọc. Đến lúc ấy, bé sẽ đạt được niềm tin 

tưởng. Nhiều trẻ khuyết tật tinh thần có thể và thật sự học đọc được. Kinh nghiệm của chúng tôi ở 

Macquaric bảo chúng tôi rằng ở bất cứ trẻ nào tiến triển suốt chương trình này sẽ đạt được một số 

kỹ năng đọc, và nhiều trẻ hội chứng Down đang tiếp tục học ở các trường bình thường vẫn có thể 

theo kịp các bạn cùng lớp về kỹ năng đọc trong nhiều năm.Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ cho con 

bạn thử với chuỗi này. 

FM.G.99 
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Chương 8 
FM.H: Giải Quyết Vấn Đề Và Trò Chơi Lắp Ráp 

******** 
Trong chuổi này ban sẽ thấy các hoạt động được lập ra để dạy trẻ sử dụng các kỹ năng thuộc 

về mắt và tay để giải quyết ấn đề. 

Có các loại vấn đề khác nhau trong chuỗi này, gồm có: 
• Làm cách nào để tôi đặt cái này vào trong đó? 

• Làm cách nào để tôi lấy cái đó ra khỏi nơi ấy? 

• Làm cách nào để tôi đặt chung cái này ? 

• Làm cách nào để cái của tôi trông giống như cái của nó ? 

Bạn sẽ thấy có vài lĩnh vực chồng chéo giữa chuỗi này với những chuỗi khác, đặt biệt với chuỗi 

FM.E:Kỹ xảo. Lý tưởng nhất là nên dạy chung các chuỗi này với nhau. 

Khả năng giải quyết khó khăn trong một chừng mực nào đó là khả năng thử lại một lần nữa 

nếu mọi việc không giải quết được trong lần đầu. Các hoạt dộng trình bày ở đây được thiết kế phần 

nào để khuyến khích đứa trẻ kiên nhẫn đến khi tìm ra giải pháp. 

Nhiều kỹ năng trong chuõi này liên quan đến các bản tạo hình, trò chơi lắp ráp cài khớp vào 

nhau hoặc trò chơi ghép hình. Các kỹ năng này đòi hỏi sự chọn lựa đồ chơi cẩn then. Ngay cả dân 

thành thị phải ra khỏi khu vực của họ để săn tìm các đồ chơi láp ráp thích hợp và đối với những 

người sống ở các vùng tách biệt thì sự khó khăn còn to lớn hơn nhiều. Nếu ở địa phương bạn có nhà 

trẻ hoặc thư viện đồ chơi, các nhân viên ở đó sẽ giúp xác định các đồ chơi lắp ráp phù hợp và sẽ 

biết cách đặt mua chúng. Người bán đồ chơ ở địa phương cũng sẽ giúp bạn bằng cách cung cấp các 

catalogue và đặt mua các đồ chơi giúp bạn. Một số đò chơi ráp hình tốt nhất chúng tôi tong thấy đã 

được làm tại nhà. 

Chúng tôi sẽ mô tả chi tiết các dụng cụ của bạn cần vào phần mở đầu của mỗi đề mục trong 

chuỗi. Nhưng trước hết, có một vấn đề chung cần nói về trò chơi lắp ráp. Nhiều đò chơi lắp ráp 

dành cho trẻ nhỏ gồm nhiều mảnh, trên mỗi mảnh có nhiều núm nhỏ. Các núm nhỏ này giúp dẽ kéo 

các mảnh ra, nhưng chúng có thể gây khó khăn khi ráp các mảnh vào nhau lần nữa. Nhiều trẻ có 

khuynh hướng cầm mảnh đồ chơi ở vị trí núm, và cố thay đổi nó bằng cách vặn quanh núm. Hành 

động này không giúp trẻ đủ sức điều khiển mảnh lắp ráp, và kết quả là trẻ sẽ chán nản. Đôi khi các 

loại lắp ráp này được chú ý giới thiệu cho trẻ khuyết tật, nhưng theo kinh nghiệm của chúng tôi thì 

chung gây ra nhiều khó khăn hơn là giúp giải quyết các vấn đề. Hãy tìm những đồ lắp ráp không có 

núm, hoặc ding kềm nhổ chúng ra. Nếu chung làm bạn bối rối thì nên ngăn con bạn sử dụng 

chúng.Bé sẽ làm tốt hơn nếu các ngón tay bé đặt vững vàng trên bề mặt mảnh lắp ráp. 

Dưới đây chúng tôi liệt kê tất cả kỹ năng trong chuỗi này. 

9 đến 12 tháng 

39. Lồng hai tách. 

 

12 đến 15 tháng 
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51. Nhất nắp một hộp nhỏ tìm một đồ chơi hoặc hạt nho khô. 

52. Bắt chước dốc ngược chai nhỏ lấy một hạt nho khô. 

 

15 đến 18 tháng  

56. Đặt một hình vuông vào bản tạo hình (không chọn lựa). 

57. Dốc ngược chai nhỏ lấy một hạt nho khô, không biễu diễn. 

 

18 tháng đến 2 tuổi 
65. Lồng bốn tách vào nhau. 

66. Đặt một bản tam giác vào bản tạo hình, chọn một trong ba. 

67. Đặt một hình tròn vào bản tạo hình, chọn một trong ba. 

68. Đặt một hình vuông vào bản tạo hình, chọn một trong ba. 

 

2 đến 3 tuổi 
72. Hoàn thành một trò chơi lắp ráp - một mảnh. 

73. Hoàn thành một trò chơi lắp ráp - một mảnh, di chuyển sáu mảnh. 

74. Hoàn thành một trò chơi lắp ráp - ba mảnh cài khớp với nhau. 

75. Bắt chước làm một xe lửa. 

76. Tìm hiểu cơ cấu nguyên nhân. 

 

3 đến 4 tuổi 
100. Hoàn thành một trò chơi lắp ráp - sáu mảnh (không nhìn trước). 

101. Hoàn thành một trò chơi lắp ráp - tám mảnh(không nhìn trước). 

102. Hoàn thành một trò chơi ráp hình - bốn mảnh. 

103. Bắt chước xây một cây cầu. 

104. Đặt năm khối theo thứ tự hàng. 

 

Lồng hai tách   
 

Đây là một hoạt động đòi hỏi phải đặt một vật vào bên trong một vật khác. nó phát triễnkhã 

năng đã đạt được trong FM.D.38.(đặt một chốt vào hộp). 

Trong hoạt động này, đứa trẻ phải tính toán xem để cái tách nào vào trong. Nếu bé cố để tách 

lớn vào trong tách nhỏ hơn, bé sẽ thất bại. Bé phải thử một cách khác để lồng các tách vào nhau. ý 

định thử một lần nữa hoặc thử một cách khác là trọng tâm của chuỗi này và bạn có thể bắt  đầu dạy 

nó bằn hoạt động này. Việc đứa trẻ có “biết” sự khác nhau giữa lớn và nhỏ hay không sẽ không 

thành vấn đề chừng nào bé còn kiên nhẫn đến khi tìm ra giải pháp. 

Thực sự đến một lúc nào đó một bộ tách lồng vào nhau sẽ hữu ích cho bạn vì vậy nên mua 

một bộ từ bây giờ. Tìm những tách tròn thay vì tách vuông. Phần lớn các bộ tách lồng có thể dùng 

xây tháp được, cũng như lồng vào nhau, nhờ đó làm tăng tính linh hoạt của chúng. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Hai tách lồng có kích thước rõ rệt. Nếu bạn có một bộ tách, chọn hai cái cách nhau 

ba cỡ. 

Phương pháp: Biễu diễn đặt một tách vào trong cái kia. Tách chúng ra và để trên bàn, nói 

“con làm đi”. Thử ba lần, mỗi lần lại thay đổi vị trí để tách. 

Dáng dấu “+” nếu con bạn đặt một tách vào trong tách kia được hai lần trong ba lần thử. Bé 

có thể đạt diểm cộng nếu bé làm sai một lần ở bất cứ lần thử nào và rồi tự sửa sai không cần bạn 

giúp đỡ. 

Cách dạy  
Kỹ năng vận động tinh cần thiết cho bài tập này rất giống kỹ năng đã học ở FM.D.38 (đặt một 

chốt vào hộp). Dạy cùng một cách như nhau. 
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Trong hoạt động này, đứa bé cũng phải nhận ra hoặc tính toán bằng phương pháp thử- và - 

sai, xem tách nào nhỏ hơn. Khi bé thử đặt tách lớn hơn vào tách nhở hơn, bạn nói “không vừa. Thử 

lại” luôn cho con bạn cơ hội tự sửa sai trước khi can thiệp bằng giúp đỡ cụ thể. 

Thỉnh thoảng để những cái tách nhỏ hơn bên phải và thỉnh thoảng bên trái, để bé không nhận 

ra tách nhỏ hơn đơn độc chỉ bằng vị trí của nó. 

Khi con bạn đã hiểu, ngay cả một lời nhắc bạn cũng không giúp đỡ bé nữa khi bé phạm sai 

sót. Lúc đầu hãy chờ đợi, để nhìn xem bé có sửa sai không cần nhắc nhở hay không.  

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Có thể thực hành kỹ năng này với bất cứ vật đựng nào để vừa vào bên trong cái kia. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Kỹ năng này được mở rộng trực tiếp trong FM.H.65 (lồng bốn tách vào nhau). Trong lúc ấy, 

thêm một thử thách nữa bằng cách đưa cho con bạn những vật đựng hình vuông hoặc chữ nhật để 

lồng vào nhau- chẳng hạn hai hộp đựng dày có kích thước khác nhau. Bạn cũng có thể ding những 

cái tách nhỏ hơn trong bộ tách lồng của bạn và làm việc với tong cặp tách có kích thước gần bằng 

nhau. 

 

 
 
Nhấc nắp một hộp nhỏ tìm đồ chơi hoặc hạt nho khô 

 
 

Đến khi con bạn hoàn thành (hoặc gần như hoàn thành) chuỗi FM.C: tính ổn định của vật thì 

bạn mới dạy bé kỹ năng này. Đứa bé biết là có vật gì trong hộp – nhưng làm cách nào để lấy nó ra?  

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Một hộp nhỏ có nắp có thể lấy xuống dễ dàng. Nó cần phải nhỏ đủ cho con bạn cầm 

thỏa mái. Một đồ chơi nhỏ hay một hạt nho khô. 

Phương pháp: Biễu diễn bằng cách để đồ chơi trong hộp rrồi tìm nó. Để đồ chơi vào lần nữa 

và giơ cái hộp cho con bạn xem, nói “đồ chơi ở đâu?”. 

Đánh dấu “+” nếu con bạn nhất được nắp hộp và tìm được đồ chơi. 

Cách dạy 
 Bạn cần có đủ loại hộp, kể cả có ít nhất một hộp có nắp rất lỏng và một bộ sưu tập các vật 

nhỏ. 

Bắt đầu bằng cách biễu diễn lặp lại và giúp con bạn bắt chước bạn. Dùng cái hộp có nắp rỗng 

lùng thùng để con bạn thành công dễ dàng. 

Khi con bạn đã hiểu, bạn giảm giúp đỡ và đưa ra những hộp thách thức hơn. Nếu bé mở nắp 

khó khăn, cố thuyết phục bé “cứ cố gắn đi” hoặc “thử lần nữa”. 

Nếu con bạn không cố gắng tìm đồ chơi, quay lại chuỗi FM.C để luyện tập thêm ở các hoạt 

động tính ổn định của vật. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Các trò chơi giấu đò là chương trình làm việc ! Dùng đủ loại vật đựng: Lý tưởng nhất là 

chúng có nắp, nhưng không thật sự cần thiết. Điều quan trọng là con bạn tìm được cách lấy đồ chơi 

ra khỏi vật đựng. Thỉnh thoảng để bé giấu đồ chơi. Bé sẽ thích thú nhìn bạn tìm kiếm và bạn có thể 

đóng một vai trò quan trọng với mục đích giúp bé hiểu cần phải cố gắng nhiều để thành công. Bạn 

cũng thử cho bé mở các gói xem có gì bên trong. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Các đồ chơi giấu đồ có thể phát triển phức tạp hơn và thử thách hơn khi con bạn tiến bộ. Kỹ 

năng kế tiếp trong chuỗi này.FM.H.52 sẽ trinh bàymột cách khác để lấy lại vật. 

Bắt chước dốc ngược chai  nhỏ lấy hạt nho khô 

        Con bạn có thể giải quyết vấn đề này nếu bé làm theo điều bạn làm. 

Cách đánh giá   
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Dụng cụ:Một chai nhỏ trong suet cao khoảng 8 cm, chẳng hạn một chai thuốc hoặc một chai 

phẩm màu thực phẩm trống không. Những hạt nho khô. 

Phương pháp :Để hạt nho vào chai và cho con bạn xem. Sau đólập úp chai và tìm hạt nho. Để 

vào một hạt nho khác và đưa cho con bạn. 
 Đánh dấu (+) nếu con bạn lật úp cái chai để hạt nho rơi ra ngoài. Và sau đó tìm hạt nho. 

Cách dạy  
Cho bé ăn hạt nho để động viên bé làm tốt hoạt động này! Dạy thông qua các lần biễu diễn 

lặp lại và giúp đỡ cụ thể nếu cần. Bạn cần phải giảm dàn sự giúp đỡ khi con bạn đã hiểu vấn đề. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Sử dụng các loại vật đựng trong suet và dễ cầm để luyện tập kỹ năng này cho bé. Có thể cho 

bé thực hành động tác nghiêng chai trong bồn tắm, bné sẽ htích thú khi ngắm nhìn nước tuôn chảy 

ra. Cho cát vào chai rồi làm tuôn chảy cũng có tác dụng như vậy. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Khi con bạn đã thông thạo kỹ năng này, bạn ẽ ngưng biễu diễn cho bé xem, như đã mô tả 

tròngM.H.57. 

 

 

 

đặt một hình vuông vào bảng tạo hình (không chọn lựa)   
 

Dạy FM.D.44(đặt một nhình tròn vào bảng tạo hình) trước khi bắt đầu hoạt động này. 

Vấn đề ở đây là xây hình vuông như thế nào để đặt được nó vào lổ. Khi bạn đặt hình tròn vào 

bảng tọa hình trước đây(FM.D.44), không có góc nàop trong quá trình thực hiện-dù bạn ấn từ góc 

nào, hình tròn cũng sẽ trược vào lổ. Tuy nhiên với hình vuông cần phải kiên nhẫn và sẵn sàng thử 

lại lần nữa. 

Đối với đề mục bảng tạo hình trong chuỗi này bạn cần có một bảng tạo hình có một hình 

vuông, một hình tam giác (3 canh bằng nhau) và một hình tròn. Nếu bảng của bạn có nhiều hình 

dạng hơn, ban có thể che nó lại. Đôi khi các bảng lại có sẵn vài mẫu minh hoạ của một hình cụ thể 

(các hình vuông, hình tam giác...) nhưng để tiết kiệm bạn nên mua một bảng chỉ có một mẫu minh 

hoạ cho mỗi hình. Các bảng có sẵn ngoài thị trường thường trông không hấp dẫn, vì vậy ban hãy 

yùy ý trang trí thêm cho chúng- đồng thời vẫn duy trì đặc điểm riêng biệt của các hình. Nếu bạn 

may mắn được một người nào đó làm riêng cho bạn một cái, bạn hãy cố gắng tạo từng phần hình 

dạngcủa một bức tranh- hình tròn là mặt trời, hình vuông là căn nhà và tam giác là mái nhà. Các 

hình lý tưởng nên có bề ngang khoảng 8 đến 10 cm. 

Nếu bạn không tìm được một bản rạo hình của bất cứ hình dạng nào, hãy tiến thẳng đến 

FM.H.72, chọn một đồ chơi lắp ráp đơn giản nhất bạn tìm được- loại đồ chơi có những mãnh khá 

lớn thể hiệnnhững vật quen thuộc. Cần nhớ rằng với loại một mảnh có một nình không đúng qui 

cách lắm, chẳng hạn một quả cam, có thể khó đặt ngay hàng theo lổ hơn một mảnh có một hình đặc 

biệt, chẳng hạn một quả chuối . 

Nhưng bây giờ giả sử là chúng ta đã có một bảng tạo hình, hãy xem xét cách đánh giávà dạy 

bài tập này. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ:Một bảng tạo hình có ít nhất một hình vuông như mô tả trên. 

Phương pháp:Biểu diễn đặt một hình vuông vào. đua hình vuông cho bé và nói ‘Đặt hình 

vuông vào hình vuông’. thử ba lần. 

đánh dấu (+) nếu con bạnđặt hình vuông vào lỗ, khong cần giúp cụ thể hoặc nhắc nhở, được ít 

nhất hai lần trong ba lần thử. 

Cách dạy 
Làm việc xuyên suốt các bước sau đây để quyết định điểm bắt đầu dạy. 

1. Ân một hình vuôngvào một lỗ khi được giúp đặt hình vuông lên bảngvà đẩy nó vào vị trí cho 
lần ấn xuống sau cùng. ở bước này, bạn chỉ yêu cầu bé tự htực hiện phần sau cùng của bài tập. 
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Nhưng phải bắt đầu bằng cách đưa hình vuông cho bé và giúp bé làm tất cả các bước, ngưng bước 

cuối cùng bé sẽ tự làm một mình. nếu bạn đặt hình vuông vào vị trí cho bé mà không hướng dãn bé 

trong suốt vận động, bé sẽ không có cảm giác vận động. Luôn đưa ra một lời chỉ dẫn không đổi: 

‘đặt nó vào’.khuyến kích bé đặt lòng các ngón tay lên miếng hình vuông. ấn bằng ngón tay sẽ 

không giúp bé nhiều. Một số trẻ làm tốt hơn khi ấn bằng cả hai bàn tay. Cáchlàm hay nhất là cách 

bé cảm thấy thoải mái nhất và đưa đến kết quả tốt nhất. 

2. Di chuyển hình vuông vào vị trí và ấn nó vào lỗ, có nhắc nhở. Tiếp tục giúp con bạn đặt 

hình vuông lên bảng, nhưng lấy tay bạn ra trước khi đặt nó ngay hàng theo lỗ. Nói “Đặt nó vào”. 

Nếu hình vuông bị chệch một góc so với lỗ, nói “Xoay nó lại”. Giúp cụ thể ở giai đoạn này nếu 

cần. Luôn giúp con bạn xoay miếng hình, không bao giờ xoay hình giúp bé. Giảm giúp đỡ cụ thể 

khi bé hiểu. 

3. Đặt hình vuông lên bảng đẩy nó vào vị trí và ấn nó vào, có nhắc nhở. Khi bé đạt bước này, 

con bạn sẽ có khả năng tự làm tất cả các giai đoạn của bài tập, chỉ cần giúp bé bằng cách giúp 

miệng. Có ba lời chỉ đầu căn bản: “Đặt nó lên bảng”, “Xoay nó lại”và “ấn nó vào”. 

4. Đặt hình vuông vào bảng tạo hình không cần giúp cụ thể hoặc giúp bằng lời, như trong mục 

tiêu chính. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà. 
Bây giờ con bạn có thể thử đặt các dạng hình vuông vào lỗ hình vuông ở hộp thư của bé. Có 

thể bé cũng thích đặt những cái nắp lên hộp vào giai đoạn này. 

Ghi nhớ và mở rộng 
Khi con bạn đã thông thạo kỹ năng này tiếp tục với chuỗi này, thỉnh thoảng thực hành với 

hình vuông.  

 
Dốc ngược chai nhỏ lấy hạt nho khô, không làm mẫu 
 
Đây là một mở rộng trực tiếp của FM.H52 Bây giờ con bạn phải có một khái niệm vững vàng 

rằng có thể lấy lại mọi vật bằng cách nghiêng vật đựng nó.  

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Như FM.H52 

Phương pháp: Cho bé quan sát khi bạn để hạt nho vào  trong chai nhưng không làm động tác 

nghiêng. Đừng vội đáng giá đề mục này sau một buổi ở FM.H52, Bạn sẽ hiểu rõ hơn nếu bạn để vài 

ngày sau hoạt đông mới đánh giá đề mục này. 

Đánh dấu + nếu can bạn dốc ngược chai để hạt nho rơi ra ngoài và tìm hạt nho. 

Cách dạy 
Tiếp tục dạy như FM.H52 , rồi ngưng lại vài ngày trước khi đánh giá lại. Lập lai đến khi cao 

bạn đạt điểm cộng qua đánh giá. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Cung cấp cho con bạn đủ loại vật đựng chưa các vật và xem bé có ngẫu nhiên sử dụng động 

tác nghiêng hay không. Nếu có nghĩa là bé đã thông thạo kỹ năng. 

Ghi nhớ và mở rộng 
Để có những hoạt động thử thách hơn, thử để các vật vào những ống dài bằng bìa cứng, chẳng 

hạn ống dùng cho áp phích quảng cáo gữi qua bưu điện. Hãy dùng một vật đựng thon dài có nắp để 

con bạn kết hợp các kỹ năng mở nắp với kỹ năng nghiêng vật đựng. 

 

Lồng bốn tách vào nhau 
 
Đây là phần mở rộng của FM.H39 “Lồng hai tách”. Bây giờ trẻ có bốn tách để lồng vào nhau. 

Chọn bốn tách có thể lồng vào nhau dễ dàng. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ : Một bộ bốn tách đặt vào nhau dễ dàng, như mô tả trên. 
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Phương pháp : Bày các tách lên bàn trước mặt con bạn. Nói ‘ Nhìn này, mẹ có thể đặt chúng 

vào nhau’. Biểu diễn cho bé xem. Sau đó lấy chúng ra, để trên bàn không theo thứ tự. Nói ‘ con đặt 

chúng vào nhau’. Thử ba lần. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn đặt các tách vào nhau được hai lần trong ba lần thử mà không cần 

giúp đỡ cụ thể hoặc giúp bằng lời. 

Cách dạy  
Bạn có thể thực hiện suốt ba bước khi thực hiện kỹ năng này. 

1. Đặt vào nhau một đồ chơi xếp lồng- hai cái (như trong FM.H39)  

2. Đặt vào nhau một đồ chơi xếp lồng- ba cái. 

3. Đặt vào nhau một đồ chơi xếp lồng- bốn cái. 

Trong tấc cả các bước, bắt đầu bằng cách nói ‘ Tìm cái lớn’. Khi con bạn tìm được rồi, nói ‘ 

Đặt nó ở đây’, trỏ vào giữa bàn. Chỉ vào những tách còn lại và nói: ‘Bây giờ cái nào là cái lớn? đặt 

nó vào.’Tiếp tục đến khi chỉ còn một tách . 

Nếu con bạn chọn một cái tách không thích hợp, cứ để bé làm tới, nhờ đó bé tự biết rằng nó 

không vừa. Nói ‘không vừa, thử một cái khác’. 

Khi con bạn đã lồng tác cả tách vào nhau, giúp bé lắc chúng để bé cảm nhận về một sản phẩm 

hoàn thành. Điều này cũng là sự động viên. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Tủ chén bát nhà bếp là một nguồn đồ chơi dùng thay đổi rất tốt. Bộ tô trộn xà lách dùng vào 

hoạt động này rất hay. Ngoài ra các chậu trồng cây cũng dùng được. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Khi con bạn đã thông thạo kỹ năng này, bạn có thể bổ sung thêm tách vào tách của bé . 

Nhiều bộ tách xếp lồng vào nhau được thiết kế để cũng có thể xếp chòng lên nhau thành một 

cái tháp. Khi con bạn tiến bộ qua suốt chuỗi này, bạn tìm những đồ chơi khác có thể đặt các thứ lên 

nhau theo thứ tự kích thước. Thuộc loại này gồm có các đồ chơi ráp hình biểu hiện một dãy các vật 

giống nhau có kích thước khác nhau, và đồ chơi gồm những cái vòng để vừa lọt vào những trụ thon 

đầu. 

 

Đặt một hình tam giác vào bảng tạo hình(không lựa chọn) 
 

Một hình tam giác có ít góc hơn hình vuông, do đó cũng chỉ cần xoay nó ít hơn để đặt ngay 

hàng theo lỗ của nó. 

Đánh giá và dạy như FM.H56 , chỉ khác là dùng hình tam giác thay vì hình vuông và hình tam 

giác phải có ba cạnh bằng nhau. 

đặt một hình tròn vào bảng tạo hình, chọn một trong ba 
 
Đặt một hình vuông vào bảng tạo hình, chọn một trong ba  
 
Đặt một hình tam giác vào bảng tạo hình, chọn một trong ba 
 
Trong ba đề mục này, đứa trẻ cần giải quyết hai vấn đề : làm cách nào để đặt hình vào trong lỗ 

và cần chọn lỗ nào. Có thể đánh giá cả ba đề mục này cùng lúc. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ : Một bảng tạo hình có một hình tròn, một hình vuông và một hình tam giác. cần phải 

che lại các hình  dạng khác nếu có. 

Phương pháp : Lấy ra tấc cả ba hình trong bảng tạo hình, và đưa một hình  cho con bạn . Nói ‘ 

đặt vào’ 

Lập lại, thử ba lần với mỗi hình, và đổi hướng bảng giữa các lần thử. 

Nếu con bạn mất tập trung sau vài lần thử, bạn đánh giá mỗi đề mục vào các ngày khác nhau. 

Đánh dấu (+) cho mỗi đề mục nếu con bạn đặt hình  đó vào bảng tạo hình, không cần giúp đỡ, 

được ít nhất hai lần trong ba lần thử. 
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Cách dạy  
Bắt đầu dạy với hình tròn, là hình  dễ đưa vào lỗ nhất. 

Cho con bạn chọn trong hai hình, tức là hình tròn hoặc hình vuông. Nếu con bạn đặt hình tròn 

vào trong một lỗ khác, bạn nói:’ không vừa, thử một lỗ khác’ .Nếu cần chỉ vào lỗ tròn, nói’ nhìn 

này hình tròn vào lỗ tròn’ Tránh di chuyển hình tròn giùm cho con bạn . 

Xoay tròn bảng đẻ hình tròn ở vào một vị trí khác và lập lại. 

Khi con bạn đã tinh thông thử cách này, tiếp tục đưa hình khác, và vẫn chọn một trong hai. 

Sau cùng cho bé chọn một trong ba, bắt đầu lần nữa với hình tròn . 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  

Hộp thư của con bạn sẽ cung cấp một hoạt động hỗ trợ tốt. Nếu có một thư viện đồ chơi gần 

đấy, bạn hãy tìm các bảng tạo hình khác nhau, hoặc tự thay đổi bằng cách dán các tranh khác nhau 

vào các lỗ. 

Nếu con bạn có vẻ mệt mỏi với hoạt động bảng tạo hình ở bất cứ giai đoạn nào suốt quá trình 

dạy, bạn cất bảng đi vài ngày và tiếp tục các đề mục ở những chuỗi khác. Đừng cho rằng phải vội 

vã thực hiện hết các đề mục này, cần phải rải chúng ra với đủ loại hoạt động đa dạng. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Khi con bạn đã tinh thông các kỹ năng này, bé sẽ sẵn sàng tiếp tục tới trò chơi lắp ráp một 

mảnh (FM.H72). các trò chơi lắp ráp này sẽ cho phép bé sử dụng tấc cả kỹ năng đã học với bảng tạo 

hình. Bé không cần dùng lại bảng tạo hình trừ khi bé gặp khó khăn với bài tập kế tiếp và cần luyện 

tập nhiều hơn với hình cân đối. 

 

 
Hoàn thành một trò chơi lắp ráp- một mảnh 
 
Thế nào là một trò chơi lắp ráp một mảnh? Đó là một trò chơi lắp rắp có một tranh hợc nhiều 

hơn, mỗi tranh tương ứng cho một mảnh lắp ráp đơn độc. Các mảnh không tiếp xúc hoặc cài vào 

nhau: mỗi mảnh hoàn toàn đứng riêng một mình. 

Tìm các đồ lắp ráp thể hiện vài vật quen thuộc khác nhau. Những đồ lắp ráp thể hiện hàng dãy 

các vật giống nhau có kích thước khác nhau, hoặc cùng hình dạng như nhau tạo thành các động tác 

khác nhau, là những trò chơi khó hơn và cần để học sau. 

Đồ lắp ráp tốt nhất chúng tôi từng thấy có một hoặc hai hàng các vật quen thuộc, mỗi vật có 

hình dạng khá đơn giản. Bạn nên gọi tên các vật để giúp bé phát triển ngôn ngữ. 

Xin liên hệ phần lưu ý về các núm ở phần mở đầu chuỗi này. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Một đồ lắp ráp- một mảnh. 

Phương pháp: Chỉ lấy một mảnh ra và đưa nó cho con bạn. Nói ‘Đặt...... vào.....’. Thử bốn 

lần, sẽ dễ hơn nếu mỗi lần dùng một mảnh khác nhau. 

Đánh dấu + nếu con bạn đặt các mảnh vào, được ba lần trong bốn lần thử. 

Cách dạy 
Mục đích giáo dục sẽ dễ đạt hơn nếu có đủ loại đồ lắp ráp một mảnh. Bắt đầu dạy với cái dễ 

nhất bạn đang có. 

Dạy giống như dạy các mảnh của bảng tạo hình. 

Khuyến khích con bạn tìm những dấu hiệu về biện pháp cần thực hiện cho mảnh lắp ráp. 

‘Nhìn này, xe ôtô bị lộn ngược rồi! Con xoay nó đi.’ 

Tiếp tục đến khi con bạn có thể đặt ít nhất năm hình khác nhau. 

Nhớ là mỗi một lần chỉ nên lấy đi một mảnh từ bảng lắp ráp. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 

Nếu bạn luôn để con bạn ngồi vào bàn trong các buổi dạy, thì đôi lúc thử ngồi dưới sàn làm 

việc lắp ráp này, vì ở một độ cao khác sẽ thể hiện một thử thách mới. 

Ghi nhớ và mở rộng 
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Vài đồ lắp ráp một mảnh khó hơn những cái khác, vì vậy có nhiều phạm vi để mở rộng các kỹ 

năng của con bạn thông qua những đồ chơi bạn chọn. 

Thực hành nhiều lần ở mức độ này trước khi tiếp tục đề mục tiếp theo trong chuỗi này. 

 

Hoàn thành một trò chơi lắp ráp- một mảnh, lấy ra sáu mảnh 
 

Một khi đứa bé đã biết để các mảnh vào một bảng lắp ráp, bé đã sẵn sàng đương đầu với thách 

thức mới nhằm quyết định xem lỗ nào cần thử. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Một đồ lắp ráp- một mảnh (như đã mô tả ở FM.H.72) có sáu hình dạng hoặc nhiều 

hơn. 

Phương pháp: Lờy ra sáu mảnh từ bảng lắp ráp. Biểu diễn đặt một mảnh vào, rồi lấy nó ra lần 

nữa. Nói ‘Con đặt tất cả các mảnh vào’. 

Đánh dấu + nếu con bạn đặt tất cả sáu mảnh vào bảng lắp ráp không cần giúp đỡ. 

Cách dạy 

Cũng như với bảng tạo hình, dạy bằng cách lấy ra đúng hai mảnh để bắt đàu với nó, rồi ba, rồi 

bốn và .v.v.... 

Liên hệ lần nữa với các phương pháp dạy đã mô tả cho FM.H.67,68 và 69. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 

Cũng như với FM.H.74. Cần thiết cung cấp cho con bạn đủ loại đồ lắp ráp. 

Ghi nhớ và mở rộng 

Trong sự gây go mà các mảnh đơn độc lẫn phạm vi các lựa chọn mở ra cho con bạn, có một 

phạm vi thích hợp cho sự mở rộng với các đồ lắp ráp một mảnh. Các mảnh lắp ráp sẽ vẫn là những 

đồ chơi hữu ích và thích hợp cho con bạn dài lâu sau này khi bé đã bắt đầu các trò lắp ráp cài khớp 

đơn giản (FM.H.74). 

 

Hoàn thành một trò chơi lắp ráp –ba mảnh cài khớp vào nhau 
 

 

Chúng tôi dùng thuật ngữ “trò chơi lắp ráp cài khớp vào nhau” để mô tả một đồ lắp ráp gồm 

một tập hợp các mảnh sát cạnh nhau nằm bên trong một bảng hoặc ngăn hộp. Khi lấy hết các mảnh 

ra, các đường rìa của bảng tạo thành hình dáng của một bức tranh và đây là loại lắp ráp bạn cần tìm 

khi bắt đầu dạy. Chẳng hạn, loại đồ lắp ráp thể hiện một hình dạng, như một đứa bé hay chú gấu 

Teddy. Một mảnh tương ứng với đầu, mảnh khác là phần thân và .v.v..... Hoặc đồ lắp ráp thể hiện 

một chiếc xe lửa và có một mảnh cho mỗi bánh xe, một mảnh cho buồng lái và những mảnh khác 

làm các toa xe. 

Loại lắp ráp này cung cấp cho trẻ những đầu mối rõ ràng về vị trí cài mỗi mảnh vào, không 

như loại lắp ráp hình có toàn thể bức tranh được cắt ra thành các hình dạng trừu tượng ngẫu nhiên. 

Rất ít đồ chơi lắp ráp cài khớp nhau có đúng ba mảnh, nhưng đừng lo- bạn có thể dùng một 

loại có sáu mảnh, chỉ việc di chuyển ba mảnh mỗi một lúc. 

Con bạn cần có đủ loại đồ lắp ráp như thế. Chúng được bán ở các cửa hàng đồ chơi học đường 

và thư viện đồ chơi hoặc nhà trẻ địa phương của bạn có thể giúp bạn việc này. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Một đồ chơi lắp ráp ba mảnh hoặc một đồ chơi lắp ráp lớn hơn với ba mảnh sát cạnh 

nhau được lấy ra. 

Phương pháp: Đặt đồ lắp ráp trước mặt con bạn, các mảnh để phía thuận tay con bạn. Nói 

“đặt các mảnh”. Lập lại với một đồ lắp ráp- ba mảnh khác hoặc với đồ lắp ráp lấy ba mảnh khác 

nhau. 

Đánh dấu + nếu con bạn đặt hết các mảnh vào bảng lắp ráp, trong cả hai lần thử, không cần 

giúp cụ thể hoặc bằng lời. 

Cách dạy 
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Chủ yếu cần phải có đủ loại lắp ráp - không cần thiết có tất cả cùng một lúc. Nếu bạn mua 

những đồ lắp ráp- sáu mảnh, bạn sẽ dùng đến chúng vào một lúc nào đó. Nhưng nếu có thể thì đi 

mượn là cách tốt nhất. Hãy nhắm sử dụng ít nhất ba loại lắp ráp. 

Nếu bạn đang sử dụng một đồ lắp ráp- sáu mảnh, bạn có thể bắt đầu cách lấy ra ba mảnh 

không ở sát cạnh nhau. Điều này giống nhiều như khi làm việc đồ lắp ráp- một mảnh có ba mảnh 

được lấy ra. Một khi con bạn đã thông thạo kỹ năng này, bạn có thể lấy ra ba mảnh ở sát nhau. 

Đồ chới lắp ráp có thuận lợi là bạn đặt nhiều mảnh vào thì càng dễ hoàn tất chúng. Có nghĩa 

là mảnh đầu tiên là mảnh tạo thách thức lớn nhất. Cho con bạn thử nhiều lần trong mỗi buổi dạy, để 

bé có nhiều lần thực hành đặt vào mảnh đầu tiên. 

Dùng những lời nói gới ý không thay đổi khi dạy các kỹ năng lắp ráp. Những gợi ý hay nhất 

là ‘xoay nó lại’ và ‘thử cách khác’. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Để giúp con bạn thấy rõ cách mọi vật khớp vào nhau, bạn có thể cắt vài bức tranh tạp chí ra 

làm đôi và giúp bé giải quyết làm cách nào để đặt chúng vào nhau trở lại. 

Ghi nhớ và mở rộng 
Đề mục FM.H.100 sẽ mở rộng trực tiếp kỹ năng này (hoàn thành một trò chơi lắp ráp sáu 

mảnh). Bạn có thể tiến dần đến mục tiêu này, bằng cách lấy ra bốn mảnh rồi năm mảnh. 

 

BắT CHƯớC LàM XE lửa 
 
Vấn đề ở đây là tái tạo lại sự sắp xếp các khối đã được giáo viên diễn cho xem trước đó. Có 

thể xem đây là một kỹ năng bắt chước nâng cao. 

Khả năng sắp các khối thành một hang trật tự cũng là một kỹ năng vận động tinh quan trọng, 

đòi hỏi việc đặt vị trí có điều chỉnh và cân nhắc. 

Ngoài ra, hoạt động này hoàn toàn mới và thú vị! 
Cách đánh giá 
Dụng cụ: Sáu khối vuông nhỏ, bề ngang khoảng 3cm. 

Phương pháp: Nói: ‘chúng ta sẽ làm một chiếc xe lửa. Mẹ để khối bên cạnh khối’. Đặt ba khối 

thẳng hanhg, chạm vào nhau. Dùng một ngón tay đẩy xe lửa chạy ngang trên sàn hoặc trên bàn, 

cùng lúc nói ‘xịch- xịch- xịch- xịch’. Đưa ba khối còn lại cho con bạn, nói ‘con làm một chiếc xe 

lửa nhé!’ thử ba lần, mỗi lần bạn đều biểu diễn cho bé xem. 

Đánh dấu + nếu con bạn làm một chiếc xe lửa được hai lần trong ba lần thử không có bất cứ 

giúp đỡ nào. 

Cách dạy 
Thực hiện hết các bước sau đây để tìm đúng điểm cần bắt đầu dạy. 

1. Thêm một khối thứ ba để hoàn tất chiếc xe lửa. Làm xe lửa cho bạn, rồi nói ‘Bây giờ, chúng 

ta làm xe lửa cho con’. Đặt khối thứ hai bên cạnh khối thứ nhất và đưa khối thứ ba cho con bạn. Nói 

‘đặt khối bên cạnh khối’. Nếu con bạn cầm khối để lên trên hai khối, bạn chỉ chỗ đúng và nhắc lại 

‘khối bên cạnh khối’. Khuyến khích con bạn đẩy xe lửa của bé, vừa đẩy vừa nói ‘xịch- xịch- xịch- 

xịch’. Nhớ biểu diễn cho bé xem mỗi lần bạn bắt đàu một xe lửa. 

2. Thêm hai khối vào khối đầu tiên làm một xe lửa, có giúp đỡ cụ thể và bằng lời. Sau khi làm 

xe lửa cho bạn, đặt khối đầu tiên của con bạn đúng chỗ rồi nói ‘con làm chiếc xe lửa’. Bạn có thể 

giúp thêm bằng lời như ‘đặt khối bên cạnh khối’. Giúp cụ thể như chỉ vào chỗ sẽ đặt khối tiếp theo. 

3. Làm một xe lửa, chỉ được giúp bằng lời. Loại dần giúp đỡ cụ thể của bạn. Nếu con bạn làm 

sai, bạn hướng chú ý của bé vào chiếc xe lửa của bạn, chỉ ra rằng khối này đặt bên cạnh khối kia. 

4. Bắt chước làm một xe lửa, như trong mục tiêu chính. Loại dần giúp đỡ bằng lời. Khuyến 

khích con bạn quan sát bạn cẩn thận khi bạn làm xe lửa của bạn. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 

Khuyến khích con bạn làm những chiếc xe lửa bằng các khối lớn hơn khi bé ngồi chới trên 

sàn. Có thể làm cho hoạt động này thêm lôi cuốn nếu bạn tập trung vào những chiếc xe lửa ‘thực 

sự’ trong khi dạy kỹ năng này. 
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Ghi nhớ và mở rộng 
Một khi con bạn thành thạo kỹ năng này, bé có thể thích làm những chiếc xe lửa dài hơn. Bạn 

có thể giúp con bạn ghi nhớ kỹ năng bằng cách liên hệ đến nó khi cùng con bạn chơi với các khối. 

Bạn cũng có thể thử sắp thành hàng những vật khác (xe hơi, búp bê, v.v... hoặc các chốt trên bảng 

cắm chốt) và khuyến khích con bạn bắt chước làm theo bạn. Cần nhớ rằng đây là một kỹ năng bắt 

chước cũng như một kỹ năng vận động tinh và bạn có thể mở rộng các kỹ năng bắt chước của con 

bạn với tất cả các hoạt động. Bạn sẽ tìm thấy một hoạt động bắt chước khác sử dụng các khối ở 

FM.H.103 (bắt chước xây cầu). 

 

Tìm cơ cấu nguyên nhân 
 
Khi một đứa trẻ đạt đến mức phát triển ba tuổi, bé sẽ bắt đầu quan tâm đến cách vận hành của 

sự vật. Khi bé phát hiện một đồ chơi cơ học mới, sẽ chẵng đủ thời gian hỏi ai cách làm cho nó hoạt 

động. Bé sẽ xem bé có thể tự mình khám phá nó không. Vì thế bé sẽ tìm các nút hoặc các núm ở đồ 

chơi và thử đủ cách để khởi động nó. Khả năng thử các cách khác nhau của một đứa trẻ là hiển 

nhiên ở hoạt động này. 

Cách đành giá  
Dụng cụ: Một đồ chơi lên dây thiều đơn giản. 

Phương pháp: Cho con bạn xem xét đồ chơi đang hoạt động, không để bé thấy bạn lên dây 

thiều nó. 

Đánh dấu + nếu con bạn xem xét đồ chơi để tìm cách giúp nó hoạt động. Bé không cần phải 

thành công trong việc làm nó vận hành. 

Cách dạy 
Các đồ chơi lên dây thiều, các đồ chơi nhấn nút, xe ôtô vận hành do chà xát hoặc kéo lùi và 

những đồ chơi chạy được khi kéo bằng sợi dây đều là những đồ chơi hữu ích dùng khuyến khích kỹ 

năng này. 

Bất cứ khi nào bạn bắt gặp một đồ chơi như thế, hãy cho con bạn cơ hội xem xét tìm cơ cấu 

nguyên nhân. Nếu bé không tìm được, bạn tìm cùng bé, khuyến khích bé thử các cách khác nhau. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Bạn có thể chỉ cho con bạn xem cách mở và tắt các dụng cụ cơ khí nhỏ trong nhà - tất nhiên là 

phải để mắt xem chừng bé. Có thể cho bé xem cách sử dụng máy cassetre đơn giản. 

Ghi nhớ và mở rộng 
Tiếp tục cho con bạn cơ hội tự mình giải đáp sự vật khi bé bắt gặp những đồ chơi mới. Khi 

bạn tặng bé quà sinh nhật đặc biệt, bạn sẽ nóng lòng chỉ cho bé xem nó có thể làm được gì, nhưng 

trước hết hãy cho bé một ít thời gian để khám phá nó. 

 

Hoàn thành một trò chơi lắp ráp – sáu mảnh (không nhìn) 
 

Đây là phần mở rộng của FM.H74 (hoàn thành một trò chơi lắp ráp-  ba mảnh). Nhiều trẻ 

được lợi nhờ tiến hành lắp ráp bốn mảnh rồi năm mảnh giữa hai hoạt động này. 

Các trò chơi lắp ráp- sáu mảnh biến đổi rất nhiều về mức độ khó khăn của nó. Chúng biến 

thiên từ những đồ lắp ráp cho thấy cái bóng của một hình dạng khi tất cả các mảnh đã được lấy ra, 

cho đến các đồ lắp ráp được bày ra một khoảng trống lớn cho thấy một ít đầu mối về việc phải đặt 

mảnh nào ở đâu. Bắt đầu từ những loại dễ hơn, dần dần tiến tới các loại cho ít manh mối hơn. Chỉ 
chọn những trò chơi lắp ráp có hình dạng được thiết kế bên trong bảng, nhờ đó mới xác định được 

các rìa bên ngoài. 

Nếu bạn định mua hoặc mượn một số trò chơi lắp ráp vào giai đoạn này, bạn có thể gộp luôn 

cả các đồ lắp ráp- tám mảnh, vì bạn sẽ cần đến chúng cho đề mục tiếp theo của chuỗi này. Để dùng 

được bây giờ bạn có thể để lại hai mảnh. 

Cách đánh giá  

GM.H.76 
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Dùng một đồ lắp ráp mới đối với con bạn . Đánh giá như ở FM.H74, dùng một đồ lắp ráp- sáu 

mảnh cho các manh mối rõ ràng về chỗ cần đặt các mảnh ( ví dụ một đồ lắp ráp thể hiện một hình 

dạng). 

Cách dạy  
Tất cả vấn đề hình thành ở FM.H74 đều phù hợp ở đây, trừ khi bạn mong muốn hoàn thành ít 

trò chơi lắp ráp hơn trong mỗi buổi tập. 

Con bạn cần biết rằng có vài mảnh dùng làm những mảnh bắt đầu dễ hơn những mảnh khác. 

Nếu bé không tìm được một chỗ để đặt một mảnh, khuyến khích bé thử một mảnh khác và sau đó 

quay lại với mảnh gây khó khăn. Nhớ dùng một đồ lắp ráp mà trước đây bạn không dùng để dạy khi 

đánh giá lần nữa. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà : như ở FM.H74 

Ghi nhớ và mở rộng  
Kỹ năng này được mở rộng trực tiếp trong kỹ năng tiếp theo của chuỗi này. FM.H101 . Nếu 

bạn không muốn tiếp tục thẳng thì vẫn duy trì tập luyện ở mức độ này. 

Một số đồ lắp ráp sáu mảnh thực sự khó và đến một lúc nào đó sẽ là một thách thức với con 

bạn. Đừng ngại, hãy để những khó khăn ở mỗi lắp ráp dẫn dắt bạn tìm hướng giải quyết. 

 

Hoàn thành một trò chơi lắp ráp- tám mảnh (không nhìn). 
 

Đây là phần mở rộng của FM.H100 và có thể được đánh giá và dạy theo cùng một cách. Cần 

nhớ là khi đánh giá phải dùng một đồ lắp ráp mới lạ. 

Khi con bạn đạt đến kỹ năng lắp ráp ở trình độ này, bạn có thể hướng chú ý của bạn sang tốc 

độ bé hoàn thành trò chơi này. Tính thời gian con bạn hoàn tất một đồ lắp ráp quen thuộc, tiếp đó 

điều chỉnh dụng cụ- tính giờ luột trứng để có thời gian hơi ngắn hơn. khuyến khích con bạn làm 

xong đồ lắp ráp trước khi chuông reo. Nhắm chừng ba phút đối với một đồ lắp ráp quen thuộc. 

 

 
 
Hoàn thành một trò chơi ráp hình- bốn mảnh 
  
ở một đồ ráp hình, toàn thể bức tranh bị cắt thành các mảnh nhỏ- không như một đồ lắp ráp 

cài khớp vào nhau (như chúng tôi đã định nghĩa ở FM.H74) có các mảnh được đặt trong các bảng 

hoặc trong hộp. 

Vì thế cac đồ ráp hình này cho ít manh mối hơn về việc đặt mảnh nào ở đâu. như bạn sẽ biết, 

nếu bạn thích chơi ráp hình , nguyên tác chơi có kết quả nhất là thử- và- sai. 

Rất khó tìm các lỗ ráp hình- bốn mảnh, nhưng bạn có thể dùng những đồ ráp hình lớn hơn, tự 

bạn đặt vài mảnh đầu tiên với nhau. Chọn những đồ ráp hình có các mảnh lớn bằng gỗ, thay vì 

những mảnh nhỏ bằng bìa cứng. 

Bạn có thể nhờ một người khéo tay làm cho bạn vài bộ ráp hình . 

Cách đánh giá  
Dụng cụ : Một bộ đồ ráp hình có các mảnh lớn. 

Phương pháp : Cho con bạn xem bảng ráp hình đã làm xong, sau đó tách các mảnh ra. Ráp 

các mảnh vào nhau, hoặc giúp con bạn làm như vậy, đến kihi còn lại bốn mảnh sát nhau (ví dụ bốn 

mảnh thuộc góc phải trên cùng). Yêu cầu con bạn hoàn tất việc ráp hình . 

Đánh dấu (+) nếu con bạn ráp tất cả bốn mảnh vào nhau không cần bạn giúp đỡ. 

Cách dạy   
Nối chuyện với con về bức tranh trước khi bạn bắt đầu. Hỏi các câu như:mảnh nào đặt trên 

cùng? 

Day bé xác địmh các mảnh ở các gócvà tiếp đó là các mảnhở phần rìa ngoài. 
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Lần lược ráp hết các mảnh, nói chuyệnvề hình dạng của nó và vị trí của nó trong bức tranh, 

hoặc xác định cần một mảnh nào đó để hoàn thành việc ráp hình ( Chúng ta cần cái ống khói và một 

mảnh mái nhà) và để cpn bạn tìm mảnh liên quan. 

Luyện tập cho bé nhiều lần với nhiều loại ráp hình. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Để có sự thay đổi thú vị bạn có thể chơi với các tấm ráp hình lớn dùng trải sàn. 

Giúp con bạn tự ráp hình, bằng cách dán một tranh lớn lên một tấm bìa cứng dày rồi dùng kéo 

cắt ra từng mảnh. Sẻ vô cùng thú vị khi thực hiện việc này với các hình chụp của mợi người trong 

gia đình. 

Bạn cũng có thể các mẫu giấy dán tường cũ có các kiểu sinh độngđể làm những đồ ráp hình 

hấp dẫn. 

Ghi nhớ và mở rộng 
Dần dần tăng số lượng các mảnh đưa con bạn ráp hình. Bạn cũng có thể làm các mảnh nhỏ 

hơn. 

 

BắT chước xây cầu 
 
Như FM.H.75, đây là hoạt động bắt có sử dụng các khối. Vấn đề là tạo các trúc giống như cấu 

trúc giáo viên đã làm cho xem. 

Hoạt động này cũng đòi hỏi sự thsưng bằng tôt và sự suy nghĩ trước. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Sáu khối khoảng 3 cm chiều ngang. 

Phương pháp: Nói:‘Mẹ sẽ xây một cây cầu. Nhìn này mẹ đặt một khối ở đây, rồi đặt khối ở 

đây ròi một khối trên cùng.’Đặt khối thứ hai cách khối thứ nhất khoảng 2 cm và khối thứ ba lên trên 

đỉnh hai khối kia. 

Hướng con bạn chú ý đến khoảng hở dưới cây cầu bằng cách ấn ngón tay hoặc bút chì vào 

tronglổ hổng. Nói:‘Nhìn này xe lửa mẹ chạy dưới cầu’. 

Để nguyên vẹn cây cầucủa bạn, đưa cho con bạn các khối còn lại và nói ‘Con xây một cây 

cầu’Thử ba lần. 

Đánh dấu + nếu con bạn xây dựng cây cầu như mô tả, được hai lần trong ba lần thử. 

Cách dạy 
Các bước tương tự như các bước sử dụng trong FM.H.75 và cũng dùng phương pháp căn bản 

giống vậy để dạy kỹ năng này. 

1. Thêm vào khối thứ ba để hoàn thành cây cầu . 
2. Thêm hai khối thứ nhất để hoàn thành cây cầu, có giúp cụ thể và giúp bằng lời. Vào giai 

đoạn này và giai đoạn tiếp theo, nhấn mạnh việc để lại khoảng hở giữa hai khối đầu tiên. 
Một số trẻdùng một ngón tay đẻ dẫn đường rất tiện lợi. 

3. Xây dựng cây cầu chỉ giúp đỡ bằng lời. 
4. Bắt chước xây dựng một cây cầu như trong mục tiêu chính. Mục tiêu của bạn là con bạn 

phải quan sát và bắt chước bạn, vì vậy dạy càng nhiều càng tốt thông qua biểu diễn. 

Không giúp đỡ cụ thể hoặc bằng lời là hoàn toàn cần thiết. 
Giờ chơi và cá hoạt động trong nhà 
Khuyến kích xây cầu khi  con bạn chơi với các khối và xe ôtô. Có thể xây cầu bằng các khối 

lớn có nhiêu hình dạng khác nhau. Bạn có thể xây dựng một cây cầu khổng lồ bằng bìa cứng 

và để bé chui qua lổ 

Ghi nhớ và mở rộng 
Khi con bạn đã thông thạo kỹ năng này, một con đường sẽ mở ra giúp bé xây dựng các cấu 

trúc bằng khối phức tạp hơn. Bạn có thể giúp ý kiên cho bé khi bạn chơi kế bên bé, và chiêm 

ngưỡng các cây cầu bé tự sáng tạo. 

 

               Dặt năm khối thứ tự theo hàng 
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Trong hoạt động này, vấn đề là đặt năm khối hoặcccs ống to nhỏ khác nhau theo thứ tự kích 

thước 

Cách đánh giá : 

Dụng cụ:Năm khói hoặc các ống có kích thước khác nhau đáng kể. 

Phương pháp: Đặt các khối theo hàng ngẫu nhiên. bão con bạn dặt theo thứ tự ngày càng lớn. 

Biểu diễn nếu cần, nhưng không nói bạn đang làm gì, rồi sau đó hoàn trả các khối lại thjeo một 

hàng ngẫu nhiên. 

Đánh dấu + nếu con bạn đặt theo thứ tự kích thước không cần giúp đỡ. 

Cách dạy  
Nếu để một búp bê gần đấy thì thật tiện , vì búp bê sẽ ‘ bước lên các bậc thang’. Khi con bạn 

hoàn tất công việc , xem búp bê có thể bước ‘lên, lên, lên’ được không. 

Nếu bé làm sai, cho bé cơ hội tự sắp xếp, trước khi bạn tham gia giúp đỡ bé . 

Dùng những lời hướng dẫn không đổi ngay từ lúc đầu. Bạn có thể dạy con bạn sắp xếp từ 

những khối nhỏ nhất đến những khối lớn nhất hoặc ngược lại, nhưng trong các giai đoạn đầu, sử 

dụng cùng một phương pháp cho mỗi lần. Mục đích để con bạn học chiến lược giải quyết vấn đề 

này . 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Lập lại một ‘gia đình’ các ống bìa cứng. Cắt các đoạn ống để đại diện cho mỗi thành viên 

trong gia đình bạn, có các kích thước khca xa nhau nếu cần. Nếu gia đình bạn ít người thì bạn có thể 

gộp cả con vật cưng hoặc vài người bạn vào. Trên mỗi ống bạn vẽ gương mặt và các đặc điểm nhận 

dạng . Hỏi con bạn ‘Ai là người lớn nhất trong nhà mình?’(hoặc ‘Ai là người nhỏ nhất trong nhà 

mình?’) và giúp bé sắp hàng các khuôn mặt theo thứ tự kích thước. 

Bạn cũng có thể chơi trò này với các búp bê hoặc các chú gấu Teddy. Hoặc bạn dùng những 

cuốn sách to nhỏ khác nhau hoặc các chai dầu gội đầu đã hết hoặc các ống nước tưới cây hoặc các 

mẫu của khúc bánh mì (loại bánh mì nhỏ và ngắn như một đoạn que dùng cho trẻ con). 

Có nhiều đồ chơi bán sẵn có các đồ vật được sắp xếp theo kích thước, một vài loại trong số 

này đẫ được mô tả trong số này đã được mô tả trong FM.H65 (lồng bốn tách vào nhau). 

Ghi nhớ và mở rộng  
Khi con bạn đã biết sắp xếp năm vật thứ tự theo hàng, bé có thể biết sắp xếp sáu hoặc bảy 

hoặc... 

 

LàM MộT CÔNG VIệC TRò CHƠI CƠ KHí, KHÔNG BIểU DIễN   

 

Đây là một mở rộng của FM. H.76 (xem xét cơ cấu nguyên nhân). 

Đánh giá theo cùng một cách, đánh dấu + nếu con bạn tìm ra cơ chế và vận hành được đồ 

chơi. 

Dạy theo cùng một cách như FM. H.76. 

Ghi nhớ và mở rộng dãy chuỗi này 
       Đây là một số hoạt động giải quyết vấn đề- vấn đề mà trẻ thường thông thạo ở mức 4- 5 tuổi: 

 Chỉ vào (hoặc gọi tên) một phần bị thiếu ở một bức tranh. 

 Nói vật nào bị thiếu khi một trong năm cái bị lấy đi. 

 Hoàn thành một đồ lắp ráp 10 mảnh trong 3 phút. 

 Sắp xếp các tranh để kể chuyện. 

       Cũng như vậy bạn sẽ tìm thấy nhiều hoạt động mở rộng được liệt kê dưới các đề mục riêng lẻ 

trong chuổi này. Khoảng từ bây giờ, con bạn có được các chiến lược để giải quyết nhiều vấn đề 

khác nhau. Chiến lược quan trọng nhất là chiến lược thử lại lần nữa nếu mọi việc không giải quyết 

được lần đầu. Bạn có thể mở rộng các kỹ năng giải quyết vấn đề của bé bằng cách cho bé những đồ 

chơi khó hơn, nhưng phải cho bé nhiều thời gian chơi với các đồ chơi và đồ lắp ráp quen thuộc để 

bé được thoả mãn, nhờ đó bé mới hoàn thành các bài tập nhanh chóng và hữu hiệu. 

 

FM.H.105 
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Chương 9 
kết hợp- phân loại vật và tranh 

********** 
 

Kết hợp các vật giống như nhau (không lựa chọn) 
 

Bài tập này giới thiệu với đứa trẻ khái niệm đặt chung một vật với những vật khác giống nó. 

Nó cũng mở rộng hiểu biết của bé về lời chỉ dẫn “đặt”- bé phải để vật vào đĩa mà không cần lấy 

những vật khác ra.  

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Vài vật nhỏ giống nhau, chẳng hạn những cái kẹp quần áo. Một cái bát hoặc cái hộp 

cạn.  

Phương pháp: Để vài cái kẹp vào bát và đặt nó trước mặt con bạn. Đưa bé một cái kẹp và nói 

“Đặt kẹp chung với những cái kẹp”. 

Cách dạy 
Bạn cần có vài bộ đồ vật giống nhau, ví dụ kẹp, khối, muỗng. 

Dạy bằng cách biểu diễn cho bé xem càng nhiều càng tốt, mỗi lần dạy đều đưa ra một lời chỉ 
dẫn rõ ràng. Nếu con bạn cần giúp đỡ thêm một chút, bạn chỉ vào cái bát khi nói “Đặt vào”, hoặc 

cầm cổ tay bé sao cho bàn tay bé ở phía trên bát. 

Nếu con bạn thấy khó thả vật vào bát, đánh giá bé lại theo FM. D.36 (để vật vào bát). 

Nếu con bạn muốn lấy vật ra khỏi bát, bạn chuyển bát ra khỏi tầm tay bé, hướng bé chú ý trở 

lại, và đưa một chỉ dẫn rõ ràng - “Đặt vào”. 

Thay đổi các dụng cụ khi bạn dạy kỹ năng này. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Khuyến khích con bạn cho những cái kẹp vào bao đựng kẹp khi bạn đang đứng bên dây phơi 

quần áo, để các khối, vào thùng đựng khối của bé vào giờ chơi, muỗng thì để vào chỗ đựng của 

chúng khi bạn lau bát đĩa và v. v.... Luôn luôn đưa một chỉ dẫn không thay đổi - “Đặt... chung với... 

”. 

Ghi nhớ và mở rộng 
Khi con bạn đã thông thạo kỹ năng này bạn có thể tiếp tục kỹ năng kế tiếp trong chuỗi này. 

 
Kết hợp các vật giống nhau, chọn một trong hai 
 

Kỹ năng này tạo nền tảng cho tất cả các công việc kết hợp và phân loại trong tương lai. Con 

bạn sẽ dùng kỹ năng này để không chỉ biết về vật, mà còn để biết về màu sắc, hình dáng, kích 

thước, số lượng các mẫu tự và các từ. Vì vậy, sẽ rất có giá trị nếu bạn đảm bảo con bạn nắm rõ kỹ 

năng này trước khi tiếp tục các kỹ năng khác. 

 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Hai cái bát đựng hai bộ đồ vật, ví dụ các chốt xanh trong một bát, các muỗng kim 

loại trong bát kia. 

Phương pháp: Để hai cái bát trước mặt con bạn. Đưa bé một vật và nói “Đặt... chung với... ”. 

Thử ba lần với mỗi vật, thay đổi từ vật này sang vật khác theo một kiểu ngẫu nhiên. Thay đổi 

vị trí hai cái bát ít nhất một lần trong suốt hoạt động này. 

Đánh dấu + nếu con bạn kết hợp những vật giống nhau được hai lần trong ba lần thử đối với 

mỗi vật. 

Cách dạy 

FM.I.59 
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Bạn cần có các bộ đồ vật đủ loại. Vào các lần dạy đầu tiên, bạn phải bảo đảm rằng các vật 

trong mỗi bộ đều có màu sắc như nhau (chẳng hạn các khối màu đỏ hoặc những cuộn chỉ màu 

vàng). Khi con bạn tiến bộ, bạn có thể đưa ra những bộ có màu sắc khác nhau, tuy vậy hình dạng 

vẫn phải giống nhau. 

Khi con bạn để một vật vào đúng cái bát thích hợp, hãy khen ngợi bé thật nhiệt tình, nói “Giỏi 

quá, con đã đặt... chung với... ”. 

Khi con bạn với tay đến cái bát không thích hợp, bạn kéo cái bát ra khỏi tầm tay bé, và nói 

“Nhìn kỹ... để chung với... ”. Nếu bé để vật vào bát không thích hợp, bạn nói điều gì chẳng hạn 

như: “Trời ơi, Có phải là... để chung với... ? Không. Con để... chung với... ”. 

Thường xuyên thay đổi dụng cụ của bạn suốt buổi dạy, dần dần đưa ra những dụng cụ ít tương 

phản rõ ràng. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Bạn sẽ thấy có nhiều đồ vật đi đôi trong nhà bạn. Tạo thói quen chỉ ra những vật giống nhau. 

Bạn có thể nói “Nhìn này, đây là một chiếc giày. Giày để chung với giày. Chúng giống nhau”. 

Ghi nhớ và mở rộng 
Cũng như tiếp tục chuổi này, bạn có thể mở rộng chuỗi này bằng cách đưa cho con bạn ba bộ 

đồ vật khác nhau để kết hợp, rồi tăng lên bốn. Ngay khi bé tiến hành các kỹ năng 3 tuổi, bạn có thể 

đưa bé một mớ đồ vật để phân loại, xem như một hoạt động độc lập, ví dụ các vật chứa bên trong 

ngăn kéo. 

 
Kết hợp vật với tranh, chọn một trong hai 
 
Bây giờ bạn có thể khám phá sự liên hệ giữa các vật bé nhìn thấy trong tranh với những vật bé 

thấy ngoài đời. Hình đó trong sách là con bò, và cũng gọi như thế đối với những con vật lớn bên 

ngoài đồng ruộng. Đây là một phát hiện rất quan trọng, giúp bé hiểu biết nhiều hơn qua trong ảnh. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Hai bức tranh dễ hiểu, cạnh vuông khoảng 10cm, nói về những con vật quen thuộc. 

Một vật đại diện cho mỗi tranh. Ví dụ, tranh một cái tách và một cái tách trong bộ đồ trà trẻ em; 

tranh một con chó và một con chó đồ chơi nhỏ. Các sách hình Bọ rùa là một nguồn tranh rất tốt. 

Phương pháp: Đặt các bức tranh lên bàn trước mặt con bạn. Nói “Nhìn này, mẹ để... lên... ”. 

Biểu diễn cho bé xem. Đưa vật cho con bạn và nói “Để ... lên...”. Mỗi vật thử hai lần, xen kẽ vật 

này vật kia và thay đổi vị trí các bức tranh giữa chừng quá trình. 

        Đánh dấu + nếu con bạn để các vật lên bức tranh đại diện được ba lần trong bốn lần thử, không 

cần giúp bằng những lời cũng như giýp cụ thể. 

 
Cách dạy 
Làm theo phương pháp đã mô tả trong FM.I.60, thay đổi dụng cụ khi dạy. 

Cũng như để vật lên tranh, con bạn có thể đặt tranh lên vật hoặc để chung với vật 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Nếu con bạn có một quyển sách hình bé ưa thích, bạn hãy thu thập càng nhiều càng tốt những 

vật đại diện cho những tranh trong sách đó. Khi bạn cùng con bạn đọc sách, bạn sẽ đưa ra những 

vật đại diện và chỉ ra rằng chúng giống nhau. Khi con bạn đã hiểu bạn có thể đưa bé xem hai vật 

kế tiếp nhau và hỏi bé cái nào kết hợp được với tranh. 

Cũng như với FM.I.60 nói chuyện về sự giống nhau giữa vật và tranh bất cứ khi nào có dịp. 

Ghi nhớ và mở rộng 
Kỹ năng này được mở rộng trực tiếp ở FM.I.80. 

Cũng như tiếp tục với chuỗi này, bạn có thể tiến hành chuỗi FM.J để giới thiệu các lĩnh vực 

kỹ năng tiền học đường về màu sắc, hình dạng, kích thước. 

 
Kết hợp các tranh, chọn một trong hai 
 

FM.I.77 

FM.I.78 
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Kết hợp tranh đòi hỏi phân biệt mắt chính xác. Trong bài tập này bạn sẽ bắt đầu với hai cặp 

tranh, và trong những đề mục sau bạn sẽ tiến tới chín. 

Bắt đầu với những tranh thật dễ hiểu, cạnh vuông 5cm và lớn hơn. Những tranh bạn tự vẽ 

bằng bút nỉ đen và màu tươi sáng sẽ có tác dụng rất tốt. Dùng giấy can để có hai hình giống nhau. 

Hoặc bạn có thể mua hai cuốn sách hình giống nhau rồi cắt hình ra. Những sách Con bọ rùa ban 

đầu thích hợp cho giai đoạn này. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Hai bộ tranh như đã mô tả trên. 

Phương pháp: Để một tranh ở mỗi bộ lên bàn. Nói “Nhìn này, mẹ có thể để ... lên...”. Biểu 

diễn cho bé xem. Đưa tấm tranh cho con bạn và nói “Để ... lên....”. Mỗi tranh thử hai lần, xen kẽ 

các tấm tranh và thay đổi vị trí của chúng giữa chừng quá trình. 

Đánh dấu + nếu con bạn kết hợp các tranh giống nhau được ba lần trong bốn lần thử, không 

cần giúp đỡ cụ thể cũng như giúp đỡ bằng lời. 

Cách dạy 
Dạy như FM.I.60. dùng tranh thay vì dùng đồ vật. Thay đổi dụng cụ suốt buổi dạy. 

Nếu con bạn khó đặt vị trí các tranh, thử để chúng trong đĩa. 

Để thay đổi bạn có thể làm một tấm bìa cứng, trên đó có dán hoặc vẽ hai hình lô tô rõ ràng. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Nếu các tấm tranh của bạn khá bền,  hãy để con bạn chơi tự do với chúng. Bé sẽ rất thích 

chúng và khi ngồi với bé bạn có thể chỉ ra cho bé thấy những tranh giống nhau. 

Những tranh ảnh giống nhau thường tái xuất hiện trong các tạp chí – thường là một phần của 

các quảng cáo. Bạn hãy thu thập các tập tranh đó va dùng để dán. Chọn một cặp tranh và dán từng 

cái lên một mảnh giấy. Đưa hai tranh khác nhau cho con bạn và giúp bé dán một tranh này gần với 

một tranh kia giống nó. 

Ghi nhớ và mở rộng 
Khi con bạn đã đạt kỹ năng này bạn có thể sang FM.I.79 

 
Kết hợp tranh, chọn một trong bốn 
 

Đánh giá FM.I.78 sử dụng bốn bộ tranh hoặc một tấm bìa có bốn hình lô tô. 

Dạy như FM.I.78, cho bé chọn một trong ba bức tranh như một bước trung gian nếu cần thiết. 

Duy trì tập luyện, dùng đủ loại tranh, đến khi bạn sẵn sàng bắt đầu dạy FM.I.106 (kết hợp các 

thẻ tranh, chọn một trong chín). 

Bạn cũng có thể thử đưa con bạn một mớ tranh, mỗi tranh có hai hoặc nhiều hơn cái giống nó, 

để phân loại thành các nhóm kết hợp. Khuyến khích con bạn tự phân loại và báo cho bạn biết khi 

bé làm xong. Trong FM.I.107 bạn sẽ tìm thấy nhiều lưu ý về sự phân loại này. 

 

Kết hợp vật vào tranh, chọn một trong bố  
 

Đánh giá như FM.I.77, dùng bốn tranh và bốn vật kết hợp. 

Dạy như FM.I.77, cho bé chọn một trong ba vật hoặc tranh như một bước trung gian nếu cần. 

Bạn có thể mở rộng hoạt động này bằng cách cho bé chọn một trong sáu. Bạn cũng có thể đưa 

ra một hoạt động phân loại bằng cách đưa cho con bạn một số tranh và vật, rồi bảo bé tự kết đôi 

chúng lại, bảo cho bạn biết khi bé làm xong. 

 
Kết hợp các thẻ tranh, chọn một tron chín 
 

Khi nào con bạn kết hợp được chín tranh, bé sẽ đạt đến một trình độ cao về khả năng phân 

biệt bằng mắt. ở Macquaric chúng tôi sử dụng đề mục này như một trong những kỹ năng tiên 

quyết để học phân biệt và nhận mặt từ. 

FM.I.79 

FM.I.80 
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Bạn sẽ tìm thấy các bộ - chín tranh lô tô làm sẵn ở các cửa hàng đồ chơi dọc đường. Mỗi bộ lô 

tô có vô số tranh được trình bày trên một tấm bảng, và các bộ thẻ tranh để kết hợp. Hãy tìm (hoặc 

làm) một bộ lô tô có các tranh dễ hiểu về các đồ vật quen thuộc. Những bộ lô tô khó hơn, trình bày 

các tranh tương tự hoặc hình chiếu của đồ vật, dùng để mở rộng hoạt động này rất tốt. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Một bảng lô tô có chín tranh và chín thẻ kết hợp. 

 
 Phương pháp: Đặt bảng lô tô trên bàn. Giơ thẻ đầu tiên lên và nói “Đặt ... lên...”. Nhắc lại với 

tất cả thẻ. Lờy mỗi thẻ đi sau khi con bạn đã kết hợp nó. 

Đánh dấu + nếu con bạn đặt tất cả chín thẻ lên bức tranh kết hợp. 

Cách dạy 
Bạn cần có ít nhất hai bảng lô tô khác nhau. Phần lớn các bảng lô tô bán sẵn đều có vài bộ. 

Nhiều trẻ làm việc tốt với những bảng có sáu tranh lô tô trước khi thực hiện những bảng chín 

tranh. Khó tìm mua những bảng sáu tranh, vì vậy bạn nên tự làm lấy, hoặc bằng cách tự vẽ hoặc dán 

sáu thẻ lấy từ đồ chơi. Tập trung và dùng thẻ còn lại của mỗi cặp để kết hợp. 

Điều cần thiết là con bạn phải nhìn kỹ vào mỗi thẻ tranh và bảng lô tô, trước khi kết hợp. Nếu 

bạn thấy bé sắp sữa làm sai, hãy chặn bé lại và nói “Nhìn kỹ, đây là một ... Tranh ... ở đâu?”. 

Nếu con bạn vẫn cứ làm sai, hướng dẫn bé chỉ vào tranh kết hợp. Giúp bé đặt tay đúng chỗ 

khi bé để thẻ tranh xuống. 

Việc kết hợp chín tranh thật sự cần một thời gian dài, nhưng điều quan trọng là con bạn học 

được cách tập trung xuyên suốt hoạt động này. Nếu bây giờ bé sẽ kết hợp năm tranh trước khi mất 

tập trung, hãy yêu cầu bé kết hợp sáu. Dần dần tăng lên đến khi bé kết hợp được đến chín. Khi nào 

kết thúc hoạt động là do bạn quyết định. Trước khi bắt đầu, cho con bạn xem tất cả các tranh bạn 

muốn bé kết hợp, và để chúng riêng một mớ khi bạn đã làm xong. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Thỉnh thoảng để con bạn chơi một cách tự do với các bảng lô tô. Để thời gian xem xét các 

tranh phức tạp có nhiều mảnh, chỉ ra các đặc điểm khác nhau và yêu cầu con bạn chọn các vật quen 

thuộc. 

Ghi nhớ và mở rộng 
ở chuỗi kế tiếp trong chuỗi này,  con bạn sẽ học phân loại các thẻ tranh. 

Bạn có thể mở rộng cac kỹ năng của bé bằng cách đưa ra các bảng lô tô khó hơn - Đợt sản 

xuất lô tô “Lôtô gấu Bruna” có phần bóng ở mặt sau mẫu lô tô và đứa trẻ phải kết hợp các thẻ tranh 

vào các bóng của chúng. Các lô tô khác có bán sẵn thể hiện các tranh rất quen thuộc (chẳng hạn ảnh 

chụp các động vật) hoặc các mẫu trừu tượng. Hoặc bạn có thể tìm các bộ lô tô có tranh của các vật 

riêng lẻ trên một tranh phức tạp. 

 
 
 
Phân loại thẻ tranh, chọn một trong chín 
 

Trong các bài tập kết hợp, bạn đưa cho bé các vật hoặc tranh từng cái một để đặt vào các cặp 

kết hợp của chúng. 

Trong các hoạt động phân loại, bạn đưa cho bé tất cả các vật hoặc tranh để kết hợp cùng một 

lúc, và khi bé đã kết hợp một cái, bé phải kết hợp một cái khác không cần nhắc nhở. Chính bé phải 

khởi đầu tất cả “diễn biến” trong trò chơi.  

Các hoạt động phân loại rất quan trọng vì chúng giúp một đứa trẻ biết làm việc độc lập, không 

cần sự hiện diện thường xuyên của người lớn. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Một bảng lô tô có chín tranh và chín thẻ kết hợp. 

Phương pháp: Để bảng lô tô lên bàn và đặt tất cả thẻ tranh thành một đống ở một bên. Nói 

“Đặt các tranh lên các tranh giống nhau”. 
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Tránh ra khỏi con bạn một chút, thỉnh thoảng nên cười hoặc nói khích lệ, nhưng tuyệt nhiên 

không chỉ dẫn trực tiếp. 

Đánh dấu + nếu con bạn hoàn thành hoạt động với ít nhất tám trong chín thẻ đặt đúng chỗ. 

Cách dạy 
Điều quan trọng là con bạn biết rằng bạn sẽ trở lại đúng lúc để xem và khen ngợi bé. 

Bắt đầu bằng cách chỉ đưa bé hai thẻ để đặt. Nói “Con đặt những cái này lên trong khi mẹ đi 

làm việc”. Khen bé nếu bé làm như thế; nếu không, nhắc lại chỉ dẫn chính xác hơn- “Đặt hoa lên 

hoa và xe lửa lên xe lửa”- rồi bỏ đi lần nữa. 

Dần dần tăng số lượng thẻ bạn đưa bé, và lời nhắc miệng của bạn cũng chung chung hơn “làm 

thêm chút nữa” là một lời nhắc rất hay; “con làm xong chưa?” cũng có tác dụng tốt. 

Nếu con bạn sắp đi học, bạn có thể dạy bé cách ra hiệu rằng bé đã làm xong, dùng lời (chẳng 

hạn “xong rồi”) hoặc cử chỉ (như dơ bàn tay lên) tuỳ theo khả năng ngôn ngữ của bé. 

Tiếp tục phát triển con bạn đến khi bé có thể đặt tất cả các thẻ đúng chỗ mà không được 

khuyến khích gì ngoài nụ cười và lời khen, và có thể báo hiệu cho con bạn biết đã đến lúc đến xem 

thành quả của bé. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Lắng nghe cẩn thận số lời chỉ dẫn bạn nói với bé trong suốt cả ngày, và nghĩ xem bé có thực 

sự cần nhiều giúp đỡ và quan tâm sâu sắc thế không. Trong suốt các hoạt động bạn biết bé có thể 

làm được, bạn có thể bỏ dần cả giúp đỡ cụ thể cả ẩn dụ, nếu cần có thể đứng cách bé một khoảng và 

nhắc ít thôi. Cố gắng truyền đạt cho con bạn biết rằng là bạn tin tưởng bé sẽ làm thật tốt dù không 

có bạn chắm sóc bên cạnh khi bé làm việc. 

Để thực hành phân loại, có thể sử dụng đủ loại dụng cụ. Bất cứ dụng cụ nào bạn đã dùng để 

kết hợp cũng có thể dùng được bây giờ để khuyến khích bé hoạt động độc lập. Trong chuỗi FM.I. 

bạn sẽ tìm thấy nhiều kiến thức hơn, lúc ấy các kỹ năng kết hợp và phân loại sẽ được sử dụng để 

dạy về màu sắc, hình dạng và kích thước. 

 Một khi con bạn hoàn thành chuỗi này, bé sẵn sàng học kết hợp các mẫu tự và từ, như được 

mô tả trong FM.I.117 và 118. 

 

 

Chương 10 
FM.J: Kết Hợp, Phân Loại Và Lựa Chọn: Tiền Học Đường 

******** 
Trong chuỗi này, con bạn sẽ bắt đầu phân loại vật và tranh tuỳ thuộc vào các khái niệm về màu 

sắc, hình dánh và kích thước. Một số hoạt động được kể đến trong chuỗi này, và ở cuối chuỗi bạn sẽ 

thấy các hoạt động tiền học đường này liên quan chặt chẻ đến nhiều công việc được làm trong 

những năm đầu tiên, nhưng chúng cũng thật cần thiết đối với các hoạt động lúc rãnh rỗi và đối với 

khả năng giao tiếp của trẻ với người khác về các kinh nghiệm chung. 

Chúng ta thường chỉ bắt đầu kỹ năng này khi đứa bé đã thông thạo ba kỹ năng đầu tiên trong 

chuỗi FM.I: Kết hợp và Phân loại: Vật và Tranh. Từ điểm đó sẽ dạy song song hai chuỗi FM.I và 

FM.J. 

Nhiều kỹ năng trong chuỗi này được dạy bằng cách sử dụng trò chơi Kết hợp – vào- Mẫu. 

Chúng tôi không mô tả trò chơi này từng lúc, mà giúp bạn liên hệ với các lưu ý chung ở trang 31, 

quyển 2. chương 3. 

Chúng tôi sẽ mô tả các dụng cụ cần thiết khi tiến hành; bạn sẽ thấy đây là một trong những 

chuỗi dễ nhất để tìm kiếm đủ loại dụng cụ thích hợp với nó. 

Dưới đây chúng tôi liệt kê tất cả các kỹ năng có trong chuỗi này. 

2 đến 3 tuổi 
81. Đưa một vật khi được ra hiệu. 

82. Kết hợp hình dạng, chọn một trong ba. 

83. Kết hợp màu, chọn một trong hai. 

84. Kết hợp màu, chọn một trong hai, bốn màu khác nhau. 
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3 đến 4 tuổi 
108. Chọn ba hình dạng. 

109. Kết hợp màu, chọn một trong bốn. 

110. Kết hợp kiểu màu của bốn khối. 

111. Phân loại hai kích thước. 

112. Phân loại ba hình dạng.  

113. Phân loại các vật tuỳ theo loại. 

114. Kết đôi các vật thông dụng theo chức năng. 

115. Chọn màu, chọn một trong bốn. 

116. Phân loại màu, chọn một trong bốn.  

117. Kết hợp lô tô bảng chữ cái, chọn một trong sáu. 

118. Kết hợp các từ lô tô, chọn một trong bốn. 

Có hai vấn đề chung hình thành về chuỗi các chức năng. Trẻ con luôn luôn biết kết hợp trước 

khi biết chọn lựa. Nhưng vị trí của sự phân loại trong tiến trình này ít rõ ràng hơn. Sự phân loại cần 

một kỹ năng khác; cũng như một khái niệm về màu sắc, kích thước hoặc bất cứ cái gì, đứa bé phải 

có khả năng làm việc độc lập- kiên trì với công việc mà không có sự giám sát thường xuyên. Một số 

trẻ có thể phân loại trước khi có thể lựa chọn, trong khi ở những đứa trẻ khác thì lựa chọn đến trước 

phân loại. Đánh giá con bạn cả về phân loại lẫn lựa chọn cùng một lúc, khi cả hai cùng được trình 

bày trong cùng một chuỗi, và thay đổi trình tự của chuỗi cho phù hợp với con bạn nếu cần.  

Vấn đề thứ hai là, trong khi đa số trẻ thấy rằng kết hợp và lựa chọn hình dễ hơn là kết hợp và 

lựa chọn màu, thì điều này không luôn đúng như thế. Cũng như vậy, một số trẻ có thể phân loại vật 

theo loại và chức năng sớm hơn khả năng trên. Một lần nữa, đánh giá con bạn theo đủ các kỹ năng 

trong phạm vu chuỗi trước khi bắt đầu dạy, và thay đổi trình tự các đề mục cho phù hợp với các mặt 

mạnh của cá nhân con bạn. 

 

Đưa một vật đúng lúc 
 

bài tập này khác với bài tập khác trong chuỗi này ở chỗ là không có kết hợp. Nó cũng có thể ở 

trong các kỹ năng ngôn ngữ dễ tiếp thu, nhưng chúng tôi đặt nó ở đây vì nó liên quan đến khái niệm 

chữ số ở tiền học đường. 

Đưa hộăc lấy đúng một vật là một kỹ năng trẻ cần phải biết,  kỹ năng này được xác nhận bởi 

cha hoặc mẹ vì trẻ thường chỉ thích nhận bất cứ cái gì do cha hoặc mẹ đưa cho. 

Cách đánh giá   
Dụng cụ : Hai cái đĩa, mỗi cái đựng vài vật giống nhau. Ví dụ : một cái đĩa đựng những cái kẹp 

màu xanh và một cái đĩa đựng các khối màu đỏ. 

Phương pháp : Để cái đĩa đầu tiên trước mặt con bạn và để bàn tay bạn gần đĩa. Nói ‘Đưa mẹ 

một...’. Nếu con bạn đưa bạn một cái, dừng lại để xem bé có cố đưa thêm cho bạn trước khi bạn cất 

tay đi .Nhắc lại với cái đĩâ thứ hai. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn đưa cho bạnmộy vật trên cả hai đĩa, không cố đưa thêm cái nào nữa. 

 
 
 
Cách dạy  
Đây không phải là một kỹ năng dễ dạy, vì với đứa trẻ khó có thể thấy được chổ nào bé làm sai 

trong những giai đoạn đầu tiên. Hãy kiên trì, cuối cùng, cho đến bây giờ bạn vẫn vui lòng bất cứ 

bao giờ bé đưa cho bạn vật gì. 

Dạycàng nhiều càng tốt trong những tình huống tự nhiên. Thay vì cho bé một quả nho, bạn đưa 

cho bé cái đĩa và dùng lời nói cũng như cầm tay hướng dẫn bé chỉ đúng một quả. Làm như vậy với 

bánh quy và khoai chiên và ... 
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Trong các buổi dạy riêng biệt, bạn có thể tiến hành như trong đánh giá, giúp bé dừng lại sau khi 

lấy được một vật. Nói :’Nhìn này, mẹ có một cái, không có nhiều hơn đâu’. Bạn cũng có thể ra hiệu 

bằng tay, chẳng hạn đấu hiệu dừnh lại để nhắc bé. 

Đến lượt con bạn -thỉnh thoảng bạn làm người cho. Nói: ‘Mẹ sẽ cho con một cái.Thêm cái nữa 

không?không, chỉ một cái thôi’. 

Dần dần giảm nhắc nhở cụ thể và nhắc miệng đến khi bé có thể làm theo hướng dẫn không cần 

giúp đỡ. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Như chúng tôi đã nói, kỹ năng này sẽ được dạy tốt nhất trong các hoàn cảnh tự nhiên. Cũng 

như đồ ăn, bạn có thể thực hành đưa bé một cái, dùng những thứ như các khối, kẹp áo quần(khi 

đứng bên dây phơi đồ) và muỗng ( đặt trên bàn ăn). 

Ghi nhớ và mở rộng  
Kỹ năng này có nhiều công dụng thực tế do đó bạn sẽ không gặp khó khăn khi giúp bé thực 

hành. 

Đây là một điểm tốt cho  một số lời bình luận chung về việc dạy các kỹ năng  chữ số ban đầu. 

Ngoài vấn đề này, chữ số không trực tiếp có trong sách này – nó tự đến khi làm việc ở trình độ 4-5 

tuổi. Tuy nhiên , nếu bạn muốn, và nếu con bạn có các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết, thì không lý do 

gì mà bạn lại không dạy con bạn học đếm bắt đầu từ bây giờ. Đếm các thứ và nói chữ số theo vần, 

sau cùng htì những việc tự nhiên mà một đứa trẻ phải làm. 

Lúc trẻ thơ học đếm bằng cách học vẹt, bé đọc lại các số thật trơn tru, bắt chước theo cha mẹ 

chúng, không một chú ý thức là chúng đang làm gì. Chúng hiểu rằng các chỉ số được nói đến bất kỳ 

khi nào có nhiều hơn một vật gì đó. Điều mà các nhà giáo dục gọi là’sự tương xứng-một - một’- khả 

năng nói một chữ số cho từng vật được đếm - sẽ đến sau đó lâu hơn. 

Vấn đề quan trọng cần nhớ là: Đếm như vẹt là nền tảng của tất cả các công việc thuộc về chữ 

số sau này, và con bạn rất cần học đếm như vẹt( nghĩa là nói các chữ số) thật chính xác. Nếu bạn 

đưa bé ba vật và bé đếm ‘1,2,3,4,5’, bạn đừng lo- rồi bé sẽ hiểu học đếm để làm gì đúng lúc. Nhưng 

nếu bé nói các chữ số sai thứ tự hoặc bỏ sốt một số, bạn hãy dành thời gian sữa lại cho bé ngay từ 

đầu. Nếu tự nói cho bé nghe lặp đi lặp lại, ‘1,2,3,5,6’, thì bé sẽ  hiểu theo cách này và bé sẽ rất khó 

gạt bỏ nó lần nữa. 

Giải pháp cũng đơn giản thôi. Thật chắc chắn rằng bé nghe đếm chính xác thường xuyên hơn 

bé nghe đếm không chính xác - nghe từ bé hoặc bất cứ ai khác. Nếu bé đếm ’1,2,3,5,6’, hãy can 

thiệp và nói (không nhằm nhắc lại cái sai của bé) ’1,2,3,4,5,6’. Rồi sau đó nói lại lần nữa!. 

Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về phương pháp dạy chữ số của Macquarie, xin liên hệ các chi 

tiết sắp xếp trong Quyển 1, Chương 5. 

 

Kết hợp hình dạng, chọn một trong ba 
 

Trẻ biết nhận ra hình dạng theo cách giống như khi chúng biết nhận ra màu sắc và khái niệm 

khác - nghĩa là, trước hết bằng cách kết hợp chúng, và sau đó bằng cách lựa chọn chúng. Đa số trẻ 

gọi tên hình đúng lúc, nhưng một khi chúng có thể lựa chọn, chứng tỏ là chúng biết tên gọi, mặc dù 

chúng chưa nói tên được. 

Đề mục những này liên quan với các bước đầu tiên trong quá trình học các hình dạng-đó là kết 

hợp.Nếu bạn có một bản tạo hình (FM.H67,68,69) thì con bạn rồi sẽ quen với các hình dạng kết 

hợp. 

Các dụng cụ làm đồ học này dễ làm tại nhà. Dùng bìa cứng chắc chắn cắt ra ba cái cho mỗi 

loại- tròn, vuông và tam giác.Làm cho các hình của bạn rõ lớn. Chúng tôi cũng đã cắt những hình 

bằng nhựa Viny và bằng giấy dán tường - hoặc nhờ người kéo tay làm cho bạn những cái bằng gỗ. 

Các bộ có bán sẵn ngoài thị trường, gọi là ‘các khối biểu trưng’, có nhiều ứng dụng hữu ích chúng 

cũng có nhiều kích cỡ khác nhau nhưng do giá cả của chúng đã biến chúng thành vật xa xỉ. 
Cách đánh giá  
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Dụng cụ :Ba hình tam giác,ba hình vuông và ba hình tròn. Bảo đảm rằng cả ba loại cùng có 

màu giống nhau, hoặc có đủ loại màu. Tránh làm tất cả hình vuông màu xanh, tất cả hình tròn màu 

vàng và tất cả hình tam giác màu đỏ(ví dụ thế) nếu không bạn không biết con bạn đang kết hợp màu 

hay hình dạng. Và ba đĩa cạn. 

Phương pháp :Đặt ba đĩa trước mặt con bạn, và để một hình dạng vào mỗi đĩa. Giơ lên một 

hình tròn. Nói ‘Mẹ sẽ để hinhbf tròn chung với hình tròn’.Làm như thế. Bây giờ đưa con bạn một 

hình khác và nói ‘Đặt hình ... chung với hình...’Lập lại với mỗi hình còn lại. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn kết hợp chính xác các hình còn lại. 

Cách dạy  
Dùng phương pháp giống như phương pháp đã miêu tả ở FM.I.60 (kết hợp các vật giống nhau). 

Cũng liên hệ với sự mô tả trò chơi – kết hợp – vào – mẫu. 

Nếu con bạn gặp khó khăn trong việc kết hợp ba hình dạng, bạn làm việc với đúng hai hình 

như một bước trung gian, rồi sau đó đưa ra hình thứ ba. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Sử dụng tất cả các cơ hội có được để nói chuyện về các hình dạng có xung quanh bạn. Khuyến 

khích con bạn nhìn và dùng các ngón tay lần theo hình dạng. Một lần nữa dùng đến hộp thư và các 

bảng lắp ghép hình dạng của bạn. Cắt bánh săng uých và bánh quy thành các hình khác nhau, 

khuyến khích bé tự làm việc này bằng dụng cụ cắt bánh quy và bột nhồi đồ chơi. Cắt giấy thành các 

hình khác nhau để làm thủ công, bạn có thể giúp bé dán hìnhlên hoặc gắn các hình kết hợp mà bạn 

đã vẽ lên giấy của bé. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Kỹ năng này được mỡ rộng trục tiếp trong FM.I.108, là đề mục con bạn sẽ học chọn lựa hình 

dạng. Bạn có thể tiến hành các bước liên quan giữa hai kỹ năng này trong trò chơi - kết hợp-vào. 

Mỗi khi bạn dạy các kỹ năng khác từ tuổi này, hoặc bạn có thể để các hình ra một bên trong một 

thời gian ngắn, duy trì nó bằng tập luyện không thường xuyên. 

 
Kết hợp màu, chọn một trong hai 
 

Cũng như với hình dạng, kết hợp là bước đầu tiên học nhận ra màu sắc. 

Trong đề mục nói về màu sắc đầu tiên này, con bạn sẽ đạt điểm + nếu bé kết hợp được bất cứ 

cặp màu sắc nào. Màu gì không thành vấn đề - chúng có thể màu xanh dương và vàng, hoặc đen và 

đỏ, hoặc bất cứ màu kết hợp nào. ở Macquarie, chúng tôi thường bắt đầu dạy bốn màu cơ bản - đỏ, 

xanh dương, xanh lá cây và vàng - và màu xanh dương và vàng là sự kết hợp thông thạo thường 

xuyên nhất lúc đầu. 

Đánh giá như đề mục sau đây, FM.J.84, đánh dấu + khi con bạn đã kết hợp thành công bất cứ 

hai màu nào khi được trình bày kết hợp được ít nhất bốn lần trong sáu lần thử. 

Dạy như FM.J.84. 

 

Kết hợp màu, chọn một trong hai, bốn màu khác nhau  
 

Trong đề mục này, con bạn phải có khả năng kết hợp bốn màu khác nhau khi chúng được trình 

bày theo hình thức chọn một trong hai, và phải kết hợp mỗi màu theo ít nhất hai cách kết hợp khác 

nhau. Nghĩa là, con bạn phải kết hợp màu đỏ khi nó xuất hiện với màu xanh dương, cũng vậy với 

màu vàng, và phải làm như thế với bốn màu khác nhau. Cần nhớ là có một tỷ lệ các bé trai bị mù 

màu đỏ- xanh lá cây, vì vậy có lẽ bạn nên thận trọng với sự kết hợp này. 

Để đạt được mục đích dạy học chúng tôi thường sử dụng trình tự tiếp theo đây ở Macquarie: 

xanh dương và vàng, đỏ và vàng, đỏ và xanh dương, xanh lá cây và xanh dương, xanh lá cây và 

vàng, xanh lá cây và đỏ. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Các đồ vật theo từng đôi một tương ứng với mỗi màu. Một đĩa nhỏ dùng cho mỗi 

màu thì rất tiện, để đựng các vật kết hợp. ở các siêu thị đều có bán loại đĩa nhựa màu tươi sáng rất 
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đẹp, bạn có thể tìm mua ở đấy. Các đồ vật có thể là kẹp quần áo, miếng Lê gô, ô tô nhựa - bất cứ cái 

gì kết hợp được. Để xen kẽ, bạn có thể sử dụng các hình dạng cắt ra từ giấy bìa cứng màu tươi sáng 

hoặc các mảnh nỉ màu. ở giai đoạn này cần đảm bảo rằng các màu kết hợp của bạn đều có màu sắc 

rõ ràng, đặc biệt với màu xanh dương và xanh lá cây thường có nhiều sắc thái khác nhau. 

Phương pháp : Bắt đầu với bất cứ hai màu nào bạn thích, đặt một cái trong mỗi cặp đồ vật trên 

bàn. Đưa một trong các vật kết hợp cho con bạn, nói:’Đặt màu  ...với màu...’. Thử sáu lần, ba lần 

cho đổi màu. Tiếp theo thữ một sự kết hợp màu khác, đến khi mỗi màu đã được kiểm tra ít nhất hai 

lần. Rải  ra làm hai buổi đánh giá nếu con bạn mất hứng thú. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn kết hợp đúng 4 màu được ít nhất 2 trong 3 lần theo ít nhất 2 cách kết 

hợp khác nhau, (ví dụ, màu vàng đạt điểm cộng nếu có được kết hợp đúng khi được thực hiện tương 

phản với cả hai màu đỏ và màu xanh). 

Cách dạy   
Kỹ năng này được giống như FM.160 (kết hợp các vật) chỉ khác là bây giờ con bạn đang học 

kết hợp theo màu. Làm theo trình tự kết hợp các màu đã đề nghị như trên, thiết lập lần lượt mỗi 

màu theo như mục tiêu của bạn. Thay đổi dụng cụ của bạn để duy trì sự thích thú của bé. 

Nếu muốn, bạn có thể dạy một hoặc hai sự kết hợp màu rồi hướng sự quan tâm của bạn sang 

một kỹ năng ở một chuỗi khác, quay lại sự kết hợp màu một lát sau đtrẻ. Nếu bạn làm như vậy, nhớ 

cho con bạn luyện tập nhiều lần sự kết hợp màu - có thể trong các hoạt động vui chơi- để bé  không 

quen các kỹ năng đã học. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Ngoài các buổi dạy riêng biệt, có nhiều cách thực hành màu. Giả dụ bạn đang tập trung vào 

màu xanh dương và vàng. Bạn đặt tất cả vào màu xanh dương của con bạn vào một cái rổ, và tất cả 

đồ chơi màu vàng vào một cái rổ khác rồi giúp bé kết hợp vào giờ chơi. Bạn cũng có thể thu thập ác 

khối xanh dương và vàng. Thử căng một sợi dây ngang trên bảng đen của bé, và hướng dẫn bé đặt 

các kẹp xanh dương ở một đầu, các kẹp vàng ở đầu kia. Đưa cho bé hồ dán, ít giấy xanh dương và 

vàng, và cắt hình ra để kết hợp. Khi cùng xem sách với con bạn, chỉ ra tất cả các màu xanh dương 

trên trang sách, và tiếp theo là tất cả vật màu vàng.Để bé tìm chiếc áo thun vàng để phù hợp với 

quần sốc vàng của bé. Tìm các hoa màu vàng ở trong vườn, hoặc các váy ngắn màu xanh dương 

trong giỏ đựng đồ giặt. Tự bạn sẽ suy nghĩ thêm nhiều ý nghĩ thêm nhiều ý hơn nữa. 

Ghi nhớ và mở rộng   
Trong FM.J.109, con bạn sẽ kết hợp màu theo cách chọn một trong bốn. Bây giờ bạn có thể 

tiếp tục theo kỹ năng này, hoặc tập trung vào những kỹ năng khác trong một thời gian, trong khi 

vẫn duy trì các kỹ năng hiện có của con bạn bằng luyện tập. 

 

Chọn ba hình 
 
Đề mục này trực tiếp mở rộng kỹ năng kết hợp hình đã học trong FM.J.82. 

Nguyên tắc dùng dạy kỹ năng chọn lựa hình là trò kết hợp - vào - mẫu 

 Liên hệ các lưu ý về dụng cụ ở FM.J.82. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ : Một hình tròn, một hình vuông và một hình tam giác có cùng một màu. 

Phương pháp : Đặt các hình lên bàn. nói:’Chỉ ra hình..’ hoặc ‘Đưa mẹ hình...’. mỗi hình thử ba 

lần, thỉnh thoảng thay đổi vị trí các hình. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn chọn đúng hình ít nhất bốn lần trong sáu lần thử. 

Cách dạy  
Trước khi bắt đầu dạy, bạn cần quyết định xem cần dạy cả ba hình cùng một lúc, hay là bắt đầu 

với đúng hai hình rồi sau đó mới gộp với hình thứ ba. Hãy để con bạn khởi đầu và chính sự bắt đầu 

này sẽ hướng dẫn bạn suốt quá trình đánh giá, và nhờ sự không ràng buột này mà bé tiến bộ suốt 

các hoạt động kết hợp ban đầu. 
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Thực hiện hết các bước trong trò chơi kết hợp- vào - vật, sắp đặt mỗi bước lần lượt theo mục 

tiêu của bạn, bạn có thể nhãy một bước chỗ này, chỗ kia, hoặc có thể có vài bước phụ giữa các 

bước. Hãy để sự tiến bộ của con bạn hướng dẫn bạn, khi nào bạn nghi ngờ bạn có thể kiểm tra lại. 

Thay đổi đồ chơi sau mỗi buổi đánh giá, nhung tiếp tục đưa ra các hình có màu giống nhau ở 

bất cứ lần nào. Nếu các hình vuông, tròn, tam giác của bạn có màu khác nhau, con bạn có thể hiểu 

rằng “hình tam giác” nghĩa là “màu vàng”. 

Tiếp tục đến khi con bạn có thể lựa chọn ba hình như đã mô tả ở phần Cách đánh giá. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Liên hệ một lần nữa các hoạt động được mô tả ở FM.J82 , bây giờ nếu có thể thì nhấn mạnh 

nhiều hơn vào việc yêu cầu con bạn chọn hình theo ý bạn. 

Khi con bạn gần thông thạo kỹ năng này, dùng một cái ‘túi sờ’ đựng nhiều hình để gây thích 

thú ch bé- bé phải chọn được các hình dạng bằng cách tự sờ vào túi. Nhớ là đến lượt bạn cũng sờ 

tìm hình và mô tả điều bạn cảm thấy: “Mẹ cảm thấy có một hình có ba góc” hoặc “Mẹ tìm được cái 

gì tròn”. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Nếu con bạn đã biết nói, bạn có thể khuyến khích bé gọi tên hình vào lúc này- đầu tiên là bắt 

chước bạn và sau đó là trả lời câu hỏi. 

Bạn cũng có thể giới thiệu các hình khác- hình chữ nhật, hình sao, hình thoi…Hình tam giác có 

nhiều dạng khác nhau cũng có thể giới thiệu từ bây giờ. 

 
 
Kết hợp màu, chọn một trong bốn  
 

Bây giờ con bạn học kết hợp màu khi được cung cấp một phạm vi chọn lựa rộng hơn. 

Cách đánh giá:  
Dụng cụ: Như FM.J84. 

Phương pháp: Đặt lên bàn một vật đại diện cho mỗi màu, dùng đĩa đựng nếu bạn thích. Đưa 

con bạn một vật kết hợp với một trong những vật trên bàn và nói “ Đặt màu … chung với 

màu…”Lấy vật đã kết hợp ra mỗi khi con bạn làm xong. Thử ba lần với mỗi màu. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn kết hợp thành công mỗi màu được ít nhất hai lần trong ba lần thử. 

Cách dạy:  
Bạn có thể chọn thực hiện các màu kết hợp theo cách chọn một trong ba như một bước trung 

gian. 

Dùng các nguyên tắc cơ bản như nhau để dạy kết hợp, đã được mô tả đầu tiên trong FM.160 và 

cũng được rút gọn trong phần mô tả của trò chơi kết hợp- vào- mẫu. 

Thay đổi đồ chơi để thêm phần hứng thú trong các buổi dạy. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Cũng như tiếp tục các kỹ năng nhận màu trong chuỗi này, từ giờ bạn có thể dạy con bạn kết 

hợp nhiều màu hơn, gồm có màu đen, nâu, đỏ tía, cam, hồng và trắng. Bạn có thể dùng một trong 

những đồ chơi lôtô màu sắc bán sẵn ngoài thị trường để thay đổi và gây hứng khởi cho bé . 

 
Kết hợp nhiều màu của bốn khối 
 

Bài tập này cung cấp sự đa dạng cho các hoạt động kết hợp màu ban đầu. Nó cũng giới thiệu kỹ 

năng sao chép kiểu- vốn được dùng nhiều ở các nhà trẻ và trường học. 

Cách đánh giá:  
Dụng cụ: Tám khối có hai màu khác nhau- chẳng hạn bốn khối xanh dương và bốn khối vàng. 

Phương pháp: Lấy hai khối đại diện cho hai màu. Nói “Mẹ sẽ làm một một kiểu. Xem này”. 

Sắp các khối của bạn thành một hàng chạm vào nhau sao cho thành một kiểu- ví dụ xanh dương, 

vàng. Đưa các khối còn lại cho con bạn, nói “Con làm kiểu của con giống như vậy”. Có thể bé sắp 
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các khối thành hàng về phía bàn của bé hoặc để các khối của bé chạm vào các khối của bạn. Điều 

quan trọng là chúng có thứ tự giống nhau. 

Thử ba lần, mỗi lần lại sắp các khối của bạn theo mmột kiểu khác. Đừng giúp con bạn chút nào 

như gọi tên màu hoặc cho các thông tin phụ thêm khi bé làm việc. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn kết hợp với kiểu của bạn được ít nhất hai lần trong ba lần thử. 

Cách dạy:  
Vào các giai đoạn đầu dạy kỹ năng này, ở mỗi bước của quá trình bạn có thể nhắc miệng hoặc 

giúp cụ thể. 

Gọi tên màu khi bạn đặt các khối của bạn : “Nhìn này, mẹ đặt cái màu xanh dương, rồi vàng, 

rồi xanh dương, rồi vàng”. Khuyến khích bé đặt theo một tiến trình từ trái sang phải tính từ vị trí 
ngồi của bé . Hỏi : “Màu nào đặt đầu tiên? Màu nào tiếp theo?”. Con bạn không cần gọi tên màu, 

nhưng bé phải kết hợp từng khối của bé theo như từng khối của bạn. Phần lớn trẻ thấy dễ học kỹ 

năng này hơn khi chúng đẩy các khối của chúng chạm các khối của bạn. 

Nếu bé làm sai, khuyến khích bé tự nhìn sai sót của mình. Nói : “Nhìn này, chúng có giống 

nhau không?”. Hướng dẫn bé tự lấy khối làm sai ra và lắp lại nó. 

Khi con bạn đã hiểu, giảm dần giúp đỡ của bạn đến khi bé làm được một mình. 

Thỉnh thoảng bạn để bé tự làm một kiểu và xem bạn kết hợp theo nó. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Để thay đổi, có thể dùng một bảng cắm chốt để thực hành bài tập này, sắp xếp một hàng các 

chốt thay vì một hàng các khối. Hoặc dùng các khối lắp ráp lớn, hoặc các mảnh Lego gắn trên một 

bảng đế. 

Bạn thử dùng các búp bê cắt bằng giấy để chơi trò chơi này. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Để mở rộng kỹ năng này, bạn có thể kéo dài kiểu mẫu của bạn và đưa ra nhiều màu hơn. Bạn 

cũng có thể thử làm các kiểu bằng cách xỏ các hột bẹt vào sợi dây- một dây cho bạn và một dây cho 

bé . Còn một hoạt động tiến bộ hơn là làm một kiểu lặp lại với chính nó (ví dụ đỏ, xanh lá cây, xanh 

dương, đỏ, xanh lá cây, xanh dương) và yêu cầu con bạn tiếp tục làm theo kiểu như vậy dài theo sợi 

dây. 

 
phân loại hai kích thước 
 

ở hoạt động phân loại đầu tiên trong chuỗi này, bạn yêu cầu đứa bé phân loại các vật thành 

đúng hai nhóm- “Lớn”và “Nhỏ”. 

Có thể sử dụng tất cả dụng cụ- muỗng, núm, hình tròn, búp bê- bất cứ cái gì bạn có thể thu thập 

được có hai kích thước khác nhau rõ rệt. 

Cách đánh giá:  
Dụng cụ: Một bộ gồm tám vật có hình dạng giống nhau, nhưng có hai kích thước phân biệt. 

Hai cái đĩa. 

Phương pháp: Đặt hai đĩa lên bàn, để các vật thành một đống ở một bên , nói “Nhìn này, mẹ có 

những cái lớn và những cái nhỏ. Mẹ sẽ đặt chung tất cả cái lớn với nhau và tất cả cái nhỏ với nhau 

”. Bạn làm như vậy. Rồi nói “Con đặt những cái lớn với nhau và những cái nhỏ với nhau”. Bạn xích 

ra một chút, không giúp đỡ gì hơn ngoài thỉnh thoảng mĩm cười hoặc nói khích lệ. 

Đánh dấu (+) nếu con bạn phân loại đúng hết tám vật . 

Cách dạy: 
Điều quan trọng là con bạn biết rằng bạn sẽ trở lại khi bé làm xong để chiêm ngưỡng thành quả 

của bé . 

Bắt đầu bằng cách cùng với con bạn phân loại vài vật đầu tiên, rồi sau đó nói “ Con làm cho 

xong những cái này trong khi mẹ đi làm công chuyện’. 

Quay lại mau chóng và khen ngợi bé nếu bé làm xong bài tập. Nếu bé  chưa làm xong, nhắc 

lại lời hướng dẫn chính xác hơn-‘Đặt lớn với lớn và nhỏ với nhỏ’. Rồi bỏ đi lần nữa. Nếu bé vẫn 
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không hòan thành công việc, bạn cùng bé hòan tấc nó, rồi bắt đầu lần nữa từ đầu, đé hòan tất vài cái 

sau cùng. 

Dần dần tăng lên số lượng các vật bé cần phân loại, và nhắc miệng thường xuyên hơn, nói 

‘Làm thêm chút nữa’ hoặc con chưa làm xong. 

Khuyến khích bé gọi bạn khi bé làm xong,hoặc nếu bé chưa nói được htif bé vẩy tay. 

Tiếp tục giúp con bạn mở rộng đến khi bé đặt được tất cả các thẻ đúng chổ mà không được 

giúp đỡ gì ngoài nụ cười và lời động viên, và có thể báo hiệu với bạn là đã đến lúc lại xem. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Xem các lưu ý dưới tiêu đề này ở FM.I.107 (phân loại các thẻ tranh). Dùng nhiều loại đồ 

chơi để giúp con bạn duy trì hứng thú. 

Ghi nhớ và mở rộng 
Bạn có thể làm cho hoạt động này thêm phần thử thách bằng cách làm các vật có kích thước 

gần nhau hơn, giới thiệu phạm thù ‘kích thước trung bình’như cac phạm trù ‘lớn’ và ‘nhỏ’, và yêu 

cầu con bạn phân thành các mớ, thay vì để trên đĩa. Theo cách này con bạn không có manh mối nào 

về số lượng các nhám bé cần xác định. 

 

phân loại ba hình dạng          
 

Đây là hoạt động phân loại khác, liên quan đến hình dạng. Bắt đầu với các hình tròn, vuông 

và tam giác, dùng những dụng cụ tương tự như đã dùng trong FM.J.82 và 108. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Ba đĩa cùng màu (màu trắng hoặc màu không rõ ràng là tốt nhất).Ba hình tròn, ba 

himhf vuông và ba hình tam giác. Chúng có thể có nhiều màu, nhưng bạn có tất cả hình tròn, màu 

đỏ, tất cả hình vuông màu xanh dương và tất cả hình tam giác màu vàng, bạn sẽ không biết là con 

bạn phân loại dựa vào hình dạng hay vào màu sắc. 

Phương pháp: Đặt các đĩa lên bàn, với các hình để một đống một bên. Biểu diễn hành động, 

nói’ nhìn này, mẹ sẽ để tất cả hình tròn vào đĩa này và tất cả hình tam giác vào đĩa này’. Lấy tất cả 

hình ra khỏi đĩa, và hướng dẫn con bạn phân loại các loại hình. Tránh ra một chút khỏi con bạn 

trong khi bé đang làm việc, không giúp đỡ gì hơn ngoài việc thỉnh thoảng mỉm cười và nó khích lệ. 

Đánh dấu + nếu con bạn phân đúng tất cả các hình. 

Cách dạy: 
Dạy như FMI 107. Vào các giai đoạn đầu tiên, dùng tất cả 9 hình có cùng màu, khi con bạn 

làm được, đưa ra vài mầu thay đổi, đảm bảo con bạn tiếp tục phân loại theo hình dạng chứ không 

theo màu sắc. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Có thể phân loại tất cả các vật theo cách như vậy. Bạn hãy đến cữa tiệm bán đồ ngũ kim mua 

những cái gioăng lớn, đai ốc và bu lông, phích cắm và giá đỡ – tất cả các loại bánh kẹo gây thích 

thú cho việc phân loại. Đồ chơi xây dụng của trẻ lớn hơn cũng giúp thêm kiến thức. Bạn có thể 

dùng những hình vẽ trên các hình vuông bằng giấy bìa cứng. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Bạn có thể làm cho hoạt động này thêm phần thử thách bằng cách: 

• Thay đổi các hình bạn trình bày, gồm các hình thoi, các hình chữ nhật và vân vân. 

• Gia tăng số lượng các nhóm phân loại. 

• Yêu cầu con bạn phân ra thành từng đống thay vì để trên đĩa. 

• Thay đổi kích thước trong mỗi nhóm hình, để con bạn có các hình tròn to nhỏ khác nhau, 

các hình vuông to nhỏ khác nhau và vân vân. 

 

phân lọai vật tùy theo loại 
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Trong các chuỗi ngôn ngữ dễ tiếp thu đứa bé học chọn lựa các vật tùy theo chọn lựa của nó. 

Trong đề mục này, trẻ sử dụng khái niệm của bé về các phạm trù, hoặc các nhóm đồ vật liên quan 

lẫn nhau để đưa vào một hoạt động phân loại độc lập. 

Đề mục này đáp ứng hai mục đích -nó phát triển khả năng của trẻ đặt sự vật vào phạm trù, và 

nó mở rộng các kỹ năng phân loại của bé.  

Trước khi đánh giá và dạy kỹ năng này, liên hệ từ RL.C.71 đến 74. Nếu con bạn không đạt 

điểm cộng ở đề mục này, hãy dạy chúng trước tiên, rồi sử dụng mục phân loại này như một hoạt 

động mở rộng. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Ba đĩa và ba bộ đồ vật, mỗi bộ có năm cái. Mỗi bộ đại diện cho một phạm trù riêng 

biệt, chẳng hạn đồ chơi ,thức ăn, áo quần, đồ đạt, hoặc động vật. Chẳng hạn bạn có năm món thức 

ăn nhỏ bằng nhựa, năm cái áo búp bê và năm đồ đạt trong nhà dành búp bê. 

Phương pháp: Đặt cái đĩa lên bàn, với các đồ vật trộn lẫn lộn vào nhau để thành một đống 

một bên. Biểu diễn phân loại đồ đạc, nói ‘Nhìn này, mẹ sẽ đặt tất cả áo quần với nhau’, và cứ như 

vậy. Lấy các vật ra khỏi đĩa, và bảo con bạn phân loại chúng. 

Đánh dấu + nếu con bạn phân loại tất cả đồ vật chính xác không cần bất cứ giúp đỡ nào. 

Cách dạy 
Nếu bạn chưa từng làm thế, bắt đầu dạy như RL.C.71 cho đến 74. 

Khi con bạn có thể chỉ vào tất cả từng vật trong mỗi nhóm lúc bạn yêu cầu, trình bày hoạt 

động  phân loại như miêu tả dưới đây. Bỏ đi và để con bạn hòan tất hoạt động, như trong một đề 

mục phân loại khác trong chuỗi này. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Con bạn có thể phân loại áo quần lấy vào từ dây phơi đồ, hoặc giúp banj để riêng các thứ 

hàng mua về như trái cây, rau quả, hộp đồ,v.v...Khuyến khích bé sắp xếp các đồ dùng cá nhân của 

bé vào giờ dọn dẹp. 

Ghi nhớ và mở rộng 
Liên hệ lần nữa các lưu ý ở RL.C.71 đến 74 

Các phạm trù khác bạn có thể nói chuyện dến và gộp chung vào các hoạt động phân loại là 

‘xe cộ’,’dụng cụ’. Nhiều vật được phân loại theo chức năng của chúng, chẳng hạn 'các thứ ta rửa’, 

‘các thứ chúng ta may’và ‘các thứ chúng ta nấu’.Quan điểm này về chức năng sẽ được tìm thấy đầy 

đủ trong đề mục kế tiếp trong chuỗi này. 

 

 

 

kết đôi các vật thông dụng theo chức năng 
 

Xác định các vật đi với nhau, hoặc kết hợp các vật với nhau theo cùng mục đích hoặc chức 

năng, là một hoạt động phổ biến ở trường học và nhà trẻ. 

Mặt dù chỉ có hai thứ trong mỗi nhóm, hoạt động này cũng được xem như một hoạt động 

phân loại, và nên để cho trẻ một mình hòan thành nó càng nhiều càng tốt. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Năm cặp đồ vật liên quan với nhau, chẳng hạn như chìa khóa và ổ khoá, vớ và giày, 

viết chì và giấy, xà bông và khăn kì, bàn chải răng và kem đánh răng. 

Phương pháp: Đặt 10 vật lên bàn theo ngẫu nhiên. Nhặt lên một cặp và nói’Nhìn này, những 

cái này đi với nhau’. Để riêng chúng ra  lần nữa, và hứơng dẫn con bạn tìm tất cả vật đi chung với 

nhau. 

Đánh dấu + nếu con bạn kết đôi chính xác trong 10 vật không có bất cứ giúp đỡ hoặc hướng 

dẫn nào thêm. 

Cách dạy  
Bắt đầu với đúng hai cặp đồ vật, và giúp con bạn kết đôi chúng bằng cách mô tả mục đích sử 

dụng chúng. Ví dụ, bạn có thể hỏi:’Mẹ sắp đánh răng. Mẹ cần cái gì đây?’Nếu bé chỉ đưa bạn một 
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thứ, bạn nóí: ‘Phải rồi, mẹ cần bàn chải răng, Mẹ còn cần cái gì khác nữa?’. Nhắc lại như vậy với 

cặp kia. 

Tăng lên ba cặp, bốn, rồi năm. 

Thay đổi các cặp đồ vật bạn sử dụng- bạn có thể kể vào một cây kim lớn và vài miếng vải, 

một cây búa và một cây đinh, một khăn lau đĩa và một găng tay cao su, một bàn chải và một lược, 

và v.v… 

Khi con bạn có thể kết đôi năm vật lúc bạn mô tả công dụng như trên, giơ lên một cái trong 

mỗi cặp và nói. Cái gì đi với cái này?. Chỉ mô tả công dụng khi bé làm sai. 

Dần dần, yêu cầu con bạn kết đôi các vật  không cần giúp đỡ nào, như mô tả ở phần cách 

đánh giá. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Luyện tập kỹ năng này càng nhiều càng tốt trong hoàn cảnh tự nhiên, bằng cách yêu cầu con 

bạn làm tất cả những vật bé cần để chải răng cho bé, để đem vào giường ngủ với bé, để vẽ một bức 

tranh, để đi ra ngoài trời mưa và v.v…. 

Ghi nhớ và mở rộng 
Bạn có thể mở rộng kỹ năng này bằng cách gia tăng số lượng các vật bạn đưa bé để xếp 

thành cặp. Bạn có thể đưa ra các nhám có ba thành phần, như viết chì, giấy và tẩy, kim may, vải và 

chỉ. 
Để chuẩn bị cho các hoạt động học đường, dùng một tờ giấy làm việc có những hình vẽ đơn 

giản các đồ vật rải rác ngẫu nhiên trên giấy, và bảo con bạn vẽ các đường nối các vật liên quan với 

nhau. Bạn cóthể tìm vài cuốn sách hoạt động nhà trẻ cung cấp loại hoạt động này ở thông tấn có dữ 

liệu thông tin tốt. 

 

chọn màu, chọn một trong bốn 
 

Vào lúc này con bạn có thể kết hợp các màu thật thoả mái, và đã đến lúc bé nhận ra tên màu. 

Dù rằng bé không tự nói tên màu, bé vẫn tỏ ra là bé nhận ra chúng bằng cách chọn lựa các màu khi 

bạn gọi tên màu. 

Cũng như với hình dạng, có thể đạt được các bước giữa kết hợp và chọn màu thông qua trò 

chơi kết hợp-vào-mẫu. Bạn có thể sử dụng cùng những đồ chơi bạn đã dùng để kết hợp màu, nếu 

cần thì thêm vào để đa dạng hơn. Khi bạn kết hợp vào mẫu, bạn có thể dùng các thẻ làm mẫu cho 

mỗi màu, các thẻ này sau đó có thể dùng được cho đa số các vật khác nhau. 

Cách đánh giá  
Dụng cụ: Bốn bộ của bốn vật, mỗi bộ có bốn màu khác nhau. Ví dụ : bốn khối đỏ,xanh 

dương,xanh lá cây và vàng, bốn ôtô, bốn kẹp, bốn dãi ru băng. 

Phương pháp: Đặt một bộ gồm bốn vật lên bàn-ví dụ bốn khối. Nói: ’Chỉ vào màu..’, 

hoặc’đưa mẹ màu..’. Nhắc lại với tất cả các màu.Đặtmột bộ đồ vật khác lên bàn, và tiếp tục cho đến 

khi mỗi màu đã được kiểm tra bốn lần. 

Đánh dấu + nếu con bạn chọn mỗi màu iít nhất được ba lần trong bốn lần thử. 

Cách dạy 
Liên hệ các chỉ dẫn cho trò chơi kết hợp-vào-mẫu. 

Trước khi bắt đầu dạy, bạn cần xác định xem cần dạy bốn màu cùng một lúc, hay bắt đầu với 

đúng hai màu,giới thiệu các màu khác ngay khi hai màu đầu tiên đã dạy xong. Nếu con bạn đã biết 

một màu hoặc nhiều hơn, bạn có thể bắt đầu với bốn màu. 

ở Macquarie chúng tôi thường thấy là cần thiết bắt đầu chỉ với hai màu và chúng tôi thường 

chọn xanh dương và vàng. Nếu một đứa trẻ học biết hai màu này thật dễ dàng, các giáo viên ở đây 

giới thiệu tiếp một màu thứ ba (thường màu đỏ) và rồi cuối cùng màu thứ tư. Khi bé học màu xanh 

dương và màu vàng chậm hơn, bé tiếp tục làm việc với sự kết hợp hai màu đến khi bé học tất cả bốn 

màu theo cách này. Tiếp theo đó các màu được trình bày theo từng nhóm gồm ba màu, và cuối cùng 

là nhóm bốn màu. 
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Hãy tin tưởng vào sự đánh giá của bạn về phương pháp thích hợp tốt nhất cho con bạn. Cần 

ghi chép về sự tiến bộ của con bạn để thay đổi phương pháp nếu cần. 

 Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Khi bạn dạy chọn lựa màu theo phương pháp có tổ chức này, bạn có thể tận dụng bất cứ cơ 

hội nào có được để phát triển nhận thức màu sắc của con bạn. Sách, đồ chơi và các đồ vật trong gia 

đình tạo một loạt cơ hội để nói:’Chỉ cho mẹ cái màu..’.Trong khi con bạn làm việc với một mẫu, 

bạn có thể tiếp tục các thẻ mẫu của bạn đúng lúc để đưa cho con bạn nhằm nhắc thêm cho bé. 

Bạn cũng có thể đặt ra vài trò chơi đặc biệt để thực hành chọn màu. Tìm bốn cái cốc bằng 

nhựa có các màu khác nhau, hoặc dán các hình tròn có màu vào đáy các cốc bằng giấy. Để một hạt 

nho khô hoặc vật nhỏ ăn được bên dưới một cốc. Nói với con bạn:’Có hạt nho dưới cố màu vàng’. 

Nếu bé vói tới cái cốc khác, chỉnh lại bé bằng cách cho xem thẻ mẫu. Có nhiều cách để chơi 

trò:chơi trò-và-tìm này; bạn sẽ tìm thấy nhiều thay đổi đa dạng thích hợp với các món đồ chơi và 

dụng cụ của bạn. Tất nhiên bạn cũng có thể đưa các trò chơi này vào kỹ năng chọn một trong hai 

hoặc ba màu. 

Ghi nhớ và mở rộng 
Khi con bạn chọn được các màu đỏ, xanh dương, xanh lá cây và vàng, bạn có thể bắt đầu giới 

thiệu các màu khác như đen, trắng, cam, hang và đỏ tía. Một số trẻ, ngay khi đã nắm được các màu 

căn bản, liền tiếp tục học các màu phụ khác không cần phải dạy theo qui trình-đặc biệt bây giờ bạn 

sẽ học nói chuyện với con bạn về màu sắc một cách tự nhiên. Còn những trẻ khác cần giúp đỡ đặc 

biệt mới học được từng màu. 

Nếu con bạn đang tập nói, bạn nên khuyến khích bé gọi tên màu từ bây giờ, đầu tiên đã bắt 

chước, sau đó là trả lời câu hỏi.Nếu con bạn nói thành các nhóm từ  rồi, bạn khuyến khích bé kết 

đôi tên màu với những từ khác, chẳng hạn:’vớ màu xanh’ hoặc ‘gà co màu vàng’. 

 

Phân loại màu, chọn một trong bốn 
 

Như chúng tôi đã nói ở trong phần mở đầu của chuổi này, có thể con bạn phân loại màu 

trươcs khi chọn màu, vì vậy cũng nên đánh giá đề mục này dù con bạn chưa đạt điểm cộng ở 

FM.J.115. 

Cách đánh giá 
Dụng cụ: Bốn đĩa có màu và 12 vật có màu, mỗi màu ba cái. 

Phương pháp: Đặt các đĩa lên bàn, với các vật có màu để thành một đống một bên. Có vài 

lượt đặt các vật về phía bạn để biểu diễn hoạt động. Nói với con bạn là bạn đang làm gì:’ nhìn này, 

mẹ sẽ để xanh dương với xanh dương, đỏ với đỏ và …’.Rồi nói ‘Con làm vậy đi’, rồi xích ra khỏi 

bé một chút. Bạn có thể mỉm cười động viên bé, nhưng không cho thêm bất cứ thông tin hoặc giúp 

đỡ nào. 

Đánh dấu + nếu con bạn hoàn thành hoạt động phân loại, đặt đúng vị trí ít nhất 11đến12 vật. 

Cách dạy 
Bắt đầu bằng cách chỉ đưa con bạn vài vật để phân loại mỗi một lần. Bảo đảm với bé rằng 

bạn sẽ trở lại ngay để xem. Khen ngợi nồng nhiệt nếu bé hoàn tất bài tập bạn đặt ra, nếu không, 

nhắc lại lời hướng dẫn và bỏ đi lần nữa. 

Làm cho lời hướng dẫn của bạn (sau lần hướng dẫn đầu tiên) càng chung chung và ngắn gọn 

càng tốt. ‘Làm thêm chút nữa’ hoặc ‘con làm xong chưa’ là những lời nhắc nên theo, không quá 

quan tâm chờ đợi. 

Dần dần gia tăng số lượng các vật đưa cho con bạn. 

Nếu con bạn sắp đi học, bạn có thể dạy bé cách ra hiệu rằng bé đã làm xong, dùng từ hoặc cử 

chỉ  tuỳ theo khả năng ngôn ngữ của bé. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Cần thực hành phân loại màu với đủ loại dụng cụ khác nhau ở các nơi khác nhau. Dán hình 

màu lên các hộp hoặc thing xô để con bạn phân loại các đồ chơi lớn theo màu. Để bế phân loại đồ 

gặt theo màu (mặc dù dây có thể là một phương cách nào đó cho con bạn sau này!). Có thể bé sẽ 

FM.J.116 
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phân loại các bông hoa bạn định sắp xếp, hoặc các chì màu của bé, hoặc các mảnh giấy và vải đặt 

trên khay dán hình. 

Ghi nhớ và mở rộng 
 Khi con bạn đã phân loại tinh thông bốn màu, bạn có thể tăng số lượng màu lên hoặc giới 

thiệu vài màu khác. 

 Một hoạt động khó hơn là phân màu mà không đưa ra các đĩa hoặc các hộp có màu tương 

ứng để chỉ dẫn. 

 
Kết hợp lôtô chữ cái, chọn một trong sáu. 

 

Trong khi khả năng nhìn ra sự khác nhau giữa các mặt chữ là cần thiết cho việc đọc, thì điều 

này lại không thực sự là một kỹ năng đọc. Thực ra nó là một hình thức nâng cao của sự kết hợp 

tranh, và con bạn cần thông thạo FM.I.106 (kết hợp với thẻ tranh, chọn một trong chín) trước khi 

lam việc với các lôtô chữ cái. ở đây, các “bức tranh ” không chỉ hoàn toàn giống nhau, mà chúng 

không có nghĩa là với trẻ. Đưa trẻ không nghĩ ‘A phải rồi đó là cái nón. Con sẽ tìm một cái nón 

khác’ Bé phải dựa vào sự gợi ý bên ngoài của hình dạng và tự vạch hàng  để tạo sự kết hợp. 

 Trong khi khả năng này tự bản thân nó không phải là việc đọc, nó lại thực sự giúp trẻ chuẩn 

bị đọc. Nó dạy trẻ nhận ra những cái giống nhau và khác nhau giữa các mẫu tự, và nó giúp bé biết 

tăng các mẫu tự  đều có tên gọi. Nếu con bạn có thể làm bài tập này, sẽ có nhiều khả năng là bé sẽ 

biết đọc. 

 Bởi vì các nét nguệch ngoạc trên giấy không có nghĩa với con bạn, bé có thể mệt mỏi với 

với nó nếu bạn làm việc lâu với nó. Trong khi dạy kỹ năng này, bạn cũng vẫn tiếp tục sử dụng các 

lôtô hình đặc biệt là những cái thử thách nhiều hơn dòi hỏi bé phải nhìn kỹ. 

Cách đánh giá. 
Dụng cụ:  Bảng lôtô tự làm có sáu mẫu tự lớn (khoảng 2 cm), bằng chữ thường rõ ràng, ví 

dụ m, s, a, t, p và k. Sáu thẻ kết hợp. 
Phương pháp: Đặt bảng lôtô lên bàn. Giơ lên thẻ đầu tiên, và nói ‘Đặt chữ …trên chữ…’. 

Lập lại với tất cả mẫu tự. Bạn có thể lấy đi mỗi thẻ sau khi con bạn đã kết hợp nó. 

 Đánh dấu 1 nếu con ban đã kết hợp chính xác hết tất cả sáu mẫu tự. 

Cách dạy 
Dạy như FM.I.106 (kết hợp với thẻ tranh, chọn một trong chín). Nếu con bạn khó nhận ra các 

điểm giống nhau, giúp bé dùng ngón tay lần theo hình dạng các mẫu tự. Nếu sau ba buổi dạy mà 

không tiến bộ, quay lại FM.I.106 sự dụng các lôtô được làm đúng kiểu hoặc các tranh trừu tượng, 

các mẫu hoặc các hình dạng hình học trông hơi tương phản hơn các mẫu tự. 

Giờ chơi và các hoạt động trong nhà  
Bạn có thể cắt ra các mẫu tự từ tạp chí hoặc nhật báo để dùng vào các hoạt động kết hợp- có 

thể dán lại để kết chúng thành nhóm. Có thể dùng một quyển sách hình chữ cái, trong đó các mẫu tự 

được in lại hơn một lần để chỉ ra các điểm giống nhau.Giúp con bạn dùng các ngón tay lần theo các 

mẫu tự, ngay cả nơi không có kết hợp, có thể làm tăng nhận thức của bé về các điểm khác biệt tinh 

vi về hình dạng. 

Ghi nhớ và mở rộng  
Nếu con bạn có thể vẽ được một đường có điều chỉnh giữa hai điểm, có thể bé sẽ thích kết hợp 

các mẫu tự trên một tờ giấy làm việc. Kéo vài mẫu tự xuống một bên trang giấy (để bắt đầu, thử với 

ba ) và kéo các mẫu tự giống vậy xuống phía bên kia theo một thứ tự khác. tiếp đó con bạn có thể 

kéo các đường nối các mẫu tự giống nhau. 

 

KẾT  HỢP CÁC TỪ Lễ Tễ, CHỌN MỘT TRONG BỐN 
 

Kỹ năng này là một điều kiện tiên quyết trực tiếp để học đọc, nhưng ở giai đoạn này là không 

thành vấn đề nếu con bạn không thể nhớ các từ nói gỡ. Mục đích sơ đẳng của hoạt động là mở rộng 

khả năng kết hợp của trẻ. 

FM.J.117 
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Cách đánh giá 
Dụng cụ:Một bảng lụtụ tự làm cú bốn từ rừ rang. Cỏc từ trong khụng giống nhau về hỡnh 

dạng và kớch thước-ví dụ như: voi, banh, khỉ, đi- vỡ nú là hỡnh thể đầy đủ của từ đợưc in mà trẻ 

phải tỡm. 

Phương pháp:Như ở FM.J117, dung các từ. 

Đánh dấu (+) nếu con bạnkết hợp chớnh xỏc bốn từ. 

Cỏch dạy 

Bạn có thể dạy kỹ năng này theo đúng như cách bạn đó dạy kỹ năng kết hợp lôtô trước đây. 

Con bạn có thể quan tâm hơn nếu bạn sử dụng những từ có ý nghĩa gỡ đó với bé. Mặt dù mục 

đích của bạn không phải là dậy con bạn đọc chữ, bạn có thể chọn những từ có ích với bé nếu bé 

thực sự biết đọc chúng. Bạn có thể bắt đầu bằng tên của bé. 

Khi con bạn đó biết kết hợp một tập từ, lặp lại hoạt động này với tập hợp từ mới. Để htông 

thạo bài tập này con bạnphải có khó năng kết hợp bất cứ một tập hợp nào gồm bốn từ khác nhau rừ 

rang. 

 
 
Giờ chơi và các hoạt động trong nhà 
Khụng dễ gỡ thực hiện cỏc tập hợp từ kết hợp bằng cỏc hoạt động trong nhà, vỡ vậy khú mà 

thực hiện kỹ năng này ngoài thời gian dành riêng cho nó. Nhưng đây là thời gian thuận tiện để 

hướng con bạn chú ý vào cỏc từ và cụng dụng của chỳng. Bạn cú thể bắt đầu chỉ ra những từ then 

chốt khi bạn đọc các truyện hay, chỉ cho bé thấy tên trên các gói hang khi đi mua sắm, đọc các biển 

hiệu bạn bắt gặp trên đườngvà quan trọng nhất là chỉ cho con bạn tờn của bộ ghi trờn cỏc vật sỡ hữu 

và tỏc phẩm nghệ thuật. 

Ghi nhớ và mở rộng chuỗi này 
Nếu con bạn đó thành thạo kết hợp từ và thớch thỳ với nú, bạn cú thể thỏa mỏi tiếp tục kỹ 

năng đọc “thực sự”. 

Ở Macquaric chỳng tụi bắt đầu chương trỡnh đọc cho trẻ nếu chúng ta đó đạt được điểm cộng 

ở FM.J.118 và ngoài ra không có thêm sự ưu tiên khẩn cấp nào. 

Mặt dù bạn vô cùng mong muốn cho trẻ khuyết tật học đọc, nhưng nếu một đứa trẻ có một sự 

chậm trể đặt trưng trong một lĩnh vực nhất định, cần phải hy sinh thời gian để khắc phục điểm yếu 

trước khi bắt đầu dạy học. Nó không có ý nghĩa là những diểm yếu kộm như thế sẽ tất nhiên ngăn 

cản con bạn học đọc, nói cách khác, làm cách nào để những người khuyết tẩttầm trọng về cơ thể có 

thể học được? đơn giản là vấn đề ưu tiên, là sự trỡ hoón một chương trỡnh mới đến khi thực hiện 

được sự tiíen bộ tốt trong tất cả lĩnh vực của một chương trỡnh hiện cú của một đứa trẻ. 

Có được sự bảo đảm này, chúng tôi tin rằng đáng để chỉ ra rằngtaats cả trẻ Hội chứng Down 

nào đó trải qua suốt chương trỡnh Macquaric đều biết đọcnhờ đó mà thay đổi phần nào tỡnh trạng 

của mỡnh. Chỳng tụi cũng thấy rằng việc đọc cũng tương đối dễ học với những trẻ này, miễn là nó 

được dạy cẩn thận và liên hệ không ngừng với những thứ mà trẻ biết và hiểu. Nhiều trẻ vẫn đang 

tiếp tục học ở những trường bỡnh thường vẫn duy trỡ thứ hạng cao ở mụn tập đọc trong suốt các 

năm học đầu ở trường - một niềm vui sướng và hónh diện lớn lao cho chỳng và cha mẹ chỳng. 

Những trẻ này cũng tỡm thấy ở việc đọc một nguồn giá trị đáng kể của việc tận hưởng thời gian 

nhàn rỗi và điều này sẽ đi theo suốt cuộc đời chúng. 

Chương trỡnh đọc được khai thác ở Macquaric sử dụng phương pháp‘ từ trực quan’ ( từ nhỡn 

thấy được- nd). Trẻ học đọc nguyên các từ, sau đó kết hợp các từ thành nhóm từ và câu. Sự phát âm 

chỉ được giới thiệu sau khi trẻ đó biết 50 đến 80 từ trực quan và đó cú một hiểu biết tốt về việc đọc 

nói về cái gỡ. Trong cỏc giai đoạn đọc ban đầu, mỗi trẻ có một vốn từ vựng được lựa chọn riêng 

cho bé, gồm có tên những người và vật quan trọng cho đến tên của bé và những hành động bé sử 

dụng cho bé. Đọc được xem là một phần của sự phát triển ngôn ngữ toàn diện của trẻ - cả ngôn ngữ 

dễ tiếp thu lẫn ngôn ngữ diễn đạt 
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Từng Bước Nhỏ một là một chương can thiệp sớm dành cho trẻ em chậm phát triển. Bộ sách gồm 

tám quyển và một chương trình chạy bằng video không bắt buộc. 

 

Quyển 1: Giới thiệu về từng bước một . 
Quyển mở đầu này giới thiệu nền tảng của từng bước nhỏ một và đề nghị các phương  pháp sử 

dụng. 

    Quyển 2: Chương trình của con bạn. 
Quyển này giải thích cách lựa chọn các mục tiêu cho cá nhân đứa trẻ và cách giúp trẻ đạt các 

mục tiêu này trong phạm vi cuộc sống gia đình. 

   Quyển 3:Các kỹ năng giao tiếp. 
Quyển này liên quan đến việc hiểu ngôn ngữ, ở mức độ biết nói và chưa biết nói. Ngôn ngữ xuất 

hiện trong phạm vigiao tiếp xã hội và các kỹ năng ngôn ngữ được dạy thông qua vui chơi và 

những hoạt động hàng ngày. 

   Quyển 4: Các kỹ năng vận động thô. 
Quyển này trình bày các kỹ năng có liên hệ đến các bắp cơ lớn của cơ thể . các kỹ năng này cho 

phép một đứa trẻ ngồi , bò, đi ,leo trèo , bắt bóng và … v v. Quyển sách này được viết bởi các 

nhà vật lý trị liệu có nhiều kinh nghiệm với trẻ  khuyết tật. 

    Quyển 5: Các kỹ năng vận động tinh . 
Các kỹ năng vận động tinh sử dụng các cơ bắp cơ nhỏ của mắt và bàn tay. Chúng tiến triển từ kỹ 

năng đứa trẻ nắm chặt ngón tay cha mẹ cho đến những kỹ năng phức tạp như vẽ và cắt. Cũng có 

các kỹ năng giải  quyết vấn đề và sự phát triển các khái niệm như màu sắc, hình dạng và kích 

thước. 

   Quyển 6:Các kỹ năng nhận biết ngôn ngữ. 
Các kỹ năng nhận biết ngôn ngữ bao gồm việc  hiểu ngôn ngữ của người khác. Chúng cho phép 

một đứa trẻ tham gia vào điều người khác đang nói đến, làm theo cách chỉ dẫn và quan trọng 

nhất là tự bé biết sử dụng ngôn ngữ. 

    Quyển 7: Các kỹ năng cá nhân và xã hội. 
Trong quyển này chúng tôi xem  xét các kỹ năng giúp trẻ liên hệ với người khác, chơi đùa và đạt 

sự độc lập trong các nhu cầu như  ăn , đi vệ sinh, mặc quần áo và chải chute. 

   Quyển 8:Bảng liệt kê các kỹ năng phát triển. 
Bảng liệt kê các kỹ năng phát triển liên kết các phần riêng rẽ của từng bước nhỏ một với nhau. 

Đó là một chuỗi các danh sách liệt kê dùng để đánh giá trẻ và được xem là phần hướng dẫn để 

thiết lập các mục tiêu. 
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Bảng chỉ mục 
         FM.A      Nhìn                                                                        

 FM.A.1  Di chuyển mắt tới vật và dán chặt mắt vào đó vài giây                      

 FM.A.2  Nhìn theo qua đường giữa                                                               

 FM.A.3  Dõi theo một vật di động 90
0
                                                           

 FM.A.4  Nhìn theo đường thẳng đứng                                                            

 FM.A.8  Nhìn từ vật này qua vật kia                                                              

 FM.A.9  Xem xét kỹ bằng mắt một vật cầm trong tay                                  

 FM.A.10 Dõi theo một vật di động 180
0
                                                        

 FM.A.11 Nhìn một vật nhỏ                                                                            

FM.B.            Cầm nắm        
 FM.B.5   Đặt hai bàn tay vào nhau                                                                 

 FM.B.6   Cầm lúc lắc khi được đặt vào tay                                                    

 FM.B.12 Cầm lúc lắc một cách linh hoạt                                                      

 FM.B.13 Cầm hai vật khi được đưa cho                                                           

 FM.B.14 Với hai bàn tay về phía vật                                                                 

 FM.B.15 Nắm với và lấy được vật                                                                     

 FM.B.16 Ngồi với và lấy được vật                                                                     

 FM.B.17 Chuyền tay đồ chơi                                                                             

 FM.B.18 Cào và lấy được hạt nho khô                                                               

 FM.B.19 Nhặt lên và cầm hai vật                                                                       

 FM.B.20 Lúc lắc một cách linh hoạt                                                                 

 FM.B.21 Sử dụng cùng một vật theo những cách khác nhau                            

 FM.B.22 Kéo một chốt ra từ bảng đục lỗ                                                          

 FM.B.23 Sử dụng ngón cái và ngón khác nhặt những vật nhỏ                           

 FM.B.28 Bắt chước thọc tay vao lỗ trong bảng cắm chốt                                  

 FM.B.29 Lấy một vật ra khỏi vật đựng                                                             

 FM.B.30 Kéo vòng ra khỏi cột                                                                         

 FM.B.31 Kẹp ngón cái ngón trỏ nhặt lên hạt nho khô                                     

 FM.B.61 Kẹp ngón cái , ngón trỏ nhặt lên cây kim giút hoặc sợi chỉ              
 FM.C.       Tính ổn định của vật                                       

 FM.C. 7  Nán nhìn tại điểm biến mất của vật sau khi nhìn theo                      

 FM.C. 24   Tìm đồ chơi bị che dấu một phần                                                 

 FM.C. 25    Nhìn xuống sàn khi đồ chơi rơi xuống                                        

 FM.C. 26    Dời vật chướng ngại để lấy vật ưa thích                                      

 FM.C. 32    Tìm đồ chơi bị che dấu hoàn toàn                                               

 FM.C. 42    Tìm vật giấu dưới hai lớp vải                                                       

FM.D.   Đặt để                                                             
 FM.D.27     Thả một vật ra khi cổ tay được đỡ                                               

 FM.D.36      Để các vật vào một cái bát                                                          

 FM.D.37      Đặt các vòng lớn vào trụ                                                             

 FM.D.38      Đặt một chốt vào vỏ hộp                                                             

 FM.D.43     Đặt một chốt lớn vào bảng cắm chốt                                           

 FM.D.44     Đặt một hình tròn vào bảng tạo hình (không chọn lựa )              

 FM.D.45     Xây một tháp bằng hai khối vuông                                               
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 FM.D.62    Xây một tháp sáu khối vuông                                                        

 FM.D.96     Xây một tháp tám khối vuông                                                       

 FM.D.97     Đặt sáu chốt nhỏ vào bảng cắm chốt                                             

FM.E.       Kỹ xảo                                                                
FM.E.33     Kéo ngang một sợi dây lấy một đồ chơi                                          

FM.E.34     Đẩy một xe lửa hoặc một xe ôtô đồ chơi                                        

FM.E.35     Đập hai khối vuông vào nhau                                                         

FM.E.50     Kéo một sợi dây thẳng đứng lấy một đồ chơi                                

FM.E.58     Thao tác với một đồ vật sử dụng cả hai bàn tay                             

FM.E.70     Bắt chước xếp giấy                                                                         

FM.E.71     Dùng dụng cụ giả quyết các vấn đề đơn giản                                

FM.E.91     Xâu bốn hạt lớn                                                                             

FM.E.92     Xâu bốn hạt trung bình                                                                  

FM.E.93     Cắt bằng kéo                                                                                  

FM.E.94     Vặn mở các đồ chơi lắp ráp                                                           

FM.E.95     Xây một tháp bằng sáu khối Duplo                                               

FM.E.127    Xâu bốn hạt nhỏ                                                                           

FM.E.128    Cắt ngang một dải rộng  2 cm                                                      

FM.E.129    Cắt làm đôi  một mảnh giấy vuông 10 cm                                   

FM.E.130    Phết hồ lên hình ở mặt thích hợp: đặt lên giấy                             

FM.E.131    Xây một hình Duplo đơn giản với ít nhất sáu khối                      

FM.F.       Vẽ                                                                     
FM.F.40     Cố gắng bắt chước vẽ nguệch ngoạc                                             

FM.F.46     Cầm một cây chì màu                                                                   

FM.F.47     Đánh dấu lên giấy bằng cây chì màu                                            

FM.F.53     Vẽ nguệch ngoạc ngẫu nhiên                                                        

FM.F.53     Bắt chước vẽ một đường thẳng đứng                                             

FM.F.85     Bắt chước nguệch nngoạc vòng tròn                                             

FM.F.86     Bắt chước vẽ đường thẳng ngang                                                  

FM.F.87     Cầm chì mầu bằng các ngón tay                                                   

FM.F.88     Tạo dấu vết có điều chỉnh trên giấy                                              

FM.F.89      Bắt chước vẽ vòng tròn                                                                 

FM.F.90      Sao chép một đường tròn                                                              

FM.F.119    Bắt chước vẽ một dấu cộng                                                           

FM.F.120    Bắt chước vẽ hình chữ V                                                               

FM.F.121    Sao chép một dấu cộng                                                                  

FM.F.122    Vẽ hình đơn giản     

    FM.F.123    Tô màu trong khu vực , dùng khuân                                             

FM.F.124     Vẽ hình bằng màu vẽ trên giấy lớn                                              

FM.F.125     Thêm một cánh tay hoặc một chân vào một hình người hoàn chỉnh  

FM.F.126      Vẽ một người có ít nhất ba bộ phận                                           

FM.G.      Kỹ năng đọc sách                                     
FM.G.41      Xem sách với người lớn                                                                

FM.G.48      Vỗ nhẹ một hình trên trang sách                                                   

FM.G.49     Giúp lật trang                                                                                  

FM.G.54     Lật những trang sách cứng                                                              

FM.G.55     Lật hai hoặc ba trang sách mềm mỗi một lúc                                  

FM.G.64     Lật riêng rẽ các trang sách mềm                                                      

FM.G.98     Chỉ vào những đặc điểm nhỏ trong sách hình                                  

FM.G.99     Xem sách một mình                                                                          

FM.H.    Giải quyết vấn đề và trò chơi lặp ráp                  
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FM.H.39     Lồng hay tách                                                                                 

FM.H.51     Nhấc nắp một hộp nhỏ tìm đồ chơi hoặc hạt nho khô                    

FM.H.52     Bắt chước dốc ngược chai nhỏ lấy hạt nho khô                               

FM.H.56     Đặt một hình vuông vào bảng tạo hình( không chọn lựa)              

FM.H.57     Dốc ngược chai nhỏ lấy hạt nho khô, không biểu diễn                  

FM.H.65     Lồng bốn tách vào nhau                                                                 

FM.H.66     Đặt một hình tam giác vào bảng tạo hình (không chọn lựa)          

FM.H.67     Đặt một hình tròn vào bảng tạo hình, chọn một trong ba              

FM.H.68     Đặt một hình vuông vào bảng tạo hình, chọn một trong ba           

FM.H.69     Đặt một hình tam giác vào bảng tạo hình, chọn một trong ba       

FM.H.72     Hoàn thành một trò chơi lắp ráp-một mảnh                                   

FM.H.73     Hoàn thành một trò chơi lắp ráp -một mảnh lấy ra sáu mảnh     

FM.H.74     Hoàn thành một trò chơi lắp ráp -ba mảnh cài khớp vào nhau  

FM.H.75     Bắt chước làm xe lửa                                                                     

FM.H.76     Tìm cơ cấu nguyên nhân                                                               

FM.H.100    Hoàn thành một trò chơi lắp ráp -sáu mảnh (không nhìn)       

FM.H.101    Hoàn thành một trò chơi lắp ráp -tám mảnh (không nhìn)        

FM.H.102    Hoàn thành một trò chơi ráp hình -bốn mảnh                          

FM.H.103    Bắt chước xây cầu                                                                        

FM.H.104    Đặt năm khối thứ tự theo hàng                                                     

FM.H.105    Làm một công việc trò chơi cơ khí, không biểu diễn                  

FM.I.  Kết hợp và phân loại:vật và tranh                  
FM.I.59       Kết hợp các vật giống nhau (không lựa chọn)                            

FM.I.60       Kết hợp các vật giống nhau (chọn một trong hai )                     

FM.I.77       Kết hợp vật với tranh, chọn một trong hai                                 

FM.I.78       Kết hợp các tranh, chọn một trong hai                                       

FM.I.79       Kết hợp các tranh , chọn một trong bốn                                    

FM.I.80       Kết hợp vật vào tranh ,chọn một trong bốn                               

FM.I.106     Kết hợp các thẻ tranh, chọn một trong chín                               

FM.I.107     Phân loại hẻ tranh , chọn một trong chín                                  

FM.J.      Kết hợp, phân loại và lựa chọn:tiền học đường    

FM.J.81       Đưa một vật đúng lúc                                                                  

FM.J.82       Kết hợp hình dạng ,chọn một trong ba                                          

FM.J.83       Kết hợp màu ,chọn một trong hai                                                  

FM.J.84       Kết hợp màu ,chọn một trong hai, bốn màu khác nhau                 

FM.J.108     Chọn ba hình           s                                                                      

FM.J.109     Kết hợp màu ,chọn một trong bốn                                                 

FM.J.110     Kết hợp kiểu màu của bốn khối                                                     

FM.J.111     Phân loại hai kích thước                                                                 

FM.J.112     Phân loại ba hình dạng                                                                   

FM.J.113     phân loại vật tuỳ theo loại                                                              

FM.J.114     Kết đôi các vật thông dụng theo chức năng                                   

FM.J.115     Chọn màu ,chọn một trong bốn                                                      

FM.J.116     Phân loại màu ,chọn một trong bốn                                                

FM.J.117     Kết hợp lôtô chữ cái, chọn một trong sáu                                       

FM.J.118     Kết hợp các tư lôtô, chọn một trong bốn                                                                        
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