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Giới thiệu chung 

Khả năng đọc của trẻ em hội chứng down đã có một sự tiến 
bộ đáng mừng nhất trong 20 năm vừa qua. Các nghiên cứu đã 
chỉ ra rằng việc học đọc và các hoạt động đọc kích thích sự phát 
triển về trí nhớ và khả năng sử dụng ngôn ngữ của trẻ. Nhiều trẻ 
em bị hội chứng Down thể hiện khả năng đọc vượt trội hơn hẳn 
so với các bạn cùng trang lứa nếu được luyện tập kiên trì và đúng 
cách. Việc phát triển kĩ năng đọc mang lại nhiều tác động tích 
cực cho tất cả các kĩ năng ngôn ngữ còn lại của đứa trẻ và đồng 
thời có thể tạo ra nhiều thuận lợi cho việc tiếp thu các kĩ năng đời 
sống độc lập sau này. 

Chương này tập trung vào vấn đề làm thế nào để dạy trẻ 
hội chứng Down phát triển các kĩ năng đọc và viết một cách độc 
lập và hiệu quả nhất. Tuy nhiên, các tác giả cũng muốn nhấn 
mạnh rằng việc tham gia vào cộng đồng biết chữ là quyền của 
mọi trẻ em và không phụ thuộc vào việc có thể đọc hoặc viết một 
cách độc lập. Nhiều lợi ích hỗ trợ cho việc thu nhận kiến thức và 
học ngôn ngữ có được từ việc biết đọc có thể đơn giản đến từ 
việc được đọc cho nghe mỗi ngày. Và việc được nghe đọc sách 
hàng ngày nên bao gồm những câu chuyện từ sách, những bài 
thơ, sổ sách cá nhân và những dự án lớn, được đọc cùng với 
nhau, xen kẽ lẫn nhau. Thưởng thức và được hóa thân vào câu 
chuyện thông qua những vai diễn nhỏ, sưu tầm tranh ảnh, làm 
thơ có thể đưa vào các hoạt động tập thể tại lớp. Và một nguồn 
cảm hứng tuyệt vời với nhiều ý tưởng độc đáo có thể sử dụng ở 
bất cứ phòng học nào chính là quyển “Văn học cho tất cả” [1] 

Nguyên tắc cho việc học tập 

Khuyến khích lòng yêu thích ở trẻ 

Một đứa trẻ có nhiều kinh nghiệm trong việc “thưởng thức” 
một cuốn sách chắc chắn sẽ được chuẩn bị tốt đẹp và suôn sẻ 
hơn khi học đọc. Bởi lẽ, chúng sẽ biết rằng mỗi cuốn sách chứa 
đựng vô số những hình ảnh, nhân vật, câu chuyện và ý tưởng 
hấp dẫn, mới mẻ và thú vị. Bởi lẽ, chúng cũng sẽ quen với những 
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dòng chữ in trên từng trang sách, và nếu người đọc đủ hấp dẫn 
để thu hút sự chú ý của chúng từ đầu đến cuối, đứa trẻ sẽ dễ 
dàng nhận ra người đọc đang sử dụng các dòng chữ trên từng 
trang để kể cho chúng nghe câu chuyện. Điều quan trọng là cha 
mẹ và thầy cô nên tiếp tục đọc truyện cho trẻ em ở nhà và ở 
trường, đến tận tuổi thiếu niên và thậm chí là lâu hơn nữa, đặc 
biệt là cho những trẻ kém may mắn không thể tìm tự đọc để tìm 
kiếm niềm vui cho mình. Thật không may nếu như những đứa trẻ 
chậm phát triển này ít được quan tâm về vấn đề đọc sách hơn 
những đứa trẻ bình thường ở cùng lứa tuổi, khi mà chúng hoàn 
toàn có thể tạo nên các bước phát triển đáng kể từ việc được đọc 
cho nghe nhiều hơn, như một sự hỗ trợ cho niềm yêu thích con 
chữ. 

Ngôn ngữ và văn học: Sự phân hóa đa dạng của khả năng 

Trẻ hội chứng Down học đọc theo cùng một cách như những 
đứa trẻ bình thường khác và các phương pháp giảng dạy thường 
thành công cho cả 2 trường hợp. [2,3,4] Chúng tiến hành thông 
qua các giai đoạn tương tự như những đứa trẻ khác trong lần đầu 
tiên thiết lập một bức tranh từ vựng (đọc tốc ký) và sau đó có 
thể sử dụng kiến thức ngữ âm và đánh vần để giải mã từ (đọc 
chữ cái) nhưng trẻ dựa vào các cách đọc tốc ký để đọc thành 
công trong thời gian dài (có nghĩa là ở các cấp độ đọc cao hơn). 
Tuy nhiên, hiểu biết về ngôn ngữ của chúng sẽ ít hơn so với hầu 
hết trẻ em cùng trang lứa khác khi bắt đầu học đọc, khả năng 
viết và lập kế hoạch cũng như sắp xếp ý tưởng đều sẽ bị trì trệ. 
Nói cách khác, phạm vi của các kỹ năng và khả năng cần thiết để 
trở thành một người đọc và viết tốt ở trẻ em bị hội chứng Down 
biến hóa đa dạng hơn trẻ em bình thường khác. Trẻ hội chứng 
Down có thể mạnh về mảng đọc từ thông qua việc được đọc sách 
cho nghe từ những năm đầu đời, nhưng việc sử dụng ngữ âm khó 
khăn hơn và việc làm chủ kiến thức ngôn ngữ hạn chế hơn so với 
hầu hết những đứa trẻ khác dù có cùng khả năng đọc từ như 
nhau. 
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Mặc dù cùng tiến hành một 
quy trình tương tự với tất 
cả những đứa trẻ khác khi 
học cách đọc các từ, giải 
mã và đánh vần, đọc hiểu 
và viết, mỗi giai đoạn áp 
dụng cho trẻ hội chứng 
Down cần phải được chia 
nhỏ thành nhiều bước đơn 
giản hơn, với nhiều bài tập 
thực hành và sự hỗ trợ từ 
bên ngoài (như nhắc nhở, 
động viên, khen thưởng) 
hơn các trẻ bình thường 
khác. 

Sự phân hóa lớn lao về giác 
quan và khả năng có ảnh 

hưởng không nhỏ đến việc giảng dạy trẻ hội chứng Down bao 
gồm hiểu biết và kĩ năng ngôn ngữ, độ tuổi, thính lực, nhận thức 
ngữ âm, kỹ năng đọc, viết, viết tay, kỹ năng chính tả, ghi nhớ, 
trò chuyện và giao tiếp. Cơ hội được tiếp cận với các tác phẩm 
văn học như tiểu thuyết, giả tưởng, thơ, kịch, sự hỗ trợ việc học 
ở nhà, sở thích, hoạt động giải trí, cũng như khả năng độc lập và 
cách tiếp cận việc học của mỗi đứa trẻ với nhiều phương tiện 
truyền thông, sự tự tin xã hội và học đường của chúng là những 
yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc dạy và học cho những đứa 
trẻ này. 

Một số trẻ hoàn toàn có thể theo kịp cùng một quá trình 
phát triển tương tự như hầu hết các bạn đồng trang lứa của mình, 
mặc dù chúng đòi hỏi phải tập trung nhiều hơn vào việc hiểu 
nghĩa và sắp xếp ý tưởng của mình. Một số may mắn hơn, thậm 
chí còn có khả năng đọc, hiểu và đánh vần, tuy nhiên vẫn không 
thể diễn đạt rõ ràng ý kiến của mình cho người khác hiểu hay 
gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc học viết chữ bằng tay. 

Những điều cần lưu ý khi lên kế 
hoạch dạy học: 
 Độ tuổi 
 Mức độ suy giảm thính lực 
 Khả năng thấu hiểu ngôn ngữ 
 Khả năng nói 
 Nhận thức ngữ âm 
 Kĩ năng đọc 
 Kĩ năng viết 
 Chữ viết 
 Khả năng đánh vần 
 Trí nhớ 
 Khả năng giao tiếp, đối thoại 
 Hỗ trợ học tập từ gia đình 
 Ý thích 
 Hoạt động vui chơi giải trí 
 Phương pháp học tập 
 Mức độ tiếp cận phương tiện 

thông tin 
 Khả năng sử dụng máy vi tính 
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Một số khác trôi chảy trong cả việc đọc, nói và đánh vần 
nhưng lại chẳng thể nào tìm ra được các ý chính hoặc chủ đề của 
các văn bản nói và viết. Biết rõ về sự khác nhau về khả năng này 
giúp cha mẹ và thầy cô giáo dễ dàng thiết kế các hoạt động phù 
hợp với từng cá nhân trẻ để giúp các em phát triển trong những 
lĩnh vực thiết yếu trong cuộc sống này. Công tác giảng dạy và hộ 
trợ cần đánh giá đúng năng lực và mức độ cũng như việc rèn 
luyện các kĩ năng có sẵn của từng trẻ để từ đó làm bàn đạp giúp 
các em tiếp tục vận dụng và phát triển. 
 
Dạy đọc và viết ở mọi lứa 
tuổi 
Mối liên hệ giữa văn nói và 
văn viết 
Các hoạt động phù hợp với 
cấp độ hiểu của từng trẻ 
 
Khi bắt đầu hướng dẫn đọc 
sách cho trẻ hội chứng 
Down, mối liên quan giữa 
kiến thức và khả năng sử 
dụng ngôn ngữ trong văn 
nói và văn viết cần phải 
được liên tục xem xét và 
đánh giá. Để đọc và hiểu 
được 1 văn bản dù là đơn 
giản nhất, trẻ cần phải nắm 
rõ nghĩa của các từ, ngữ 
pháp và cấu trúc câu được 
sử dụng trong băn bản đó. 
Vì vậy, việc vận dụng các 
hoạt động hỗ trợ đọc hiểu 
phù hợp với khả năng ngôn 
ngữ của mỗi đứa trẻ chính là 
yếu tố quyết định. Cha mẹ 
và thầy cô giáo cần ghi nhớ 
rằng, quá trình phát triển về 
ngôn ngữ ở trẻ em mắc hội 
chứng Down sẽ luôn luôn bị 
trì hoãn so với quá trình của 
các trẻ em bình thường khác, 

 Dạy đọc và viết ở bất kỳ độ tuổi 

Dạy từ đầu tiên sau đó dạy âm và âm 
tiết, sử dụng từ vựng và tín hiệu của 
trẻ em để trẻ hiểu âm vị. 

Chọn các từ phù hợp vói ngôn ngữ 
theo  mức độ hiểu biết của trẻ. 

Chọn các từ để xây  dựng câu. 

Viết câu từ tình huống hàng ngày. 

Tạo cuốn sách cá nhân dựa trên kinh 
nghiệm  và sở thích của trẻ. 

Làm cho  việc đọc và viết trở thành 
trò vui  và có ý nghĩa 

Giúp  trẻ xây  dựng từ và câu  từ các 
thẻ từ và máy vi  tính. 

Chọn các từ và câu liên quan  đến 
những điều  trẻ thích thú và các hiểu 
biết của trẻ từ cuộc sống hàng ngày 
và những điều trẻ thích để giao  tiếp 

Trẻ học đọc nên được thực hành  hàng 
ngày. 

Trẻ nên được dùng máy vi  tính trong 
phòng học và các phần mềm để hỗ trợ 
nhiều mặt cho  việc học ngôn ngữ 

Không bao  giờ biểu  lộ sự thất vọng 
của bạn về  mức độ tiến bộ của trẻ khi  
trẻ  học bất kì kỹ năng  nào. 
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và điều quan trọng là luôn bắt đầu với vốn từ vựng có sẵn của bé 
và các cấu trúc câu ngắn gọn và đơn giản. 
 

Vì các trẻ này luôn luôn bắt đầu học đọc các văn bản đơn 
giản với niềm ham thích và sự tự tin khi sử dụng các từ ngữ quen 
thuộc của mình, việc đọc sách chính là một công cụ đầy quyền 
năng để giúp người lớn dạy cho trẻ các từ vựng và cấu trúc câu 
mới. 
Tư vấn ngôn ngữ học trị liệu 

Lời khuyên của một nhà tư vấn ngôn ngữ học trị liệu rất có 
giá trị khi lập kế hoạch thực hiện “chiến dịch” xóa mù chữ cho trẻ 
bởi lẽ các chuyên gia này có thể cho bạn biết mức độ thấu hiểu 
ngôn ngữ mà con mình đạt đến và tư vấn về các tài liệu phù hợp 
với khả năng của bé để đảm bảo chúng có thể bắt đầu trôi chảy 
và hợp tác. Tuy nhiên, nếu cha mẹ hoặc thầy cô quyết định thực 
hiện công việc này 1 mình mà không nhờ đến sự hỗ trợ của 
chuyên gia, hãy chắc chắn tuân theo quy tắc đơn giản mà vô 
cùng quan trọng rằng, bạn cần phải hiểu rõ khả năng của đứa 
con mình để đưa ra phương pháp phù hợp nhất. 
 
Mở rộng lời nói của trẻ thành câu văn hoàn chỉnh 
 

Dành thời gian lắng nghe trẻ nói và một khi chúng bắt đầu 
giao tiếp, hãy ghi nhận những lời nói của con và chỉnh sửa thành 
những câu văn hoàn chỉnh ngắn nhất cho chúng. Ví dụ, khi được 
hỏi “Con đã làm gì hôm nay”, nếu trẻ trả lời “Cát” hay “Chơi cát”, 
bạn hãy giúp trẻ sửa lại thành “Con đã chơi trong cát” 

Đây là cách đơn giản mà chúng tôi đã sử dụng rộng khắp để 
giúp trẻ dần phát triển và hoàn thiện khả năng ngôn ngữ của 
mình. Quy tắc đơn giản cần ghi nhớ là: Bạn phải lắng nghe và 
luôn giúp mở rộng một hoặc vài từ đơn mà trẻ sử dụng thành 
một câu hoàn chỉnh. Cách này giúp trẻ học được cách vận hành 
từ ngữ và sử dụng các cấu trúc câu trong từng hoàn cảnh riêng 
biệt. Khi trẻ càng phát triển, bạn mới nên bắt đầu hướng dẫn trẻ 
thực hành các mẫu câu trọn vẹn, dài và khó hơn. 
  
Tầm quan trọng của sự tham gia tích cực từ trẻ. 

Nếu một đứa trẻ bắt đầu yêu thích học đọc và các hoạt 
động hỗ trợ đọc hiểu phát huy tác dụng trong cả khả năng sử 
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dụng văn nói của đứa trẻ, bé sẽ tỏ ra chủ động hơn khi tham gia 
các bài học này chứ không chỉ đơn thuần đọc theo và bắt chước 
các từ ngữ được hướng dẫn. Tuy nhiên, điều này không phải lúc 
nào cũng có thể dễ dàng đạt được và các trẻ nhỏ mới bắt đầu 
tham gia các lớp học hiển nhiên sẽ cần nhiều sự giúp đỡ và khích 
lệ để có thể trở nên chủ động với việc “chơi đùa” cùng ngôn ngữ, 
tuy nhiên đây chính là một quy tắc quan trọng nữa mà các bậc 
cha mẹ và thầy cô cần phải ghi nhớ. 

Trẻ em cần được khuyến khích để lựa chọn những gì chúng 
cảm thấy thích thú và muốn ghi lại bằng cách thảo luận về các 
hoạt đông hỗ trợ trước với trẻ. Trước tiên bạn nên sử dụng các 
flashcards (các thẻ từ vựng được trang trí sinh động, kích thích 
trí tò mò của trẻ) và khuyến khích trẻ lựa chọn các từ để đặt câu 
hoặc thực hành đặt câu trên máy tính, ngay cả khi sau đó bạn 
viết ra cho trẻ sao chép. Suy nghĩ độc lập và chủ động là điều 
quan trọng thiết yếu trong quá trình học. 
 
Tài liệu và dụng cụ hỗ trợ 
 

Trẻ em ở những lứa tuổi và khả năng khác nhau sẽ cần các 
tài liệu và dụng cụ hỗ trợ khác nhau trong suốt quá trình học tập. 
Người hướng dẫn có thể tự làm ra hoặc mua sẵn các vật dụng 
sau đây: 
• Thẻ từ vựng (mua sẵn hoặc tự làm bằng cách in các từ vựng 
vào các tấm thẻ làm từ giấy cứng, với kiểu chữ to rõ dễ đọc, 
trang trí sinh động) 
• Một máy vi tính 
• Sách, bảng tính và các hoạt động hỗ trợ, cha mẹ hoặc trường 
học tự thực hiện - (Khác biệt với các giai đoạn và khả năng của 
từng trẻ) 
• Các tài liệu được xuất bản về chương trình dạy đọc, ngữ âm và 
viết, tập ghi chép, bảng tính, tập tài liệu và hồ sơ theo dõi tiến 
trình hoạt động. 
 
Phương pháp giảng dạy 

Trẻ em hội chứng Down học đọc theo cùng một cách như 
tất cả những đứa trẻ đồng trang lứa khác, tuy nhiên chúng cần 
các bước nhỏ hơn, thực hành nhiều hơn và cần được hướng dẫn 



7 
 

cũng như khích lệ nhiều hơn để đạt được thành công. [5] Phương 
pháp giảng dạy (đầu vào – ví dụ như các hỗ trợ chuyên môn) và 
các phản ứng của đứa trẻ (đầu ra - ví dụ như văn bản, Flashcards, 
máy tính) cung cấp cấu trúc và hướng dẫn, với mức độ được 
phân loại của hỗ trợ sẽ thúc đẩy việc học cho trẻ em ở mọi giai 
đoạn. 

Phương pháp này bao gồm: 

• Các loại trò chơi nối chữ 

• Trò chơi sao chép 

• Trò chơi trắc nghiệm 

• Chọn lựa từ thiếu hoặc điền từ để 
hoàn chỉnh câu (Hình1) 

• Tìm từ cuối cùng hoặc một phần của một câu (bằng cách chọn 
một thẻ từ vựng, hoặc chơi trực tiếp trên máy tính) 

• Nên cung cấp các sự lựa chọn nhất định cho trẻ để trả lời hơn là 
để trẻ tự suy nghĩ và trình bày. 

• Và thực hiện đánh giá có tính điểm để khuyến khích làm việc tự 
giác và độc lập 

Quy tắc cần nhớ trong phần 
này là việc tiếp tục học qua 
giảng dạy và lắng nghe là một 
vấn đề gần như không tưởng 
đối với các trẻ em mắc phải hội 
chứng này. Khả năng của 
chúng chỉ có thể phát triển qua 
việc học tập trực quan. Những 
trường hợp thành công sớm 
trong việc học đọc đều có được 
qua việc thực hiện phương pháp “Nhìn và nói” cùng với sự kết 
hợp khéo léo của các trò chơi hỗ trợ nêu trên. 

Tìm đọc 
Tiếp cận chương trình 
giảng dạy - 
Chiến lược trong việc 
cá nhân hóa cho học 
sinh hội chứng down 
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Mất thính giác: 
Tỷ lệ các trẻ hội chứng Down bị 
mất thính lực ở mức độ nhẹ đến 
trung bình là rất cao và áp dụng 
các hướng dẫn đơn giải sau đây có 
thể giúp bù đắp những khó khăn 
của chúng trong cuộc sống. 
Nhiều trẻ em có thể chỉ mất 1 phần 
rất nhỏ thính lực của mình, mặc dù 
khả năng nghe có thể dao động và 
thay đổi liên tục, nhưng ngay cả 1 
khả năng nghe bị mất rất ít vẫn có 
thể ảnh hưởng rất lớn đến việc học 
tập trong lớp và hành vi cũng như 
hiệu suất học tập của trẻ. Việc học 
đọc và phát âm cũng đòi hỏi sự hợp 
tác tốt của thính giác. Vì vậy, đối 
với những trẻ này, để đạt hiệu quả 
tốt nhất trong học tập ngôn ngữ, 
cần vận dụng tối ta khả năng nghe 
mà chúng có được. 
 
Dạy từ và kĩ năng đọc cho trẻ từ sớm 

Phần còn lại của chương này cung cấp phương pháp giảng 
dạy và ý tưởng cho việc  dạy đọc trong bốn tiêu đề chính: Đọc từ, 
Đặt câu và sử dụng ngữ pháp, Giảng dạy ngữ âm và Đọc và 
viết với khả năng tương tác. Mỗi chủ đề trên đều có liên quan 
đến trẻ em ở mọi lứa tuổi và giai đoạn phát triển. 
 
Tại sao học từ theo cụm? 

Trẻ em với hội chứng Down có thể học từ bằng mắt, tìm 
hiểu hoặc áp dụng các quy tắc âm thanh của từ, âm vị và 
graphemes trước khi chúng bắt đầu nhận ra hay được tiếp thu 
các quá trình giảng dạy. Đối với chúng, và nhiều trẻ em khác, 
việc học cụm từ thay vì từng từ đơn là một sức mạnh và sẽ giúp 
chúng dễ dàng và nhanh chóng thành công hơn khi học đọc. 

Bù đắp cho việc hạn 
chế về thính lực 
• Tránh môi trường giảng 
dạy có nhiều tiếng ồn 
• Tránh học tập trong 1 
thời gian dài nơi phòng 
kín (tiếng vang liên tục 
có thể gây ảnh hưởng 
đến thính giác) 
• Đặt trẻ ngồi ở hướng 
nhìn trực diện khi thảo 
luận nhóm để âm thanh 
dễ dàng đi vào tai hơn 
• Khi trẻ không phản ứng 
với những yêu cầu, hãy 
hỗ trợ trẻ với những công 
cụ như tranh ảnh, biểu 
tượng, ngôn ngữ cơ thể 
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•Học cách đọc từ theo cụm dạy cho trẻ 
hiểu được ý nghĩa của từ có thể giúp xây 
dựng lời nói và kĩ năng đọc viết trôi chảy 
hơn. Một hình ảnh minh họa sống động của 
một từ vựng mới đặc biệt có ích cho những 
trẻ “học qua quan sát” này- những đứa trẻ 
thường gặp khó khăn trong việc ghi nhớ các 
thông tin bằng âm thanh. 

• Học nghĩa của từ mới qua các bài đọc 
phát triển kiến thức từ vựng và giúp trẻ hiểu 
thêm về thế giới xung quanh. 

• Học cách đọc các từ vựng mà trẻ đã 
nắm rõ từ trước giúp trẻ nhận ra cách các 
chữ “làm việc” cùng nhau, hoặc nhận ra 
cách để có thể “phát hiện”, hiểu và sử dụng 
từ ngữ. 

• Nói to các chữ, riêng lẻ và trong câu 
hoàn chỉnh, giúp trẻ cải thiện rõ ràng trong 
cách phát âm của mình, vì thế việc đọc các 
từ mới cũng giúp trẻ thực hành nói chuyện 
một cách rõ ràng và chuẩn xác hơn. 

• Học cách đọc các từ trong cùng 
trường từ vựng, hoặc kết hợp cùng các từ 
có nghĩa tương đương hay liên quan giúp 
xây dựng vốn hiểu biết của đứa trẻ một 
cách có hệ thống và có tổ chức hơn, thông 
qua đó việc giao tiếp cũng được cải thiện và 
nâng cao đáng kể. 

• Việc tập đọc cũng giúp trẻ cải thiện chức 
năng bộ nhớ hoạt động của mình. Một khi 
bộ nhớ hoạt động được cải thiện, trẻ sẽ sử 
dụng nó để xử lý và ghi nhớ thông tin dễ 

Thuật ngữ 
Âm: diễn  đạt bởi các 
mẫu tự 
Âm  vị: là đơn vị nhỏ nhất 
của âm (gồm 44 âm trong 
tiếng anh) 
Tự vị: các chữ cái được 
ghép  lại thành một từ,  
diễn đạt bằng văn bản 
Nghĩa của các từ: các từ 
có liên quan về nghĩa,  
phát triển ngôn ngữ có hệ 
thống và trau  chuốt. Giúp  
trẻ học ngôn ngữ bằng 
cách phát triển một nền 
tảng vững chắc bằng cách 
liên kết các từ từ nghĩa 
của các từ này. 
Khai  thác bộ nhớ: thuật 
ngữ ngắn, tháo rời và lắp 
ráp  lại thành thông  tin. 
Đây có thể coi như  là một 
phần trung gian  của quá 
trình lưu  trữ. Cách đặc 
biệt quan  trọng để hiểu 
ngôn ngữ là trò chuyện,  
giải  quyết vấn đề,  suy  
nghĩ,  nhớ lại,  lý luận,  
lập kế hoạch… 
Các từ ngữ họ hàng: 
Các từ có âm  tương  tự 
hoặc  đánh  vần tương  tự 
như in,  it, is/ there,  this,  
that/ cat,  mat,  hat,  sat/ 
cheese,  trees, knees/ 
where, why,  which, what,  
when,,, 
Phương pháp  tiếp  cận 
ngữ âm: Phân tích những 
từ bằng cách học từng âm  
riêng lẽ  hoặc âm vị 
Âm  vị học: các nhận 
thức về âm  và cách 
chúng có liên quan đến 
các âm  khác trong 1 từ -  
khả năng sử dụng âm  
thanh. 
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dàng hơn cũng như có thể lựa chọn các từ ngữ chính xác để diễn 
tả cảm xúc và ý tưởng của mình một cách nhanh chóng và thuần 
thục. 

• Học đọc các từ có cách phát âm tương tự, các từ láy, các từ 
có cách viết giống nhau, các từ cùng gốc … giúp trẻ nhận ra 
những âm thanh quen thuộc, liên kết những âm thanh này với 
các hoạt động đọc sách khác của chúng và phát triển rất nhiều 
khả năng liên quan từ đó (phát hiện từ, đọc, đánh vần, viết). 

Làm thế nào để lựa chọn từ ngữ cho một đứa trẻ 
 
         Việc lựa chọn vốn từ khi bắt đầu quá trình học tập của một 
đứa trẻ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như giai đọan phát triển 
của con, những mức độ đạt được về mặt ngôn ngữ, độ tuổi sinh 
lý, văn hóa và hòan cảnh gia đình, sở thích giao tiếp của con và 
cách tiếp cận của giáo trình. 

Phần này tập trung cung cấp các lời khuyên hữu ích cho giai 
đọan đầu sử dụng việc dạy đọc bằng các cụm từ hòan chỉnh, 
cũng như làm thế nào để mở rộng vốn từ vựng cho con, làm hế 
nào để khuyến khích việc đọc của trẻ em mọi lứa tuổi – khả năng 
và mức độ phát triển.  

Phần này đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc phối hợp cùng nhau giữa trường học và gia đình. Giai đoạn 
đầu của việc học đọc được mô tả dưới đây dành cho trẻ em ở độ 
tuổi từ 2 đến 5 tuổi.  
 
Đối với những trẻ lớn hơn đã bắt đầu thực hiện đọc sách ở trường 
trong độ tuổi từ 4 đến 6, một số giai đoạn đầu có thể được bỏ 
qua, tùy thuộc vào nhận định của người hướng dẫn về khả năng 
của bé tại thời điểm đó. 

Việc chọn lựa từ để đọc dựa trên kiến thức từ vựng sẵn có 
của trẻ, các từ vựng liên quan đến môi trừơng học đường cũng 
như từ vựng về cuộc sốn gia đình … Riêng đối với những em mới 
bắt đầu đọc sách từ độ tuổi 7 trở lên, việc sử dụng tài liệu và 
phương pháp tiếp cận phù hợp với lứa tuổi thậm chí còn quan 
trọng hơn rất nhiều 

Chỉ cần đảm bảo tính phù hợp với lứa tuổi, các bước thực 
hiện và quy tắc đều khá giống nhau cho trẻ ở mọi giai đoạn. 
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Bắt đầu bằng chính vốn từ của trẻ. 
Hoạt động đọc sách có thể tiến hành khi một đứa trẻ hiểu 

được 50-100 từ và trong văn nói hằng ngày cũng như có thể chơi 
trò ghép nối hình. 

Những trẻ có từ 50 đến 100 từ đơn trong vốn từ vựng chủ 
động của mình và đang phát triển việc hiểu nghĩa từ ghép nên 
bắt đầu song song học đọc những từ mà chúng hiểu và học sử 
dụng cũng như liên kết các ý tưởng với vốn từ của mình. Mức độ 
phát triển này thường phổ biến ở các trẻ mắc hội chứng Down 
trong độ tuổi từ 30 đến 42 tháng nhưng cũng có thể kéo dài ở 
các trẻ đã bắt đầu lứa tuổi đến trường. Việc lựa chọn từ ngữ để 
học đọc dựa trên vốn từ có sẵn của trẻ có thể được đánh giá dựa 
trên danh sách từ vựng DownsEd. Các công cụ hỗ trợ như thẻ từ 
vựng DownsEd (hình 2 và 3) cũng nên được tận dụng bởi lẽ việc 
kết hợp giữa con chữ và hình ản sinh động minh họa sẽ giúp ích 
rất nhiều trong quá trình học của con trẻ. 
 

 
Cha mẹ ghi nhận một cách làm tài liệu mang dấu ấn “cá 

nhân” này nhé. Bạn hãy chụp ảnh/ vẽ tranh/ ghi chú lại các món 
đồ chơi yêu thích, vật dụng gia đình, các hoạt động hàng ngày 
của con để tạo thành một tập sách cho riêng con nhé. Sử dụng 
chính những hình này để cùng con chơi các trò chơi ghép nối, bắt 
đầu với việc nối các hình giống nhau, dần dần chuyển thành nối 
hình với chữ và cuối cùng là nối chữ với chữ mà không cần hình 
minh họa. 
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Thường xuyên giao tiếp với trẻ và đưa 
vào các hoạt động giảng dạy ngôn ngữ ngay 
từ sớm bằng các cụm từ/ câu đơn giản và cần 
thiết trong cuộc sống hàng ngày như “Nhìn 
bà/ bố/ mẹ nào”, ”Bố/ Mẹ/ Con mèo đang 
ngủ/ ăn”, “Cái ly/ cái giường/ đôi giày”. Bạn 
cũng có thể tự làm ra những quyển sách đơn 
giản dành riêng cho con mình, một “tuyển tập” 
ngôn ngữ của con, sử dụng hòan toàn vốn từ 
vựng quan sát quen thuộc của bé.  

Đừng quên đưa các loại từ “phụ” như là “tại”, “trong”, “là”, 
“thì”, “anh ấy, chị ấy”, vào trong việc giao tiếp hàng ngày với trẻ. 
(Thực chất nhóm từ “phụ” này lại chính là nhóm từ mà đa số trẻ 
em gặp khó khăn nhiều nhất trong việc nắm rõ và sử dụng thuần 
thục) 

Và trước khi bước chân vào cuộc hành trình này, bạn hãy 
luôn tâm niệm rõ ràng rằng mỗi đứa trẻ tiến bộ với một tốc độ và 
mức độ hoàn toàn khác nhau; và rằng mỗi thành tích nhỏ nhất 
đều là một thành tích đáng ăn mừng. 

Hãy nhớ rằng tất cả trẻ em tiến bộ với tốc độ khác nhau và 
việc đọc sách là một thành tích rất có giá trị và đáng chào mừng. 
Vốn từ vựng “biết đọc” của trẻ em với hộ chứng Down trong độ 
tuổi 4 có thể dao động từ con số khiêm nhường 1 hoặc 2 từ cho 
đến tận 400 từ và thậm chí nhiều hơn. 

“Giáo trình” giảng dạy có thể là một album ảnh hoặc 1 cuốn 
sách sinh động bao gồm chữ viết và hình minh họa được sưu tầm. 
Đây là những công cụ tuyệt vời để bắt đầu một bài học từ vựng 
theo chủ đề, ví dụ như tên các phòng trong ngôi nhà, tên các loài 
động vật, các dụng cụ làm vườn, phương tiện giao thông và các 
động từ chỉ hoạt động. Bạn có thể tìm đọc cuốn “Bao gồm tất cả” 
của Jane Beadman [6] để tham khảo các ví dụ minh họa của các 
loại tài liệu đã được cá nhân hóa một cách phù hợp và đặc sắc 
nhất. 
 



13 
 

        Ở Mỹ, các tài liệu để dạy đọc và ngôn ngữ tại nhà cho trẻ 
mầm non đã được phát triển bởi một cặp cha mẹ có con mắc hội 
chứng Down, Sue và Jo Kotlinski [7] Tập tài liệu “Tình yêu và học 
tập” bao gồm sách, băng video và băng cát-sét này đã nhận 
được rất nhiều ý kiến tích cực từ các bậc cha mẹ giàu kinh 
nghiệm và các chuyên gia của Mỹ 
[8,9].  

Hướng dẫn nối từ, chọn từ, gọi 
tên cho trẻ em ở mọi lứa tuổi. 

Nối từ đơn 

 Làm 2 thẻ từ giống nhau cho 
mỗi 4 từ vựng 

 Đặt một thẻ trước mặt, đưa thẻ 
còn lại cho bé và lần lượt 
hướng dẫn đọc “Chữ này là cái ly. Con hãy đặt nó cạnh chữ 
giống nhau của nó”. 

 Hướng dẫn và giúp đỡ trẻ hòan thành tốt “nhiệm vụ” của 
mình (Bạn thậm chí có thể cầm tay giúp trẻ đặt thẻ đúng vị 
trí), khen ngợi và khuyến khích trẻ tiếp tục cố gắng. 

 Vẽ hình minh họa cho mỗi từ ở mặt sau của thẻ, sau khi 
ghép mỗi cặp từ, lật mặt thẻ để chỉ cho bé về hình ảnh sinh 
động của chữ viết mà bé được học, giúp bé hiểu rõ và cảm 
thấy thích thú hơn. 

 Trò chơi nối chữ này có thể được linh động kết hợp cùng 
nhiều hình thức như xổ số, chơi cờ, bốc thăm may mắn, câu 
cá, tìm đồ vật từ chữ vừa học trong nhà …. để đảm bảo tính 
đa dạng và tăng sức hút với trẻ. 

Một số trẻ em có thể nhớ từ thông qua việc được chỉ và kể về, 
đặc biệt là khi kỹ năng đọc bắt đầu phát triển, và không nhất 
thiết cần phải phù hợp với tất cả các từ mới. 
 

Gợi ý thứ tự phát triển 
trò chơi ghép nối 
Nối tranh ảnh 
Nối từ (nối, gọi tên và 
chọn lựa) 
Nối ảnh với từ (kết hợp hỏi 
về khả năng hiểu, đọc và 
kể chuyện) 
 



14 
 

• Việc nối chữ khuyến 
khích trẻ học cách 
xem xét cẩn thận các 
từ và nhận ra rằng 
chúng trông giống 
hoặc khác nhau như 
thế nào.  
Trẻ có thể học được 
cách phân biệt chính 
xác hơn thông qua 
loại trò chơi này, 
thậm chí cần phải vận 
dụng trò chơi này để 
nhấn mạnh các từ có 
cách viết gần giống 
nhau nhưng lại mang 
nghĩa khác nhau hoặc ngược lại (VD: cà với cá, cây với mây, sáu 
với sáo v.v) 
 
Chọn từ: Khả năng liên kết tên gọi và chữ viết của cùng 1 
vật 

• Sử dụng 2 hoặc 3 thẻ từ đã dùng để chơi trò nối chữ, đặt trước 
mặt trẻ và yêu cầu chọn ra 1 trong số này. Ví dụ “Con hãy lấy 
cho mẹ chữ giày” 

• Hướng dẫn để trẻ có thể có những 
phản hồi đúng hướng và khi chúng có 
thể chọn dễ dàng từ 2 từ, bạn hãy 
thêm vào từ thứ 3 rồi thứ 4, thứ 5 ….  

Gọi tên 

Trò chơi này trẻ có thể sử dụng dấu 
hiệu hoặc lời nói 

• Vấn đề về phát âm có thể khiến cho 
lời nói của trẻ không rõ ràng. Vì vậy cần khuyến khích và động 
viên để trẻ có thể luyện tập thêm trong quá trình chơi bằng cách 
khen ngợi và đề nghị trẻ lặp lại câu trả lời của mình. 

Ghép nối, chọn lựa và gọi tên là các 
bước trong quá trình học chữ ban 
đầu 
 Trẻ có thể nối từ trước khi biết lựa 

chọn chúng 
 Trẻ em có thể chọn từ trước khi 

biết đọc và nói chúng 
 Trẻ sẽ học đọc từ nhanh hơn nếu 

nó không được đính kèm hình 
ảnh 

 Hoạt động bao gồm chữ viết và 
hình ảnh nên được thực hiện riêng 
biệt 
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• Chỉ vào con chữ và gợi ý với trẻ “Đây là cái gì? Đó là một cái ly. 
Con có thể nói ly không?” 

• Khuyến khích trẻ bắt chước và lặp lại theo người lớn. 

• Lặp lại từ (hoặc toàn bộ câu) sau khi trẻ đã tự mình nói hoặc ra 
hiệu để giúp điều chỉnh phát âm cho trẻ. 

• Sử dụng các chiến thuật “không mắc lỗi” bằng cách nhắc nhở 
và hướng trẻ về gần với câu trả lời đúng cho đến khi trẻ có thể tự 
tin nói to từ vựng của mình một cách đầy chắc chắn. 

Mở rộng vốn từ trẻ biết đọc 
Từ vựng để phát triển ngôn ngữ 

Khi trẻ em đã bắt đầu học đọc, việc học 
đọc và hiểu nghĩa các từ mới cần được tiến 
hành song song với việc ôn tập vốn từ có sẵn 
của mình. Cần cho trẻ tiếp cận với đủcác loại 
từ khác nhau để tránh hình thành một vốn từ 
vựng nghèo nàn. Việc học từ mới nên được 
tiến hành càng sớm càng tốt 
  
Từ vựng cho trường học 

Trong trường, chọn các từ ngữ theo chủ đề như toán học, 
tên và vai trò của các thầy cô giáo, các ngày trong tuần (Hình 4) 
hoặc các từ được chọn ra từ các chương trình đào tạo, cũng như 
các những lời của ngôn ngữ hàng ngày và từ vựng cốt lõi từ 
chương trình văn học của trẻ em. 

Các từ phổ biến với tần suất sử dụng cao 
Khi kĩ năng của đứa trẻ phát triển, chúng sẽ 
cần phải học những từ ngữ thông dụng trong 
cả văn nói và viết. Đa phần các dạng từ này 
được tiếp cận thông qua các trò chơi nối chữ 
cùng các hoạt động khác đòi hỏi sự tập luyện 
lặp đi lặp lại thường xuyên. 
Trẻ cần tiếp cận với từ thông qua nghĩa của nó 
khi đứng riêng biệt và khi là thành phần của 1 
câu trọn vẹn, bởi vì ở 2 trường hợp này, chúng 
đôi khi mang ý nghĩa khác nhau chút ít (Hình 
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5 và 6). Vì vậy việc dạy các từ ngữ có tần suất sử dụng cao này 
cần được cân nhắc cẩn thận hơn so với việc dạy trẻ nhóm từ 
vựng tận mục. 

Bởi lẽ rất nhiều trẻ em gặp khó khăn 
trong việc thấu hiểu các loại từ mang tính 
chức năng (như giới từ, đại từ, mạo từ …). 
Còn với nhóm từ nội dung (như danh từ, 
động từ, tính từ), những từ mà trẻ có thể 
trực tiếp nhìn thấy, cầm nắm hay được 
minh họa cụ thể bằng hình ảnh (nhóm từ 
tận mục), thì việc tiếp thu trở nên nhanh 
chóng và dễ dàng hơn rất nhiều. 
 

Việc luyện tập có thể được đặc thù 
hóa (đơn giản hóa) đối với các trẻ em với 
hội chứng Down ở mọi lứa tuổi và mức độ 
tiếp nhận. Người hướng dẫn có thể cân nhắc và lựa chọn các từ 
ngữ từ khắc các chương trình giảng dạy nhằm mở rộng vốn từ và 
khuyến khích trẻ chia sẻ những hiểu biết của mình với bạn bè 
đồng trang lứa. (Hình 7) 

 
  
Sự phối hợp hỗ trợ giữa nhà trường và gia đình là điều kiện 
tiên quyết. 
 Cha mẹ có thể được tạo điều kiện tham gia vào quá trình 
lên kế hoạch học tập cho con của mình, có như vậy thì mới có 
thể lựa chọn các từ vựng phù hợp với ý thích, khả năng và kinh 
nghiệm của bé, đồng thời cha mẹ có thể giúp củng cố các từ này 
trong cuộc sống gia đình. Ví dụ, cha mẹ có thể đóng góp ý kiến 
trong việc lựa chọn loại văn bản nên dùng để giảng dạy cho bé ở 
trường là các câu chuyện cổ tích, các từ vựng theo chủ đề hay 
các từ vựng về tự nhiên, về toán học .. 
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Các từ vựng quan trọng trong một bài tập đọc có thể được 
dạy ở trường và luyện tập ở nhà với sự giúp sức của cả thầy cô 
và cha mẹ. Từ việc được luyện tập thêm ở nhà giúp trẻ mạnh dạn 
hơn khi tham gia phát biểu tại các giờ học đọc ở lớp sẽ giúp trẻ 
hiểu rõ và thích thú hơn với các câu chuyện và “ngừơi bạn” trong 
trang sách, từ đó trở thành động lực phát triển lớn lao trong 
những giai đoạn đầu của quá trình học. 
  
Sử dụng hình ảnh, biểu tượng và mô hình để hỗ trợ trực 
quan cho việc học đọc.  

Hầu hết trẻ em mắc hội chứng Down có thể học đọc với các văn 
bản chữ in bình thường ngay từ giai đoạn đầu và các tác giả của 
cuốn sách này hoàn toàn không khuyến khích việc sử dụng các 
hỗ trợ trực quan trừ khi con của bạn không thể tiến bộ được gì 
trong việc làm quen với  kí tự in trong sách. 
 

Các hình ảnh biểu 
tượng hiện diện khắp mọi 
nơi trong cuộc sống của 
chúng ta và góp 1 phần 
không nhỏ trong việc 
củng cố và nâng cao hiểu 
biết của con người, nhưng 
việc sử dụng hệ thống 
trực quan bằng biểu 
tượng và tranh ảnh như là 
một công cụ hỗ trợ việc 
đọc từ và câu này rất có 
thể sẽ gây hoang mang 
cho các trẻ hội chứng Down khi phải tiếp cận với một hệ thống 
ngôn ngữ bằng kí hiệu hòan toàn mới. Tuy nhiên, đối với những 
trẻ đã được luyện tập thường xuyên nhưng vẫn loay hoay chẳng 
thể nhớ hay chọn lựa đúng từ, thì những hình ảnh biểu tượng 
(như hệ thống biểu tượng Makaton [10]) và hình ảnh có thể phát 
huy nhiều tác dụng trong việc mang niềm vui và thành công bước 
đầu cho quá trình học đọc. Những biểu tượng này có thể được 
hướng dẫn cho trẻ cùng một cách mà cha mẹ và thầy cô dùng để 
giảng dạy các kí tự chữ viết, với việc kết hợp giữa kí tự, biểu 
tượng và hình ảnh cùng nhau trong các trò chơi nối chữ. Tuy 
nhiên việc sử dụng biểu tượng để đặt câu hoàn toàn khác với việc 
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đặt câu bằng chữ viết (khó khăn hơn vì không phải tất cả các từ 
làm nên 1 câu hòan chỉnh đều có thể quy về hệ thống biểu 
tượng), vì vậy đây có thể là một trở ngại trong vấn đề dạy và học 
ngữ pháp. 

Chúng ta chỉ nên sử dụng biểu tượng và tranh ảnh để hỗ trợ 
trẻ hiểu hơn về các ý tưởng được thể hiện qua từ ngữ (ví dụ như 
các từ dùng để hỏi), văn bản, địa điểm, sự kiện, thời gian, 
chuyến đi, kết quả… , chứ không nên thay thế hoàn toàn chữ viết. 
Bạn có thể chèn vài biểu tượng hoặc hình ảnh vào trong các 
trang sách, hay bên cạnh 1 vài chữ viết trong câu để vừa thu hút 
sự chú ý của bé, vừa giúp bé hiểu rõ và sinh động hơn về 1 số từ. 

 
Tóm lại, bạn cần ghi nhớ 1 nguyên tắc 
chung là, việc sử dụng hình ảnh và biểu 
tượng trong việc giảng dạy đọc và viết 
cho trẻ em ở độ tuổi đi học là không 
cần thiết, chúng chỉ nên được sử dụng 
như là công cụ minh họa và hỗ trợ cho 
bài học hấp dẫn và dễ tiếp thu hơn. 
  
Mọi máy vi tính thông dụng đều có các 
phần mềm với chức năng hỗ trợ chữ 
viết đi kèm với biểu tượng và hình ảnh 

[11,12] Và cho dù có sử dụng hệ thống tranh ảnh biểu tượng hay 
không thì đừng bao giờ gián đoạn việc dạy đọc cho bé trong suốt 
tuổi đến trường bởi lẽ các trẻ em với hội chứng Down rất có thể 
sẽ nhảy vọt trong việc học đọc bất cứ lúc nào [13,14]. Hãy nhớ 
rằng bạn luôn luôn quá vội vàng khi kết luận rằng bất cứ một 
đứa trẻ nào, thậm chí bất cứ 1 thanh niên hay người trưởng 
thành nào là không có khả năng đọc chữ. 
  

Hỗ trợ trí nhớ, tạo dựng quy 
trình học tập, thói quen làm 
theo hướng dẫn và khả năng 
học tập để có thể tự lập  
Do ảnh hưởng của việc hạn chế 
bộ nhớ âm thanh (nhớ những thứ 
thu nhận qua thính giác), trẻ em 
mắc hội chứng Down có thể gặp 
nhiều khó khăn khi xử lý các 

thông tin được truyền tải tại lớp, và không thể ghi nhớ các hướng 

Viết các chỉ dẫn, danh  sách,  
từ khóa và câu 
Giúp trẻ tập trung phát triển sự 
tự tin khi học. 
Hữu ích cho  việc dùng thời khóa 
biểu ở nhà và ở trường. 
Hữu ích cho  việc học câu. 
Hữu ích cho  việc hỗ trợ các suy  
nghĩ về quá khứ và tương  lai 
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dẫn của giáo viên. Việc được tiếp cận với các chỉ dẫn qua văn  
bản hay danh sách giúp những trẻ này làm việc hiệu quả hơn 
trong môi trường lớp học. 
  

Bởi lẽ thông qua kiểu tiếp cận này, trẻ có thể ghi nhớ công 
việc của mình trong một khỏang thời gian dài hơn và cảm thấy tự 
tin rằng mình đã không quên bất cứ điều gì. Đối với các hoạt 
động và sự kiện diễn ra thường xuyên, chúng có thể dựa vào các 
thời khóa biểu, và lịch treo tường ở nhà. Các thời khóa biểu 
thường sử dụng chữ và hình ảnh để giúp trẻ ghi nhớ các công 
việc và trình tự để tập trung vào nhiệm vụ trước mắt của mình và 
đối chiếu với quá khứ và tương lai (Hình 9) Các cụm từ và câu 
đơn giản nên được đưa vào để thúc đẩy sự phát triển của tính tự 
lập và tự quản, ở nhà và ở trường, thông qua những nhắc nhở 
công việc hàng ngày nhỏ nhất. (Hình 10) 
 

 
Học đọc bằng phương pháp ngữ âm 
 

Trẻ em mắc hội chứng Down thường gặp nhiều khó khăn 
trong việc học đọc có thể được hỗ trợ bằng phương pháp tập 
luyện phát âm. Nhiều trường hợp thành công sớm trong việc phát 
triển kĩ năng đọc, ví dụ như đọc thành thạo từ đơn ở độ tuổi từ 7 
trở lên, thường đều đã được rèn luyện phát âm và sử dụng chúng 
trong việc đọc, viết và đánh vần, ngay cả khi chúng bắt đầu đọc 
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bằng cách học thuộc các cụm từ có sẵn. Và các trường hợp áp 
dụng những chương trình rèn luyện kĩ năng đọc có hiệu quả sẽ 
học phát âm song song với việc tập đọc các cụm từ. Tại 1 giai 
đoạn nhất định của quá trình này, các kĩ năng quan sát và ngữ 
âm của trẻ sẽ hòa hợp và hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên thời điểm 
và cách thức diễn ra sự hòa hợp này ở mỗi trẻ là hoàn toàn khác 
nhau bởi lẽ nó phụ thuộc vào cả 2 yếu tố quan trọng: kinh 
nghiệm của bản thân đứa trẻ trong việc sử dụng, trình bày ngôn 
ngữ và khả năng diễn đạt rõ ràng của 
chúng. 

Một số trẻ mắc hội chứng Down 
có thể sẽ cảm thấy khó khăn trong 
việc ghi nhớ các cụm từ có sẵn ở 
những năm đầu đời, và mặc dù được 
tiếp nhận phương pháp rèn luyện ngữ 
âm từ sớm vẫn có thể không biết cách 
sử dụng các kiến thức này vào việc 
đọc từ. Phải đến một vài năm sau, 
cùng với sự phát triển toàn diện hơn 
về nhận thức âm vị, khả năng ngôn 
ngữ thì việc đọc từ ở những trẻ này 
mới bắt đầu trở nên thuận lợi và dễ 
dàng hơn. 
 
Khuyến khích các trẻ bắt đầu học đọc trễ và tiến bộ chậm 
 

Mọi tiến bộ dù là nhỏ nhất trong việc tập đọc của mỗi đứa 
trẻ đều nên được ghi nhận và ăn mừng. Trong suốt quá trình học 
của mình, trẻ cần được kiên nhẫn hướng dẫn và tạo  nhiều điều 
kiện để luyện tập, với “tài liệu” được chọn lựa kĩ càng và phù hợp 
với ý thích cũng như trình độ của bé. Thầy cô và cha mẹ cũng 
nên giúp bé hiểu rằng, việc học đọc là vô cùng có lợi cho sự phát 
triển của mình. Có rất nhiều cách để biến việc học đọc, hay nói 
cách khác, học “ngôn ngữ tận mục” trở nên vui vẻ và hấp dẫn đối 
với trẻ. Đối với những trẻ thiếu tự tin vào bản thân, có thái độ 
lảng tránh hoặc từng gặp thất bại trước đây, cũng như tất cả 
những trẻ mắc hội chứng Down khác, đặc biệt cần được khen 
ngợi thường xuyên và liên tục từ người lớn. Nói cách khác, bất cứ 
một “thành quả” hay một thái độ tích cực nào của trẻ cũng cần 
được ghi nhận và ăn mừng, ở cả gia đình và trường học.  
 

Tìm đọc: 
Reading and writing 
for individuals with 
Down syndrome – An 
overview 
 
(Đọc và viết cho người 
mắc hội chứng Down 
– Tổng quan) 
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Thái độ lảng tránh ở trẻ rất có thể là hệ quả của những thất 
bại trước đây hay những kỉ niệm không tốt về việc học và những 
trẻ với thái độ này trước tiên cần được hướng dẫn các phương 
pháp học hiệu quả, và được động viên bằng lời khen cùng các 
phần thưởng khác. 

Đối với những trẻ luôn phản đối và kháng cự việc học đọc, 
nguyên nhân là do chúng  cảm thấy áp lực đối với công việc này, 
thì cần được giúp đỡ bằng cách tạo ra một môi trường học tập 
thoải mái và không lo lắng về việc phạm lỗi. Cha mẹ và thầy cô 
nên cung cấp cho trẻ các trò chơi từ vựng đơn giản và vui nhộn, 
đồng thời làm mẫu và hướng dẫn trẻ có câu trả lời chính xác, tạo 
tâm lý vững vàng và tự tin. Các tác giả cũng có lời  khuyên rằng, 
đối với nhóm trẻ này, ta không nên yêu cầu chúng tự mình đọc to 
các từ một khi chúng chưa sẵn sàng. Hãy cứ làm mẫu, hãy cứ 
hướng dẫn chúng với các trò chơi, hãy cứ liên tục đọc cho chúng 
nghe các câu chuyện hấp dẫn và chờ đợi chúng tự nguyện tỏ ý 
muốn được làm theo. Một khi trẻ bắt đầu tỏ thái độ thích thú, 
người hướng dẫn vẫn phải thật cẩn thận tránh yêu cầu chúng 
thực hiện quá thường xuyên công việc này mà nên khéo léo đưa 
vào các hoạt động nhóm, duy trì các trò chơi, cho trẻ và các bạn 
cùng lớp thay phiên nhau thể hiện khả năng của mình. Khi những 
kẻ lưỡng lự này thật sự hứng thú và đạt được những thành công 
ban đầu trong việc đọc, hãy đề nghị chúng hoàn thành các trò 
chơi một mình, nhưng đừng ép chúng phải luyện tập quá nhiều 
hay thực hiện những bài tập quá khó. Đừng khiến trẻ nếm phải 
mùi vị của sự thất bại nếu bạn không muốn chúng mất hẳn niềm 
yêu thích học tập. “Khen ngợi”, “hướng dẫn” và “trợ giúp” là 
những từ khóa quan trọng mà các bậc cha mẹ và thầy cô cần ghi 
nhớ để đưa trẻ đến những thành tựu đầu tiên. 
 
Đặt câu và ngữ pháp  
Tại sao con của chúng ta nên học các đọc, viết và đặt câu? 

Bằng việc đặt và viết câu theo đúng ngữ pháp từ đơn giản đến 
phức tạp, trẻ đã đang đặt những viên gạch đầu tiên cho nền tảng 
ngôn ngữ của mình. 

 Đọc những câu văn nói đơn giản, cùng hoặc chỉ hơn mức 
độ hiểu của trẻ một chút sẽ dạy cho trẻ những kiến thức 
ngữ pháp đầu tiên mà chúng đồng thời đang học thông qua 
việc giao tiếp hàng ngày. 

 Chữ viết không “biến mất” như câu nói, và trẻ em cần 
được hướng dẫn tận tình để hiểu được cũng như nhớ được 
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từ và loại từ theo ngữ pháp. Các hoạt động học tập và tài 
liệu minh họa đi kèm sẽ cung cấp cho trẻ nhiều cơ hội nhận 
xét, suy nghĩ và phát triển mức độ thấu hiểu ngôn ngữ của 
mình. 

 Đọc những câu đúng ngữ pháp cho phép con bạn luyện 
tập sử dụng những câu văn đúng ngữ pháp mà chúng 
không thể tự mình nghĩ ra trong giao tiếp hàng ngày. Và 
nếu trẻ không thể hiểu được cấu trúc của một câu mà mình 
đang đọc, trẻ cần được hướng dẫn ngay để có thể tiếp thu 
tốt hơn. 

 Tập nói những câu dài hơn không chỉ có ích trong việc 
học ngôn ngữ mà còn giúp trẻ biết cách sử dụng tốt kiến 
thức ngôn ngữ của mình để giao tiếp hiệu quả hơn. Nghĩa 
của những từ mà trẻ tiếp cận cần được cung cấp trước, để 
trẻ có thể hoàn toàn tập trung vào việc học nói cũng như 
cách sử dụng từ trong câu. Đây là một quá trình cực kì 
quan trọng trong việc củng cố lòng tự tin của con bạn, khi 
mà lần đầu tiên trong đời chúng có thể tự hào cảm nhận 
được rằng, mình đang sử dụng loại ngôn ngữ giống với 
ngôn ngữ mà tất cả mọi người đều đang dùng, chứ không 
phải kiểu câu văn cụt lủn và đi ngược lại các quy tắc ngữ 
pháp thiết yếu. 

 Trường hợp trẻ có những kiến thức nhất định về ngữ 
âm, thì việc nhận ra các chữ cái trong từng từ giúp chúng 
phát âm từ đó rõ ràng và chính xác hơn. Cứ như vậy, đọc từ 
trong cảa câu hòan chỉnh sẽ giúp bé phát triển các kĩ năng 
ngữ âm cũng như nâng cao nhận thức về ngữ âm của mình. 

 
Làm thế nào để dạy con đặt câu 

Đặt câu bằng những từ vựng đã học 

Sau khi hiểu rõ về 1 số từ đơn, các từ có thể được nối lại với 
nhau để tạo thành cụm từ và câu với độ dài đa dạng, phù thuộc 
vào khả năng của từng trẻ. Đối với những trẻ nhỏ hơn, chưa thể 
hiểu hết 2 hoặc 3 ý tưởng lồng vào nhau, thì một câu có thể được 
tạo ra với 2 hoặc ba cụm từ và 1 vài từ đơn quen thuộc. Bạn có 
thể tham khảo tuyển tập Danh mục câu và ngữ pháp dành cho 
trẻ Down (DownsEd Sentences and Grammar Checklists and 
Record Sheets). Một số trẻ có thể tham gia vào loại hoạt động 
này ở độ tuổi từ 2 đến 3 tuổi. 
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Những trẻ có khả năng 
hiểu 2 hoặc nhiều ý tưởng và từ 
ngữ cùng lúc liên kết với nhau 
nhưng lại không thể nói 2 hoặc 3 
chữ cùng nhau cũng có thể đọc 
các loại câu này trong văn bản 
để làm mẫu và thực hành đặt 
câu với cụm từ và hình ảnh minh 
họa. (Hình 11) 
 
         Một số phần mềm máy tính cũng có xây dựng các chương 
trình với các câu đơn và cụm từ ngắn gọn dànhn cho trẻ nhỏ, ví 
dụ như phần mềm Nói chuyện với chính mình (Speaking to 
myself) [15] 
 
         Phương pháp xây dựng câu ngắn chỉ được tạo nên từ các 
từ vựng quen thuộc được giới hạn trong 2 hoặc 3 cụm từ đúng 
ngữ pháp. Ví dụ của các cụm từ được sử dụng chính xác phải bao 
gồm các mạo từ đi theo (“cậu bé”, “con thỏ”, “trái banh”), các từ 
sở hữu (“giày của mẹ”) và các từ chỉ thuộc tính (“xe đỏ”, “thỏ 
trắng”, “banh to”), hoặc sự kết hợp của các cụm từ trên tạo 
thành một cụm từ phức tạp hơn (“con thỏ trắng nhỏ”, “đôi giày 
đỏ của mẹ”) 
 
Ngôn ngữ xã hội và giao tiếp, 
các dạng câu hỏi đơn giản 
ban đầu, câu phủ định, giới 
từ và ngữ pháp có thể được 
giảng dạy và được luyện tập 
thông qua những cuốn sách 
đơn giản chứa đựng những 
cụm từ hoặc câu ngắn gọn và 
đơn giản. Ví dụ như một cuốn 
sách toàn về những câu hỏi 
thông thường và cách trả lời 
“Cái gì đây?” (Đây là cuốn 
sách, con mèo, cái ly), “Ai 
đây?” (Đây là mẹ tôi, bố tôi, 
bạn Na của tôi), “Cuốn sách 
nằm ở đâu?” (Nó ở trên kệ 
sách, trong ngăn bàn); hoặc 
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những câu kể và tả đơn giản như  “Tôi thích ăn (sữa chua, bánh 
ngọt, kem)”, “Tôi biết (hát, nhảy, múa)”, “Tôi muốn (một con 
chó, cây viết, uống nước)”. Và đi theo quy tắc chung quen thuộc, 
các loại sách này luôn luôn cần được minh họa với những kiểu 
hình ảnh sinh động và mới mẻ (Hình 12). 
 
         Theo đúng tiến trình phát triển, trẻ em sau đó sẽ bắt đầu 
tiến đến tập đọc các mẫu câu đơn giản đúng ngữ pháp với độ dài 
khác nhau, và hòan thành tốt công việc này, ngay cả khi một số 
từ trong câu là hoàn toàn xa lạ với trẻ. Một chiếc máy vi tính 
chính là một công cụ đặc biệt đắc lực trong việc dạy ngôn ngữ 
cho trẻ mắc hội chứng Down, nó hiệu quả hơn gấp nhiều lần các 
công cụ tranh ảnh nhờ có hiệu ứng hoạt họa cho phép trẻ trực 
quan sinh động tất cả mọi chuyển động trong cuộc sống, từ việc 
ăn đến các hoạt động vui chơi ca hát ….   
 
         Phần mềm “Sách chuyện trò” [16,17] là một hình mẫu 
tuyệt vời trong việc thực hành các loại câu liên quan đến hành 
động và chuyển động hoạt hình. Trẻ được tiếp xúc bằng nhiều 
giác quan, được nghe, được nhìn, được điều khiển mọi hoạt động 
như đặt câu, nối chữ … cũng như cố gắng lặp lại âm thanh phát 
ra từ máy. Học đọc cùng băng cát sét, đĩa CD đi kèm theo sách 
(ví dụ như THRASH [18]) cũng là một công cụ hỗ trợ rất tốt sau 
các phần mềm máy tính và việc học tương tác một kèm một.   
 

Xây dựng câu từ ngôn ngữ được 
sử dụng với trẻ và xung quanh trẻ 
 
Những trẻ em có khả năng thấu hiểu 
2 từ hay ý tưởng liên kết với nhau 
trong cùng một câu sẽ phát triển tốt 
hơn thông qua việc được tiếp xúc và 
dạy đọc các loại câu đúng ngữ pháp 
ngay từ nhỏ, cũng như thông qua 
được nghe chúng trong đời sống hàng 
ngày. Mặc dù trẻ có thể học đọc từ 
thông qua mô hình câu hoàn chỉnh 
cùng với các phương pháp hỗ trợ trực 
quan (Hình 13), thì việc song song 
dạy các từ này riêng lẻ là vô cùng cần 
thiết và có ích. Việc này nhằm giúp 
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cha mẹ hay thầy cô kiểm tra khả năng đọc và hiểu của trẻ đối với 
1 số từ để đảm bảo rằng trẻ hoàn toàn có thể đọc chúng trong 
ngữ cảnh của nhiều câu khác. Trẻ cũng có thể thực hành nối từ 
vào câu cũng giống như thực hành nối từ trong các trò chơi mà 
chúng được làm quen từ rất sớm – và trò chơi này hỗ trợ tích cực 
cho việc học các từ chức năng của trẻ. 
 
Kỹ năng viết bước đầu đi kèm với học đọc 

Khi trẻ em có thể đọc các từ trong câu, chúng đã có thể 
cũng tự mình viết câu, bằng cách sắp xếp vị trí các từ. Công việc 
này bắt đầu với quá trình sao chép các câu đơn trẻ đã được học 
hay thuộc lòng từ trong những quyển sách sách yêu thích của 
mình. Chúng cũng có thể ghép nối các phần của một câu thành 
câu hoàn chỉnh. Và khi con bạn đã học được một số lượng từ nhất 
định đủ để tạo thành các câu đúng ngữ pháp, chúng có thể thực 
hành sáng tạo ra các câu trọn vẹn của riêng mình bằng cách 
ghép các thẻ  từ vựng. Việc tập luyện này vô cùng có lợi cho việc 
thực hành làm quen với cấu trúc câu trong văn nói và viết và có 
thể được áp dụng ngay từ rất sớm kèm theo quá trình học đọc. 
 
Lựa chọn các cấu trúc ngữ pháp và dạy hiểu 

Hướng đi tốt nhất cho việc 
phát triển câu cho trẻ đọc và 
viết để hỗ trợ chúng về mặt 
ngữ pháp chính là thường 
xuyên viết các câu đơn giản 
về cuộc sống hàng ngày và 
tăng dần mức độ phức tạp khi 
trẻ bắt đầu lớn lên và tiến bộ 
hơn. Những quyển sách về trẻ 
em và cuộc sống của chúng ở 
nhà và ở trường là lựa chọn 
hoàn hảo để bắt đầu với con 
của bạn. Các thanh viên trong 
gia đình họ là ai? Mọi người 
thường làm gì? Những gì xảy 
ra với họ trong một ngày dài? 
Cả gia đình đi chơi đâu trong 
dịp lễ. Hãy sử dụng hình ảnh 
đời thường và hình ảnh từ các 
chuyến đi của chính con bạn 

Thuật ngữ 
Đọc theo  mô hình: Câu được ba 
mẹ hoặc thầy cô  đọc và sau đó trẻ 
đọc lại. 
Đọc đôi: Trẻ đọc từ mà trẻ biết và 
các từ khác được người khác đọc. 
Trẻ cố gắng thử hoặc đoán những từ 
mà trẻ không biết. 
Dùng mắt hỗ trợ cho việc đọc:  
dùng  hình ảnh,  biểu tượng hoặc 
đạo cụ,  như đồ chơi và các vật 
dụng có thể giúp  trẻ nhớ câu  nói 
và nói.  
Những từ chức năng: các từ với 
vai  trò ngữ pháp như  the,  a, he, 
she,  they, and,  but…có thể tương  
phản với các từ và có thể truyền đạt 
nghĩa được gọi là content hoặc 
lexical 
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để làm dụng cụ hỗ trợ cho các hoạt động hàng ngày này. Đừng 
tối đa sự đơn giản hóa trong câu văn bạn dùng với bé, hãy cứ sử 
dụng các câu đúng ngữ pháp bình thường mà bạn sử dụng để trỏ 
chuyện với mọi trẻ em bình thường khác. Điều này giúp trẻ làm 
quen dần dần với các mọi người xung quanh mình giao tiếp cùng 
nhau, cải thiện dần cách phát âm, đặt câu … từ đó có thể hoà 
nhập dễ dàng hơn. Trẻ sẽ biết cách sử dụng 1 hay vài cụm từ, 
cùng với ngôn ngữ kí hiệu để giúp bạn hiểu được những điều 
chúng muốn trình bày. 
 
Và khi con bạn bắt đầu 
nói hoặc làm dấu với 
bạn về một câu chuyện 
mà chúng muốn kể, thì 
nên giúp con viết lại 
những câu văn ngắn, 
chuẩn, truyền tải rõ 
ràng lời nói của con. Ví 
dụ: 

 Khi con nói “Mẹ”. 
Bạn viết: “Đây là 
mẹ của con”. 

 Khi con nói: “Ba”. 
Bạn viết: “Đây là 
ba của con”. 

Sử dụng thì: 

 Khi con nói; “Đi 
công viên, trượt”. 
Bạn viết: “Chúng ta sẽ đi công viên. Con sẽ chơi cầu trượt”. 

 Khi con nói: “Đã đi cửa hàng, mua bánh”. Bạn viết:” Con đã 
đi cửa hàng. Con đã mua một gói bánh”. 

Khi kiến thức ngôn ngữ và khả năng nói của trẻ phát triển thì 
kĩ năng đọc và viết cũng phát triển theo, những câu văn này có 
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thể được mở rộng ra với nhiều hình thức phức tạp hơn, chẳng 
hạn như các liên từ (“và”, “vì”, “nhưng”), các dạng câu hỏi và trả 
lời (“Tại sao cô gái cười?...Vì…”), các dạng câu ghép và phối hợp 
(Hình 14). Rất nhiều khía cạnh của ngữ pháp có thể được trình 
bày chỉ trong vài câu của một đọan văn ngắn. Các ví dụ khác về 
kĩ năng đọc, viết sẽ được tìm thấy trong mục Bao Gồm Tất Cả. 

Câu trong giao tiếp  

Hầu như ngôn ngữ 
hằng ngày luôn được viết ra, 
đọc lại, ứng dụng trong tình 
huống thực tế, lớp học và sự 
kiện, và trẻ em thì luôn 
được khuyến khích sáng tạo 
nên câu văn của riêng mình, 
thông qua cách thức tiếp 
cận ngôn ngữ mà chúng 
được học (Hình 15). 

Những câu kể được viết bằng ngôi thứ nhất về cuộc sống 
hằng ngày có thể được tích lũy từ các câu văn và cụm từ mà trẻ 
lắng nghe được từ người khác. Đọc các cụm từ giao tiếp có thể 
rất hữu dụng cho các bé biết đọc nhưng còn thiếu tự tin hoặc kĩ 
năng giao tiếp, ví dụ “Con tên gì?” “Con tên là (họ và tên đầy đủ), 
hoặc “Con sống ở đâu?”, “Con sống ở…”. 

Nhà trường và gia đình có thể phối hợp cùng nhau để viết 
nên các mẫu câu về những hoạt động xảy ra vào cuối tuần hoặc 
ở trường và sử dụng “nhật kí đối thoại” để luyện tập cho trẻ –  
“nhật kí” này được tạo nên bằng cách viết ra những câu trẻ có 
thể dùng để kể về những gì đã xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. 
Câu văn có thể giúp luyện tập thông tin cho trẻ khi đứng trước 
một tình huống quan trọng và áp lực, ví dụ như trả lời một tình 
huống giao tiếp, gửi thông tin trong trường, trả lời điện thoại hay 
tự hỏi mua hàng ở một cửa tiệm. Ở trường, các câu có thể được 
thành lập từ các hoạt động trong lớp. Đây là một trong những 
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bước quan trọng nhất trong việc tạo dựng chương trình giảng dạy 
cho học sinh. Ngôn ngữ cần ngắn gọn và đơn giản nếu các bé 
viết và đọc – bằng cách nối các thẻ từ vựng, viết đè, sao chép 
bên dưới hoặc trên một tờ giấy rời (Hình 16). 

 

Các tác giả cũng khuyên rằng câu văn nên được xây dựng 
bằng cách sử dụng ngôn ngữ nói mà trẻ tiếp xúc hàng ngày, 
ngôn ngữ phù hợp với các ý tưởng mà trẻ muốn truyền tải, ngôn 
ngữ trong giao tiếp và chương trình học ở lớp, và ngôn ngữ có 
liên quan đến sở thích cũng như cuộc sống gia đình của trẻ. Việc 
này sẽ giúp phát triền các kĩ năng ngôn ngữ hữu dụng và vốn từ 
vựng được trẻ nghe và thực tập hằng ngày. Bên cạnh đó cũng 
khiến cho việc chọn câu trở nên dễ dàng hơn và hoàn toàn nằm 
trong tầm tay của bất cứ ai đang chăm sóc và hướng dẫn những 
trẻ này (Hình 17). 
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Danh mục ngữ pháp 

Danh mục ngữ pháp kèm theo hướng dẫn có thể được dùng 
để kiểm tra các lĩnh vực ngữ pháp đã được dạy và học. Hướng 
dẫn cho việc này thường được cung cấp bởi các nhà trị liệu ngôn 
ngữ của trẻ. Ví dụ, chú trọng việc dạy các đại từ “anh ấy”, “cô 
ấy”,”của anh ấy”, “của cô ấy”, các từ thể hiện hành động ở quá 
khứ và tương lai (như “đã”, “sẽ”, “rồi”, “chưa”), các giới từ nâng 
cao (như “trên”, “dưới”), các dạng câu hỏi, câu trả lời và câu so 
sánh. 

Cha mẹ và thầy cô – những người dành thời gian để nói 
chuyện, chơi đùa, tiếp xúc với trẻ hằng ngày sẽ luôn có 1 vị trí lí 
tưởng trong việc dạy ngôn ngữ và ngữ pháp cho con của mình 
hơn là các nhà trị liệu. Các tác giả muốn nhấn mạnh rằng rất khó 
để làm sai khi lắp câu cho trẻ để chúng có thể học ngôn ngữ qua 
việc đọc những câu đơn giản, đúng chính tả dùng trong giao tiếp 
hằng ngày. 

Dạy hiểu từ và câu 

Từ vựng mới sẽ được trẻ 
thu nhận một cách tự nhiên 
thông qua giao tiếp, việc học 
đọc, viết và các hoạt động ở 
lớp và ở nhà. Trẻ cũng sẽ học 
được từ mới và ngữ pháp qua 
việc đọc sách, và thông quá 
đó chúng sẽ được dạy và làm 
mẫu các cuộc nói chuyện và kĩ 
năng ngôn ngữ. 

Hình ảnh sẽ dạy cách 
hiểu ngôn ngữ, và có thể kết 
hợp với câu văn để bảo đảm 
rằng việc thông hiểu được 
minh họa và nhấn mạnh. 

Các ví dụ cho hoạt động đọc hiểu 
câu: 
 
 Sắp xếp hoặc nối các hình có 

sẵn câu trên đó hoặc ngược 
lại. 

 Đọc câu, làm theo yêu cầu (Ví 
dụ: hãy tô màu đỏ cho ông 
mặt trời), hoặc mô tả nó theo 
cách hiểu. 

 Chọn một vật hay hình ảnh 
được nhắc đến trong câu. 

 Chọn từ thích hợp điền vào 
chỗ trống. 

 Khoanh tròn, đánh chéo các 
lựa chọn phù hợp. Đọc lên. 

 Nối các nửa câu với nhau sao 
cho có nghĩa. 
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Để giúp các bé bộc lộ sự thông hiểu, đặc biệt trước khi các 
bé có thể nói hoặc viết đủ tốt để truyền đạt ý tưởng, có thể tạo 
ra các hoạt động hoặc bài tập theo nhiều cách khác nhau. Một số 
dạng được liệt kê trong ô bên cạnh. Các phương pháp này được 
sử để theo dõi quá trình luyện tập và giúp trẻ tham gia vào việc 
đánh giá và kiểm tra. 

Có rất nhiều tài liệu đọc và viết có các tập bài tập dạy và kiểm 
tra trình độ hiểu câu dành cho trẻ ở cấp câu và đoạn văn nhỏ. 

Dạy âm học 

Học về cách các kí tự tạo ra âm thanh cấu thành từ giúp nâng 
cao nhận thức ngữ âm của bé.  Việc giảng dạy làm cho hệ thống 
âm thanh của ngôn ngữ rõ ràng hơn giúp trẻ nhận biết, tạo ra và 
làm chủ được âm thanh của chính mình trong việc nói và viết 

Tất cả những trẻ em mắc hội chứng Down ở những năm 
đầu đời và cả lứa tuổi lớn hơn – những trẻ sinh ra với khó khăn 
về vấn đề giọng nói - đều sẽ thu được nhiều lợi ích thông qua 
việc luyện tập phát âm theo chuẩn và nối âm để tạo thành từ. 

Kết nối âm thanh với kí tự hoặc nhóm kí tự giúp ích cho việc 
nhận thức giọng nói, nhận thức ngữ âm, đánh vần, đọc, viết. Nó 
cũng giúp xử lý ngôn ngữ bậc cao hơn của trẻ thông qua việc 
tăng nhận thức của chúng về từ ngữ pháp và phát triển ngữ pháp 
trong giao tiếp. 

Trẻ em nên học âm học từ nhỏ, từ việc bắt đầu học với chữ 
cái, tên cùa chúng, và âm thanh mà trẻ phát ra. 

Trẻ hội chứng Down sẽ  mang đến những khía cạnh âm học 
khác (khả năng nghe âm cấu thành từ) tới việc đọc. Chúng phân 
hóa đa dạng trong khả năng phát âm ngay cả khi mức độ thấu 
hiểu của chúng có thể là như nhau, trong khả năng nhận ra âm 
trong từng từ ngay cả khi chúng đều nhận ra các loại âm tách 
biệt, và khả năng nói các từ riêng lẻ, với độ dài và độ khó khác 
nhau, cũng như các cụm từ và câu. Các điểm bắt đầu, mốc phát 
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triển và tốc độ cũng hoàn toàn khác nhau đối với từng “học viên”. 
Không có một khuôn khổ được chấp nhận nào nói rằng trẻ với hội 
chứng Down sẽ có thể nghe, hiểu, nhận định, nhớ lại hoặc tạo 
âm, dù việc đọc, viết, phát âm, luyện nói rõ ràng sẽ ảnh hưởng 
tất cả đến hệ thống học tập này. 

Đối với những trẻ mắc hội chứng Down đã đầu đọc từ nhỏ 
và vẫn tiếp tục phát triền kĩ năng đọc, viết cùng với các bạn đồng 
trang lứa có thể sẽ rất thành thạo trong việc đọc chỉ với việc sử 
dụng kiến thức về âm vị và tự vị. Tuy nhiên, sẽ không bình 
thường một chút nào nếu những trẻ này có thể đọc, phát âm, 
hay thậm chí đánh vần các từ được xem như vượt trước mức tuổi 
được học, chẳng hạn như đọc được nhóm từ dành cho tuổi 16 khi 
chúng mới bước sang tuổi thứ 10. 

Có một phương pháp được chấp nhận trong việc dạy âm 
học và được sử dụng ở hầu hết các giáo trình âm học. Lời khuyên 
của các tác giả là hãy dạy âm học từ lứa tuổi điển hình – nhiều 
trẻ mẫu giáo với hội chứng Down biết âm kí tự và tên, cho dù 
chúng không thể nói rõ đi chăng nữa. Học cách chỉ tên kí tự sẽ 
giúp trẻ học tên và âm tốt hơn. Đối với hầu hết các bé thì chương 
trình dạy âm học này thường rất phù hợp. Các  trường hợp bắt 
đầu trễ hơn có thể sẽ cần đền nhiều tài liệu khác đặc thù hơn 
nguồn tài liệu dành cho đa số các bạn đồng trang lứa của mình. 

Các bé sẽ học cách nghe và nhìn chữ cái trong các từ, bắt đầu với 
các từ phát âm ngắn với 2 hoặc 3 kí tự. Trẻ sẽ luyện cách nhìn và 
nghe âm thanh được viết và phát ra từ đâu. Kết hợp với các tập 
hợp từ gieo vần sẽ giúp mọi chuyện đơn giản hơn. 

Trẻ hội chứng Down sẽ được tham gia vào các hoạt động 
tương tự bằng cách bày tỏ lựa chọn của chúng bằng tay, thay vì 
bằng lời. Chúng cũng sẽ được giúp đỡ bằng những lựa chọn nhỏ 
hơn, thậm chí chỉ gồm 2 lựa chọn để chọn qua lại. Các thẻ kí tự, 
các kí tự có thể cầm được, hoặc có thể chỉ vào để chọn từ một 
danh sách ngắn, sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn cho các bé (Hình 
18). Các bé có kĩ năng viết chữ từ nhỏ sẽ có thể viết các chữ cái 
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khi chúng tham gia vào các trò chơi, 
hoạt động liên quan tới âm học. Tuy 
nhiên, trẻ ở lứa tuổi sơ sinh (4-7 tuổi) 
sẽ cần sử dụng tới kí tự trên thẻ, được 
làm từ mút hoặc nhựa, nam châm chữ, 
và phần mềm vi tính cho đến khi chúng 
học được cách viết các kí tự trong bảng 
chữ cái. 

Trẻ với hội chứng Down rõ ràng 
có thể được dạy đọc, viết, phát âm 
cùng với việc phát triền kĩ năng nói 
song hành với kĩ năng đọc, viết (Hình 
19, 20, 21).  
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Có rất nhiều chương trình dành cho lứa tuổi sơ sinh phù hợp 
cho việc giảng dạy này – những kĩ năng trẻ được học ở trường. 
Ngoài ra còn có những chương trình phụ khác dành cho trẻ ở độ 
tuổi lớn hơn gặp khó khăn trong việc đọc, được trình bày theo 
mục tiêu dành cho lứa tuổi sơ sinh nhưng thay đổi phương pháp 
để phù hợp với các độ tuổi lớn hơn. Một số chương trình thích hợp 
với mọi lứa tuổi, mặc dù một số trẻ nhỏ với hội chứng Down sẽ 
không hiểu được từ vựng trong các chương trình này, và sự phù 
hợp của từ vựng nên được kiểm tra cụ thể với từng cá nhân trẻ. 
Trẻ với chứng Down sẽ tiếp thu âm học chậm hơn so với các bé 
bình thường khác. Các nguồn tài liệu tương tự có thể phù hợp với 
tất cả các bé, chẳng hạn như, các bé mắc chứng khó đọc, Down, 
suy yếu thính giác, suy yếu ngôn ngữ, chậm phát triển và trẻ học 
tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. 

Mỗi đứa trẻ với hội chứng Down sẽ có cách phát triển kĩ 
năng âm học khác nhau. Chúng cần những phương pháp dạy 
giống nhau dành cho kĩ năng đọc, viết như các trẻ khác, với 
phương thức bổ sung hỗ trợ tối đa về mặt ngôn ngữ, trí nhớ, và 
khả năng viết chậm phát triển. Chúng không cần kĩ năng âm học 
để tập đọc, vì chúng sẽ học bằng trí nhớ hình ảnh, nhưng chúng 
sẽ được lợi trong việc học âm học để thành lập hội thoại, ngôn 
ngữ, cách đọc, viết, đánh vần. Rất nhiều trẻ nhỏ mắc hội chứng 
Down có thể sử dụng âm học để đọc từ lạ, để viết, đánh vần, và 
một số còn có thể phát triển vượt bậc trong việc đọc và viết một 
khi chúng thành thạo các kĩ năng này. Tất cả các bé cần duy trì 
việc học âm học trong suốt chặng đường học 
tập của mình. 

Dạy đánh vần 

Cách đánh vần thiết thực 

Trẻ ở mọi lứa tuổi cần được học cách 
đánh vần các từ chúng sắp viết. Việc này bao 
gồm họ và tên của bé, tên gia đình, bạn bè, 
các từ giúp chúng viết thẻ hoặc gửi quà, ví dụ 
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như, “tới”, “yêu”, “từ”, “Kính” (ví dụ hình 22). Khi các bé lớn lên 
bé sẽ cần biết kí tên mình, viết tên vào một danh sách nào đó, 
hoặc mở một tài khoản ngân hàng cũng như bất kì một hình thức 
nào khác. Học cách đánh vần, viết địa chỉ và số điện thoại cũng 
như tên trường, để trẻ có thể phân biệt, đánh dấu sách, đồ đạc 
của mình, sẽ phát triển óc tự quản ngay từ nhỏ. Bước đầu chứng 
tỏ bản thân bằng cách sử dụng chữ viết, sẽ rất thiết thực cho 
lòng tự trọng và cuộc sống tự lập sau này, bởi bé sẽ biết trân 
trọng giá trị của việc tự làm cho chính mình hơn là để người khác 
làm giúp 

Một khi trẻ thành thạo hơn trong việc đánh vần, trẻ sẽ phát 
triền kĩ năng viết, giao tiếp, ghi nhớ ý tưởng của mình dễ hơn. 

Phương pháp 

Một phương pháp tương tự dành cho việc giảng dạy đánh 
vần cho tất cả các bé vẫn có thể sử dụng cho trẻ với hội chứng 
Down. Đánh vần và viết chữ có thể được dạy cùng một lúc, 
nhưng đa số các bé đều biết đánh vần trước khi biết viết do sự 
phát triển chậm về mặt vận động và kĩ năng viết. 

Trẻ cần đánh vần vì việc viết chú trọng vào chữ cái trong 
từng từ và cách sử dụng bảng chữ cái mà do đó nó có thể phản 
tác dụng khi dung các thẻ từ vựng cho một câu văn quá dài. 

Trẻ với hội chứng Down sử dụng âm học có thể phát triển kĩ 
năng đánh vần trễ hơn so với các đứa trẻ khác với cùng kĩ năng 
đọc, vì điều này đòi hỏi sự nhạy bén của thính giác. 

Trẻ cần sự động viên và nhiều cơ hội luyện tập để bắt đầu 
thử đánh vần các từ quen thuộc mà không cần nhìn vào hình ảnh. 
Do vậy, việc giảng dạy có thể được chọn lọc, bắt đầu với các từ 
gieo vần ngắn. 

Phương pháp “nhìn, học, che lại, viết và kiểm tra” có thể 
được sử dụng với tất cả các bé ở mọi lứa tuổi. Trẻ sẽ đơn giản 
thực hiện theo quy trình, và sự hỗ trợ từ người khác sẽ giúp trẻ 
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thực hiện dễ dàng hơn và phấn khởi hơn – ví dụ như một từ được 
viết theo cỡ lớn và miếng che tự thiết kế vui nhộn cho trẻ sử 
dụng. 

Các trò chơi trí nhớ khác có thể 
giúp phát triển kĩ năng cần thiết cho 
việc ghi nhớ thứ tự của các kí tự. Ví dụ 
như cùng thi đua, nhìn, đọc và viết ra 
kí tự đầu tiên của một từ cho sẵn. Sau 
đó lại nhìn, đọc và viết ra kí tự thứ 2, 
thứ 3 của từ này cho đến khi trẻ có thể 
nhớ được nó. (Hình 23) 

Trang 22 

Một phương pháp khác có thể áp 
dụng là sao chép toàn bộ từ 3 lần, 
bằng tay hoặc bằng chữ cái trên máy vi 
tính trước, và sau đó cố gắng “nhìn, 
học, che lại, viết, kiểm tra” lại. Các 
phương pháp đa giác quan sẽ giúp trẻ 
ghi nhớ thứ tự của chữ cái, ví dụ, viết 
đè lên các kí tự của từ, đồng thời đọc 
nhẩm theo, hoặc viết các kí tự lên mặt 
bàn bằng ngón tay, rồi đọc to từng kí 
tự trong dãy đó. 

Thuật nhớ (như hình ảnh, nhận vật, 
hay thuộc ngữ có liên hệ với từ) 
giúp các bé nhớ cách các kí tự được 
sắp xếp trong từ. Trẻ cũng có thể 
học cách tách từ ra thành từng 
“khúc” hoặc thử hình dung ra từ đó 
bằng cách “chụp hình” từ đó trong 
đầu. Điều này có ứng dụng rất khả 
quan đối với những từ có cùng họ 
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hàng (Hình 24). 

Khi khả năng đọc của trẻ cải thiện, chúng sẽ biết liên hệ âm 
cùng nhóm và thu hút được sự chú ý của trẻ khi các âm đó vang 
lên 

Nếu việc đánh vần sai của trẻ lặp lại nhiều lần, hãy quay lại 
với trò nối từ và giúp các bé phân biệt đâu là dạng từ đúng từ 
việc nối chữ. 

Đánh vần bằng ngón tay sẽ giúp trẻ nhớ chứ cái và nhóm 
âm và việc học đánh vần bằng ngón tay sẽ trở nên rất thứ vị khi 
các bé học nhóm cùng nhau. 

Có rất nhiều giáo trình dạy đánh vần có sẵn và được tin 
dùng ở nhiều trường học và tất cả các chương trình này đều phù 
hợp với trẻ, miễn là chúng có động lực và được thực hành thường 
xuyên. Hãy tính đến cả trẻ ở trường dạy các chương trình đánh 
vần, đặc biệt là những giáo trình kết hợp thị giác và thính giác, 
đa giác quan và đa phương tiện. 

Các bé nên được cho làm các bài kiểm tra đánh vần trong 
lớp, ngay cả khi các bé học các từ khác nhau. Nếu trẻ không thể 
viết chữ bằng tay, hãy dùng nam châm hoặc công cụ khác kèm 
với bảng đánh vần. 

Các bé có kĩ năng đánh vần tốt 
có thể luyện tập tạo câu với các 
đánh vần mới, để các bé có thể 
hiểu được các sử dụng từ trong 
việc viết và còn hiểu được nghĩa 
của từ vựng mới (Hình 25). 

Tài liệu 

Các chữ cái bằng nhựa, nam 
châm, hay mút và bảng đánh 
vần có thể dùng để học đánh 
vần cho đến khi trẻ có thể tự 
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viết chữ, hoặc dùng làm một cách để thực tập đánh vần. Nên nhớ 
rằng thực hành là phần vô cùng quan trọng trong quá trình học: 
lập danh dách các từ để đọc, viết, đánh vần cho bài tập về nhà 
sẽ giúp ích cho trẻ nhiều hơn bạn nghĩ. Sáng tạo và sử dụng sách 
bài tập, với nhiều dạng bài củng cố hoạt động đánh vần của trẻ. 
Sử dụng máy tính có thể phát triển kĩ năng đánh vần, cách làm 
việc dựa trên hình ảnh. Và các nguồn tài liệu máy tính dành cho 
việc dạy đánh vần đều thích hợp cho trẻ với hội chứng Down ở độ 
tuổi căn bản có thể học đánh vần. 

Hơn cả từ và câu: đọc hiểu và viết hiểu 

Vấn đề đọc hiểu và tự mình đưa ý tưởng vào bài viết sẽ 
được đề cập ở mục này.  Những trẻ mắc hội chứng Down, cũng 
như những đứa trẻ khác, sẽ luôn cần sự giúp đỡ để làm được hai 
công việc này 

Khi kĩ năng đọc ở 
các bé mắc chứng 
Down được phát 
triển, các bé có thể 
đọc chính xác nội 
dung mà mình hông 
hiểu. Trẻ cần sự hỗ 
trợ kịp thời để giúp 
chúng hiểu những 
gì mình đang đọc 
và khả năng suy 
đoán. Khi chúng 
được viết hay ghi 
chép thông tin, bao 
gồm cả ý tưởng 
(Hình 26) hay cảm 
xúc, có thể chúng 
sẽ cần đến kế 
hoạch hoặc công vụ 
giúp chúng sắp xếp 
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kiến thức và truyền tải suy nghĩ vào đọan văn. Các kế hoạch và 
công cụ được đề cập dưới đây sẽ giúp phát triển kĩ năng đọc hiểu 
lẫn viết. Một trong những cách tốt nhất trong việc khuyến khích 
hiểu đó là yêu cầu trẻ viết về những gì chúng đã đọc, vì vậy các 
phương thức chính dành cho đọc hiểu và viết hiểu sẽ được đề cập 
ngay dưới đây. Cấp độ hiểu câu và viết đã được nhắc tới ở các 
phần trước. 

Kế hoạch cho việc phát triển kĩ năng 

Sự thông hiểu và cách viết văn có thể bị ảnh hưởng bởi 
cách trẻ hiểu từ vựng, ngữ pháp, trải nghiệm từ cuộc sống và 
kiến thức tổng quát, sự khó khăn trong việc đọc, số lượng thông 
tin mà trẻ được tiếp cận và khả năng ghi nhớ những gì chúng đọc. 
Rất nhiều thông tin cho rằng người đọc sẽ sử dụng kiến thức của 
họ và sự suy luận để hiểu ngụ ý trong các câu chuyện. 

Kiến thức từ vựng 

Từ vựng mà trẻ biết qua chút ít có thể được giảng giải bằng từ 
mà chúng hiểu, bằng cách dùng ngôn ngữ viết (Hình 27). Ví dụ, 
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để học chữ “bác sĩ thú y” sẽ rất hữu dụng nếu ta giải thích “một 
bác sĩ thú y là một bác sĩ chữa bệnh cho động vật”. 

Hiểu ngữ pháp 

Sự phức tạp của ngữ pháp trong câu văn có thể làm trẻ khó 
hiểu. Chúng sẽ cần ai đó để giải thích nghĩa của câu, và chỉnh 
sửa lại thành những câu đơn giản hơn. Chúng có thể sẽ cần đến 
một vài câu bổ sung vào đoạn văn để liên kết các câu lại với 
nhau và làm giảm đi sự hàm ý. 

Nội dung và sở thích 

 

Thỉnh thoảng trẻ tỏ ra không mấy hứng thú từ việc đọc của 
chúng vì một số nội dung đi vượt quá tầm hiểu biết của trẻ, trải 
nghiệm cũng như sở thích ở trường và ở nhà. Nếu đó là vấn đề, 
thầy cô và cha mẹ nên thử liên hệ nội dung đoạn văn cùng với 
trải nghiệm, con người và nơi chốn mà trẻ từng biết đến, hoặc 
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dùng nhiều sự minh họa và hiệu ứng hơn (Hình 28,29) để giúp 
trẻ tập trung sở thích và phát triển sự thông hiểu. 

Thay vào đó, người hướng dẫn có thể chọn các tài liệu đọc 
mà trẻ quan tâm để giúp chúng dễ dàng cảm thấy liên quan hơn 
đến nội dung của kiến thức. Các bài đọc mang tính thử thách hơn 
có thể được đưa ra định kì để khuyến khích suy nghĩ và sự phát 
triển của trẻ. Một số trẻ tìm thấy động lực trong việc học từ các 
bạn bè của mình, dù cho lúc bắt đầu có gặp nhiều khó khăn. 

Vì vậy, ảnh hưởng của tác nhân cộng đồng và xã hội luôn 
luôn phải được xem xét đầu tiên trong việc đánh giá tình hình 
mỗi đứa trẻ. Những trẻ yêu thích làm việc cùng các bạn của mình, 
tiếp nhận cùng chương trình học cần được quan tâm hướng dẫn 
kịp thời để có thể thích ứng phù hợp. Mặt khác, những trẻ chỉ 
biết làm việc 1 mình mà không tham gia thảo luận hay hoạt động 
nhóm thậm chí còn cần nhiều hỗ trợ và thay đổi thường xuyên 
hơn trong việc sử dụng giáo trình để đảm bảo hiệu quả. 
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Mức độ khó đọc và khó nói 
Nếu đọc và nói thành câu là một điều khó với trẻ thì trẻ có 

thể cố gắng đọc thành tiếng và bớt tập trung vào việc hiểu các 
câu cú. Với  những trích đoạn ở mức độ thử thách thì nên làm 
cho nó dễ hiểu hơn. Trẻ thường được giúp đỡ bằng cách các trợ 
giảng sẽ đọc các đoạn văn đó để các em có thể theo dõi đoạn 
văn một cách trực diện trước hoặc sau khi các em đọc nó hoặc là 
cả hai. Nghe hoặc đọc một đoạn văn từ 2 đến 3 lần sẽ giúp trẻ 
hiểu hơn về các thông tin được đưa ra.  
 
Ghi nhớ và xây dựng đoạn hội thoại cho việc đọc và viết 

Ghi nhớ những điều đã đọc, liên kết các thông tin mới với 
những thông tin trước đó và liên hệ chúng với kiến thức thực tiễn 
là những chức năng của bộ nhớ làm việc. Thông tin được lưu 
trong bộ nhớ sẽ được lấy ra và dùng vào việc kết nối với những 
thông tin mới được cập nhật trong bộ nhớ làm việc để tạo ra sự 
hiểu biết. Vì vậy, việc hiểu những gì đã đọc và sắp xếp những gì 
sẽ được viết ra đều là những chức năng phụ thuộc nhau của bộ 
nhớ. Những trẻ mắc hội chứng down có khả năng tiến bộ nhanh 
chóng trong tất cả những khía cạnh thường sẽ chậm phát triển 
về hệ thống bộ nhớ . 

Lưu trữ các từ đơn và “hình vẽ nguệch ngoạc” 

Khi ghi nhớ các ý tưởng và câu chuyện truyền tải qua các từ 
đơn, mức độ thấu hiểu của trí não sẽ tự đông chia làm 2 loại, 
“con người” và “sự vật, sự việc”. Nếu có thêm thông tin về nơi 
chốn thì não bộ sẽ thành lập loại thứ 3. Và khi luyện tập sử dụng 
các từ ngữ thuộc 3 nhóm nãy, trẻ sẽ tự động hình thành các từ 
khóa và tự “vẽ” ra trong đầu các hình ảnh minh họa cho những 
từ khóa này để giúp chúng nhớ tốt hơn (Hình 30) Đây là những 
hình ảnh chúng đã từng nhìn thấy, hoặc là những nét vẽ nghuệch 
ngoạc chúng tự tưởng tượng trong thế giới ngôn ngữ của riêng 
mình. Do vậy, khi hướng dẫn trẻ học từ, chúng ta nên dùng các 
hình ảnh sinh động nhiều màu sắc và chỉ cho trẻ cách ghi nhớ 
thông tin hợp lý và khoa học thông qua các loại biểu đồ và sơ đồ 
trí nhớ thông dụng. 
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Các câu 

Cha mẹ và các thầy cô có thể viết câu  lên các tấm bảng, 
mảnh giấy hoặc card và cho  trẻ sắp xếp các câu để tạo thành 
các đoạn của toàn  bộ câu  chuyện  hoặc đoạn văn. Trẻ có thể 
đọc lại đoạn văn  bản gốc để tìm các thông  tin trẻ cần để viết 
câu  và các ý trẻ cần để diễn tả chính  xác. 

Storyboard (hình 33) và các dạng “khung viết” khác có thể 
thích hợp để sử dụng với các từ và câu. Storyboard có 1 dãy các 
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hộp ghi các hình  ảnh minh họa hoặc tranh  vẽ. Thứ tự thời gian 
(việc gì xãy ra “trước,  giữa và sau”  hoặc   đầu tiên, kế tiếp,  kế 
tiếp và cuối cùng”) hoặc loại sự kiện (tên  và mô tả,  nơi  chốn, 
sự kiện) hoặc kết hợp cả 2 kiểu trên có thể sử dụng. 

Nhiều dạng work 
sheet kết hợp với sách giáo  
khoa là dạng “khung viết”,  
như là 1 dạng worksheet 
đặc biệt. (hình 34-  35) 

Kỹ thuật miêu  tả 
trong chương này  là dạy 
cho trẻ tiếp  nhận  các 
hướng dẫn đọc viết ở 
trường, nhưng cần phải 
thực hành  nhớ và hiểu 
những gì trẻ đọc để xây  
dựng các tình  huống và 
phát  triển các kiến thức 
đặc biệt quan  trọng cho  
tất cả trẻ với bộ nhớ từ 
vựng và sự trì trệ ngôn ngữ. 

Đánh  giá sự hiểu biết 

Sự hiểu biết và giám 
sát kĩ năng đọc hiểu giúp  
cho  giáo  viên và cha mẹ 
dễ dàng phát triển các công 
cụ được mô tả ở trên,  giúp  
trẻ kết cấu các thông  tin mà trẻ đọc và viết. Trẻ thích nói về 
những gì chúng hiểu, dùng 1 kế hoạch nhắc nhở chúng, và thực 
hành chúng có thể tiến đến khả năng mô tả độc lập và tự phát, 
khả năng  thảo  luận,  đặt câu  hỏi và trả lời. 

Dạy cho  trẻ mà không có những cách trợ giúp và tư duy, 
thì trẻ giảm khả năng trả lời câu hỏi, giảm khả năng truyền tải 
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những hiểu biết bằng lời nói khi  
đối đáp hoặc biểu lộ các hiểu 
biết của trẻ khi viết hơn là các 
trẻ không có ngôn ngữ hoặc 
chậm trí. Các khó khăn  của trẻ 
có thể và thường dẫn đến các 
hiểu biết của trẻ  trở nên khó 
ước lượng,  và với sự giúp  đỡ 
và giảng dạy kĩ lưỡng,  trẻ có 
thể làm  tốt hơn. Các bản đồ, 
các trang web, hình  ảnh giúp  
trẻ khám phá ra những gì trẻ 
hiểu  theo  cách mà không cần 
trình  tự,  và không đòi hỏi kĩ 
năng nói hoặc viết.  

Với các câu  hỏi bằng lời thuần 
túy từ cha mẹ và thầy cô,  trẻ 
có thể quên câu hỏi  trước khi  
chúng có thể trả lời vì vậy viết 
câu  hỏi ra có thể hỗ trợ trẻ 
trong quá trình (trả lời) này. 

Trẻ cũng có thể hỏi để đánh  dấu hoặc hành  động theo những gì 
trẻ đọc, để thao  tác các mảnh giấy,  các từ,  các hình  ảnh, 
chuẩn bị thứ tự các câu trên giấy hoặc thẻ, viết câu trả lời,  chọn 
từ bằng cách gọi từ,  hoàn thành quá trình này hoặc nói vào  các 
băng  ghi  âm để biểu hiện và phát triển các hiểu biết của trẻ. 

Sử dụng hình ảnh và chú thích để hướng dẫn về thứ tự thời 
gian 

Trẻ em sẽ bắt đầu học làm quen 
với việc sắp xếp thứ  tự thời gian ở 
trường mẫu giáo (ở độ tuổi 4 tới 7), 
bắt đầu với 2 bức hình (và câu chú 
thích) và tăng dần lên đến 4, 6 hay 8 
hình khi bước vào độ tuổi tiểu học và 
cấp 2. Quá trình sắp xếp các hình ảnh 

Hoạt động luyện tập văn bản 
- Viết lại câu cho đơn giản và dễ 
hiểu hơn với trẻ 
-Đặt câu hỏi cho trẻ trả lời khi kể 
những mẩu chuyện đơn giản 
- Cung cấp các mẫu trả lời theo 
kiểu lựa chọn cho đến khi trẻ có 
thể trả lời câu hỏi mà không cần 
các gợi ý bằng hình ảnh.  
- Thảo luận và giải thích mối liên 
hệ giữa các câu 
- Dùng các câu hỏi mà trẻ có thể 
dễ dàng truyền tải ý hiểu của mình. 
- Dạy trẻ đọc qua 1 đoạn văn ngắn 
2 lần trước khi hỏi hoặc yêu cầu trẻ 
đọc lại đoạn văn sau khi hỏi 
- Ghi âm lại các câu trả lời hoặc lời 
giải thích của trẻ để có thể thảo 
luận sâu hơn với trẻ 
- Viết ra câu hỏi để trẻ có thể nhìn 
và ghi nhớ trong khi tìm kiếm câu 
trả lời trong bài 
- Viết ra những từ quan trọng 
-  Vẽ nhiều sơ đồ, bảng tóm tắt, 
bản đồ khái niệm… để đi sâu hơn 
vào ý nghĩa cũng như dạy trẻ cách 
sắp xếp thông tin. 
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theo đúng thứ tự sẽ giúp cho việc phát triển và trình bày các 
đoạn đối thoại cũng như các kế hoạch bằng những câu đơn.  
Chúng có thể được sử dụng  tương tự như các hoạt động viết câu 
hoặc như phần hỗ trợ cho các hoạt động này. (hình 36, 37).  
Hiện nay, có rất nhiều các tài liệu hỗ trợ việc phát triển ngôn ngữ 
như các câu chuyện kể qua một loạt thẻ hình ảnh sinh động (ví 
dụ. 22) Nội dung của  những tài liệu này có thể không liên quan 
nhiều lắm đến các môn học ở trường nhưng vẫn có thể giúp trẻ 
trong việc đọc và viết trên lớp (hình 38). 
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Đồ chơi cũng có ích như tranh ảnh và sách 
 

Một số trường học dùng cặp sách có các hình ảnh minh họa 
để trẻ nhớ lại trình tự và phát triển câu chuyện. Hoạt động này 
có thể khuyến khích trẻ nói và sử dụng ngôn ngữ hình thể cũng 
như giúp trẻ ghi nhớ lại thông tin để sử dụng khi viết. Các món 
đồ chơi kích thích ham muốn học cũng như tạo hiệu quả tốt hơn 
trong việc dạy trẻ các kĩ năng giao tiếp.  
 
Phát triển kĩ năng viết 

Với trẻ mắc hội chứng Down, viết về những chủ đề quen 
thuộc hay những câu chuyện nổi tiếng sẽ dễ dàng hơn là nghĩ ra 
những câu chuyện hoàn toàn mới. Hầu hết các em đều bắt đầu 
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viết về những những thứ quen thuộc 
(không cần thiết phải là sự thật, có 
thể đó là một bài hát, một giai điệu 
trẻ trung, một câu chuyện cổ tích 
(hình 39) và sau đó là các cách viết 
sáng tạo hay viết dựa trên những điều 
mới mà trẻ được học ở trường. 
 
Viết về những hoạt động thường 
ngày 

Viết về những hoạt động thường 
ngày sẽ giúp cho việc dạy về trình tự 
thời gian vì trẻ có thể đọc, luyện tập 
cũng như thực hiện những hoạt động 
này.  

Quá trình gồm 2 cách này này 
có thể áp dụng để cái thiện kĩ năng 
sống hằng ngày, các hành vi ứng xử 
cũng như về ngôn ngữ và kĩ năng 
viết. Gia đình và nhà trường có thể 
bắt đầu với những quyển sách về 
hoạt động thường ngày, ví dụ như là 
việc thức dậy hay các hoạt động 
thường ngày ở trường (hình 40). Nhà 
trường và gia đình cũng có thể phối 
hợp để viết lại những việc đã xảy ra 
vào cuối tuần, hay xảy ra ở trường 
và sau đó thực hành cùng trẻ. 
 
Viết về những sự kiện đặc biệt 

Nhật kí rất phổ biến với trẻ em ở mọi lứa tuổi. Chụp lại hình 
của những hoạt động thường ngày và viết chú thích, cảm nghĩ 
cho chúng là một trong những cách tốt nhất giúp phát triển kĩ 
năng viết cũng như thúc đẩy việc viết độc lập. Nhiều trẻ được 
khuyến khích việc luyện tập viết tay bằng cách nối các từ và câu 
trong 1 cuốn sách lại hơn là viết thành hàng mà không có ý nghĩa 
gì. (hình 41 – 42). Hình ảnh có thể được phát triển hoặc in nhanh 
là tốt nhất và vì thế máy ảnh kĩ thuật số thường được dùng ở 
nhiều gia đình và trường học. Máy ảnh lấy liền cũng có hiệu quả 
tương tự mà không cần đến kĩ thuật số. Hình thức ghi nhớ này 
giúp ích rất nhiều cho việc phát triển khả năng ghi nhớ thông qua 
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luyện đọc, nói, nghe, viết. Những cách thức này nên đặc biệt áp 
dụng với trẻ nhỏ và trẻ em ở mọi lứa tuổi vào dịp hè hay nghỉ lễ.   

 
Viết đoạn hội thoại 

Nhật kí ghi lại những hoạt động đời thường và những sự 
kiện đặc biệt có thể phát triển thành nhật kí hội thoại mà trẻ có 
thể chia sẻ cùng nhau. Cách viết này yêu cầu trẻ phải dùng ngôi 
thứ nhất, ví dụ như “Tớ đã đi câu cá với bố vào thứ bảy” 
 
Viết về những câu chuyện  xã hội 

Câu chuyện xã hội là những ghi chép có hình ảnh mà có thể 
giúp trẻ luyện tập kĩ năng xã hội hoặc cách ứng xử trong những 
trường hợp nhất định mà trẻ nên học trước. Những câu chuyện 
này có thể tập trung vào những hành vi tích cực để giáo viên, 
phụ huynh và trẻ có thể kết hợp việc dạy và học các kĩ năng viết, 
kĩ năng xã hội và cách sử dụng ngôn ngữ trong thì tương lai. 
 
Phát triển kĩ năng viết chuyên sâu 

Khi trẻ có thể viết và phát âm một lượng vừa đủ các câu thì 
cần tiếp tục được hướng dẫn để tiến bộ hơn và có thể viết được 
dài hơn.  Ví dụ như những trẻ đang học để tăng cường kĩ năng 
viết có thể bắt đầu viết về những chủ đề được yêu cầu và sau đó 
có thể giới thiệu về gia đình mình, về những việc trẻ thường làm 
vào cuối tuần hay thêm vào những ý tưởng mới cho những câu 
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chuyện yêu thích của trẻ. Việc viết hướng dẫn trước cùng với các 
trợ giảng sẽ giúp dạy trẻ biết cách mở rộng khả năng viết và giữ 
lại những ý tưởng ban đầu của chúng. Để phát triển kĩ năng viết 
bằng cách này thường yêu cầu rất nhiều sự hỗ trợ để khuyến 
khích trẻ nói ra những điều chúng muốn và giúp chúng ghi lại 
bằng băng ghi âm, nhật kí, hay trên máy tính và sau đó chuyển 
các dữ liệu này vào bảng hướng dẫn viết cho trẻ làm theo. Một số 
trẻ sẽ cần sự hỗ trợ lâu dài và liên tục cho mỗi quá trình luyện 
viết, một vài trẻ sẽ cần giúp lên kế hoạch và ghi chú lại nhưng 
sau đó có thể viết được (hình 43) và một số trẻ mắc hội chứng 
Down ở các trường tiểu học đã có thể tự mình viết những bài đơn 
giản. (hình 44) 
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Kết luận 

Việc dạy đọc viết cho trẻ mắc hội chứng Down rất cần lòng 
nhiệt huyết và sự sáng tạo, nhưng những phương pháp trên đều 
có thể đạt được hiệu quả giáo dục cho trẻ em ở mọi lứa tuổi. Các 
nguồn thông tin đều có sẵn với nhiều ý tưởng thiết thực giúp cho 
việc lấp đầy tất cả các khía cạnh của việc đọc và viết, trong đó có 
một số nguồn được viết đặc biệt dành cho trẻ em mắc hội chứng 
Down và số còn lại được dùng cho việc dạy chữ cho tất cả trẻ em 
có nhu cầu tiếp thu sự giáo dục đặc biệt.  
 

Ngoài ra còn có một lượng lớn tư liệu dùng cho việc dạy đọc 
cho trẻ mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ. Trong số các tư 
liệu này có rất nhiều tư liệu phù hợp cho trẻ mắc hội chứng Down.  
 

Lợi ích từ việc học đọc và được rèn luyện đầy đủ cả kĩ năng 
đọc viết là rất lớn, đặc biệt là trong khả năng sử dụng ngôn ngữ  
nói ở trẻ mắc bệnh Down. 
 

Tất cả trẻ mắc bệnh down nên được nằm trong chương 
trình phát triển kĩ năng đọc  ở các trường mẫu giáo và được cung 
cấp  sách và các tài liệu khác để dùng trong lớp học và tại nhà. 
Các em cũng sẽ học thêm được từ các  công cụ hỗ trợ như là thẻ 
từ vựng, sách “cá nhân” được làm từ hình ảnh của chính chúng… 
 

Trẻ từ 7 đến 11 tuổi nên tiếp tục được đưa vào hoạt động 
xóa mù chữ cũng như được giúp đỡ hết mức có thể cho việc học 
tập này. 
 

Quá trình học đọc sẽ cần thêm những hoạt động bên lề để 
phát triển kĩ năng đọc, viết và đối thoại. Rất nhiều trẻ sẽ tiếp tục 
phát triển hơn thông qua các chương trình hướng dẫn được dạy 
riêng hoặc dạy cùng với các trẻ chậm đọc viết hơn là các chương 
trình dạy đại trà . 
 

Giáo viên và trợ giảng, những người sẽ tập trung vào việc 
dạy ngôn ngữ thông qua các hoạt động dạy và học ở trường và 
đồng thời dùng sự mù chữ để hỗ trợ và phát triển trí nhớ và khả 
năng học tập, sẽ là những người giúp đỡ tích cực nhất cho sự 
phát triển ở trẻ em mắc hội chứng Down. 
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Hình 1. Bài tập điền từ cho trẻ 6 tuổi 

Hình 2. Trò chơi nối từ 

Hình 3: Trò chơi nối từ và hình ảnh 
 
Hình 4: Thẻ từ vựng theo chủ đề các ngày trong tuần 
 
Hình 5: Luyện tập sử dụng nhóm từ thông dụng 
 
Hình 6: Chọn từ bằng cách tô màu (trẻ 6 tuổi) 
 
Hình 7: Mở rộng từ cho trẻ 
 
Hình 8: Tự tạo câu với hình ảnh và chữ 
 
Hình 9: Thời khóa biểu cho trẻ em mẫu giáo 
 
Hình 10: Bảng “nhắc nhở 
 
Hình 11. Bảng chữ tự làm tại nhà 
 
Hình 12. Sách tự làm tại lớp với những câu đơn giản, ngắn gọn, 
hình ảnh sinh động (trẻ từ 5 tuổi) 
 
Hình 13: Nối câu (trẻ 5 tuổi) 
 

Hình 14. Hiểu câu 

Hình 15. Đặt câu bằng thẻ từ vựng 

Hình 16. Câu được tạo ra với thẻ từ vựng và chép vào một quyển 
tập (độ tuổi: 8) 

Hình 17. Đặt câu với các thẻ từ vựng 

Hình 18. Chọn âm với nam châm chữ 

Hình 19. Phân biệt âm và đọc âm hỗn hợp (trẻ 9 tuổi) 

Hình 20. Hình ảnh, chữ viết và âm thanh (trẻ 6 tuổi) 
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Hình 21. Bài thơ để học đọc và vỗ tay theo vần (trẻ 7 tuổi) 

Hình 22. Trò chơi tìm từ chủ đề Gia đình (trẻ 6 tuổi) 

Hình 23. Thẻ dạy vần 

Hình 24. Tập đánh vần và viết chữ 

Hình 25. Đặt câu với 1 từ mới (trẻ 10 tuổi) 

Hình 26. Suy nghĩ về mùa xuân (trẻ 9 tuổi) 

Hình 27. Một phần của hoạt động đọc hiểu với câu chuyện “Chuột 
đồng lên thành phố” (trẻ từ 6 tuổi) 

Hình 28. Sử dụng hình ảnh minh họa để làm việc học chữ thú vị 
hơn 

Hình 29. Một văn bản với hình kết hợp chữ viết 

Hình 30. Chữ viết và các hình minh họa giúp trẻ hiểu và nhớ từ 
dễ hơn 

Hình 31. Sơ đồ trí nhớ “Phù thủy xứ OZ” 

Hình 32. Biểu đồ cột “Phù thủy xứ OZ” 

Hình 33. Bảng kể chuyện Macbell (trẻ từ 11 tuổi) 

Hình 34. Ví dụ cho các cấu trúc minh họa hỗ trợ viết câu (trẻ từ 7 
tuổi) 

Hình 35. Ví dụ của hỗ trợ cấu trúc khi viết câu 

Hình 36. Cặp hình ảnh tương đương 

Hình 37. Thứ tự làm món sandwich (dành cho trẻ 6 tuổi) 
1. Lấy 2 lát bánh sandwich 
2. Lấy bơ 
3. Lấy dao 
4. Trét bơ lên bánh sandwich 
5. Lấy mứt 
6. Trét mứt lên 1 lát bánh sandwich 
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7. Đặt lát bánh còn lại lên trên 
8. Cắt bánh làm 2 phần 
 
Hình 38. Hỗ trợ viết truyện bằng chuỗi hình ảnh 
Hình 39. Bài viết dựa trên 1 câu chuyện cổ tích 
Hình 40. Bài đọc về hoạt động thường ngày. 
Hình 41. Viết về 1 sự kiện đặc biệt (trẻ 6 tuổi) 
Hình 42. Viết về 1 sự kiện đặc biệt (trẻ 11 tuổi) 
Hình 43. Viết thư (trẻ 9 tuổi) 
Hình 44. Bài viết của trẻ 11 tuổi sử dụng máy vi tính và chữ viết 
tay 
 


