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Chương 6 

Giao tiếp 
 

Hoạt động giao tiếp xảy ra bất cứ khi nào: 
• một người gửi thông điệp 
• một người khác nhận thông điệp đó và trả lời 

Một đứa trẻ có thể bắt đầu giao tiếp ngay khi sinh ra, trước khi học nói rất lâu. 
Trước khi trẻ có thể nói chuyện được với những người khác, nó cần học nhiều kỹ 
năng giao tiếp đơn giản, như: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tất cả những kỹ năng giao tiếp này giúp trẻ cảm thấy gần gũi với gia đình mình. 
Sau đó, những kỹ năng này sẽ giúp trẻ học cách chơi với những trẻ khác. 

 hiểu được những từ và những 
lời đề nghị đơn giản 

 sử dụng được những điệu bộ 

 nói được những từ đơn giản 
 

 dùng được những câu ngắn 

Đưa đây 
cho  mẹ ! 

Đứng 
lên 

Thơm 
quá ! 
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Thị lực có vấn đề ảnh hưởng tới giao tiếp như thế nào?  
Trẻ sơ sinh có thể gửi những thông điệp về 
những suy nghĩ hay cảm giác bằng cách cử 
động cơ thể của mình (như quay đầu), bằng 
cách phát ra âm thanh (như khóc), và bằng 
cách thay đổi nét mặt (như cau mày). Các 
thành viên trong gia đình cần học cách hiểu 
được những thông điệp có ý nghĩa này của 
trẻ để đáp ứng lại những thông điệp đó của 
trẻ. 

Trẻ khiếm thị thường tỏ ra quá lặng 
lẽ. Bé có thể gửi ít thông điệp hơn vì 
đang cố gắng tìm hiểu những âm 
thanh xung quanh mình. Gia đình có 
thể giúp trẻ giao tiếp bằng cách đưa ra 
những thông điệp theo nhiều cách mà 
trẻ có thể hiểu và học cách hiểu 
những thông điệp khác nhau của trẻ. 

 
 
 
 
Cha mẹ phải biết chú ý tới những loại thông 
điệp khác nhau mà trẻ phát đi. Ví dụ, trẻ 
sáng mắt sẽ dùng mắt giao tiếp để cho biết 
nó đang chú ý. Còn một trẻ mù có thể cử 
động hai tay hoặc cơ thể để gửi cùng một 
thông điệp tương tự. Hoặc trẻ im lặng để có 
thể chú ý tới những điều đang xảy ra xung 
quanh mình. 
 
Cha mẹ cũng phải gửi lại những thông điệp khác nhau cho con mình. Mọi người 
hay quên rằng trẻ khiếm thị không nhìn thấy vẻ mặt hay hay nụ cười của bố mẹ 
nên họ phải gửi những thông điệp tới trẻ thông qua xúc giác và âm thanh. 

Tất cả trẻ đều muốn vui chơi nhưng  
bé này cần được giúp đỡ để bắt đầu.  

Nếu người mẹ cù trẻ, 
bé có thể cười lại 

Con chắc 
chắn là đói 

rồi. 
 

Mai là đứa trẻ ít nói. 
Có thể bé không thích 

vui chơi. 

Khi tôi 
cười, tôi 
ước con 

cùng cười 
với tôi. 
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Nói chuyện với trẻ là điều rất quan trọng 
Trẻ khiếm thị sẽ khó khăn, vất 
vả hơn so với trẻ sáng mắt khi 
học nghĩa của từ. 
Bởi vì trẻ thường không nhìn 
thấy được những điều mà mọi 
người đang nói đến. Học cách 
lắng nghe và nói chuyện với 
người khác đặc biệt quan trọng 
đối với trẻ mù vì những kỹ năng 
này sẽ giúp trẻ hiểu được thế 
giới mà chúng không nhìn thấy. 
Khi bạn làm việc hoặc chơi với trẻ hàng 
ngày, hãy thường xuyên nói chuyệnvới 
trẻ bằng những câu ngắn và đơn giản. 
Lúc đầu có thể khó nếu bạn không phải 
là người nói nhiều. Nhưng nhớ rằng, đây 
là một trong những cách chủ yếu mà con 
bạn có thể học và biết được về thế giới 
xung quanh - đặc biệt những điều mà trẻ 
không thể tự trải nghiệm được. Sau đó, 
điều này sẽ giúp trẻ nói chuyện nhiều 
hơn với những người khác. 

Nhớ rằng trẻ sáng mắt học 
nhiều điều về thế giới xung 
quanh bằng cách quan sát. 
Trẻ khiếm thị sẽ sử dụng 
những giác quan khác của 
mình để tìm hiểu thế giới 
xung quanh. Hãy để trẻ sờ, 
nếm, ngửi những thứ mà bạn 
đang nói vào bất kỳ lúc nào 
có thể được. Điều này giúp 
trẻ bắt đầu hiểu được những 
từ đó nghĩa là gì. 

Những 
con bò 
đã ra 
đồng. 

Đồng 
là gì ? 

Con bò ra 
đồng như 
thế nào ? 

Con bò sẽ 
đi đâu ? 

Chà, mùi thơm 
quá, Lan có biết 
đó là gì không ? 

Mùi gì  
vậy mẹ ? 

Mẹ đang rán thịt. Lan có cảm 
thấy cái chảo nóng không? 
Con có nghe thấy tiếng dầu 

rán đang sôi không ? 
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CÁC HOẠT ĐỘNG 
 

Các hoạt động dưới đây được chia làm hai phần: 
• các hoạt động sử dụng trước khi trẻ biết nói, và 
• nhiều hoạt động sử dụng thêm khi trẻ bắt đầu tập nói. 

Nếu con bạn có thể nhìn được chút ít, hãy làm sao cho những hoạt động này gắn 
với việc sử dụng tối ưu thị lực còn lại của trẻ (xem Chương 4). 

Giao tiếp với trẻ trước khi trẻ biết nói 

LUÂN PHIÊN 
Hoạt động luân phiên nghĩa là: (1) gửi cho trẻ một thông điệp hoặc là đáp lại 
những thông điệp mà trẻ đang gửi cho bạn, và (2) cố gắng duy trì việc trả lời và 
tiếp nhận thông tin giao tiếp giữa bạn và trẻ. 
Mỗi lần bạn giao tiếp luân phiên với trẻ có thể có những điều khác biệt xảy ra. 
Dưới đây là một số hướng dẫn chung có thể giúp cho việc luân phiên thực hiện 
các hoạt động giao tiếp có hiệu quả tốt: 
1. Đầu tiên, để trẻ biết bạn đang ở gần và sẵn sàng chơi đùa với trẻ. 
2. Cho trẻ bắt đầu trước, hãy để bé đưa ra dấu hiệu về điều bé muốn. Nhưng nếu 

phải chờ lâu, bạn hãy làm trước. 
3. Khi trẻ có bất kỳ đáp ứng nào, hãy coi đó là 

lượt của nó và hãy hưởng ứng  lại hoạt động 
đó. Bằng cách này trẻ biết bạn đang để ý đến 
hành động của nó và thích thú với hành 
động đó. Nếu trẻ không hưởng ứng, cố gắng 
giúp bé bằng cách thúc giục như sờ vào cánh 
tay bé để nhắc trẻ rằng đã đến lượt nó. Hoạt 
động đòi hỏi qua – lại, giống như lăn đi lăn 
lại quả bóng  giữa trẻ và bạn, rất hữu ích cho 
hưởng ứng lần lượt trong giao tiếp của trẻ. 

4. Khi đến lượt bạn, cố thực hiện bằng với 
khoảng thời gian mà trẻ đã làm khi đến lượt 
nó. 

5. Cho phép trẻ ngừng bất kỳ khi nào nó muốn. 
Hầu hết những trò chơi chỉ kéo dài một 
hoặc hai phút vì trẻ chỉ có thể chú ý trong 
một thời gian ngắn. 

Con có 
muốn chơi 
nữa không 

Linh? 
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    Khuyến khích trẻ tham gia giao tiếp   
Hoạt động luân phiên giúp cho trẻ biết được trẻ có thể tác động tới những việc mà 
người khác thực hiện bằng cách gửi thông điệp tới họ. Điều này làm cho trẻ quan 
tâm nhiều hơn đến thế giới xung quanh và hăm hở giao tiếp hơn. Sự luân phiên 
cũng giúp trẻ học được những kỹ năng giao tiếp quan trọng, như cách bắt đầu “trò 
chuyện”, cách chú ý và cách hưởng ứng với các thông điệp của gia đình trẻ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Cô Lan cho Nam biết cô đang ở 
ngay bên cạnh và sẵn sàng chơi với 
nó bằng cách nói chuyện và sau đó 
sờ nhẹ lên cánh tay nó. 

2. Khi Nam hưởng ứng bằng cách 
lấy tay mình sờ lên mặt của Lan, 
thì cô cho trẻ biết rằng bé đã làm 
được một việc quan trọng. 

3.  Cô Lan chờ cho Nam sờ mũi mình 
xong và khi đến lượt cô, cô cũng lấy 
tay sờ vào mũi trẻ. 

4. Sau đó cô chờ đến lượt đứa trẻ 
hưởng ứng, và cứ tiếp tục như 
vậy. 

Nam, cô đây. 
Cháu muốn 

chơi  không ? 

Nam giỏi quá. 
Cháu đã tìm 
thấy mũi của 
cô rồi đấy !

Cháu có 
cái mũi 

giống mũi 
cô đấy ! 
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Chuẩn bị học nói 
 Giúp trẻ gửi các thông điệp bằng ngôn ngữ cơ thể (điệu bộ cử chỉ) 

Cố gắng chơi những trò chơi 
dùng điệu bộ cử chỉ 
 
 
 
 
Giải thích  sự khác nhau về ý 
nghĩa của các điệu bộ cử chỉ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chuẩn bị cho trẻ tập nói 
Nói cho trẻ biết về bất kỳ 
công việc hoặc hoạt động mà 
bạn đang làm và cách bạn 
làm những công việc đó. 
 

Miệng của con đâu ? 

Đừng khóc, Nam! Nếu 
con muốn được bế, con 
hãy giơ hai tay lên như 

thế này. 

Nam giỏi lắm. 
Chỉ cần làm thế 

thôi !

Mẹ đang cọ nhà, Mai có 
nghe tiếng nước tung tóe 
lên khi mẹ đổ nước ra sàn 

nhà không? 



  

GIAO TIẾP   51 

Đây là một ví dụ khác : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nói về những điều bạn làm 
và những đồ vật hàng ngày. 
Nếu bạn dùng  nhiều lần và 
dùng hàng ngày những từ chỉ 
các bộ phận cơ thể, những đồ 
vật  thông  dụng trong  hoạt 
động và công việc, trẻ sẽ biết 
nghĩa của từ trước khi có thể 
nói được chính những từ đó. 
 

Trẻ khiếm thị không thể thấy được cách những người khác biểu lộ tình cảm, như 
là sợ hãi hoặc vui sướng. Trẻ cần được giúp đỡ để hiểu những tình cảm đó là gì. 
Khuyến khích trẻ sờ lên mặt bạn và mặt của bé để biết những cảm giác đó được 
thể hiện ra như thế nào. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nói với trẻ về các trạng thái tình cảm và xúc cảm mà bạn và trẻ đang trải qua. 

Anh trai Liên đang dùng những từ để mô tả một trò chơi mà Liên thích chơi. 

Bây giờ hãy 
vét bùn lên… …đắp nó lên... …sau đó nện … 

Bây giờ đưa cho 
mẹ tay kia của 

con nào.

Cái đó làm 
con sợ phải 

không ?
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Khi trẻ bắt đầu nói 
 Giúp trẻ giao tiếp bằng từ ngữ 

 
Trẻ nhỏ không biết đủ từ ngữ để nói 
tất cả mọi điều mà trẻ muốn. Do vậy 
trẻ thường dùng một âm thanh hoặc 
một từ - hoặc vài từ - để nói nhiều 
thứ. Đừng nói với trẻ rằng trẻ đã nói 
sai. Thay vào đó hãy tăng thêm vốn 
từ mà trẻ chưa biết. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chờ cho đứa trẻ hỏi điều gì đó hơn là nói trước cho trẻ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quả 
bóng to

Đúng rồi. Ba con 
đang đến đấy. Ba…ba. 

Đúng. Quả 
bóng to và 

tròn

Trời nóng. Nam  
có vẻ khát nước Nước 

Được, bố sẽ 
lấy nước 
cho con 
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Hỏi những câu yêu cầu trẻ phải                                 
có câu trả lời dài chứ không chỉ là                                 
câu trả lời gọn lỏn dạng “có” hoặc 
“không”. 

 
 
 
 
 
Để cho trẻ dẫn chuyện khi cả hai đang 
trò chuyện. Nói về những điều mà trẻ 
muốn nói. 
 
Khi thông điệp của trẻ không rõ ràng, 
hãy cho trẻ biết. Đôi khi, cho dù bạn cố 
gắng thế nào đi chăng nữa, bạn cũng 
không thể hiểu nổi trẻ đang muốn nói gì 
với bạn. 
Bạn có thể cố hỏi nó : 
 

Nếu bạn vẫn không thể hiểu được trẻ 
đang muốn nói gì với bạn, cần cho nó 
biết. 

 
 

Em  muốn chơi với 
quả bóng to hay 
nhỏ hả Nam ? 

Cháu bị ngã 
vào nước. 

Thế thì sợ quá nhỉ ! 
Tại sao lại xảy ra 

như vậy ? 

Con có thể nói 
cách khác được 
không ? Có thể 

chỉ cho mẹ ? 

Bố mong có thể 
hiểu được con, 
nhưng bố vẫn 

chưa hiểu. 
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Những vấn đề thường gặp khi học nói 
Trẻ sáng mắt có được những ý tưởng giao tiếp khi nhìn mọi người nói chuyện. Trẻ 
khiếm thị thường bị mất khả năng này và có thể học nói chậm hơn so với trẻ sáng 
mắt. Do vậy, khi học nói, trẻ khiếm thị thường: 
• nhắc lại những lời người khác nói hơn là nói ra những suy nghĩ của mình. 
• dùng những từ như “anh”, “chị”, “nó” và “bạn” (các đại từ) không đúng. 
• không hướng về phía người đang nói chuyện 
• hỏi rất nhiều câu hỏi 

Nếu con bạn gặp những vấn đề như thế, đây là một số hoạt động có thể giúp bạn. 
 Giúp trẻ nói ra những suy nghĩ của mình 

Việc trẻ nhắc lại những lời người khác nói là điều tự nhiên. Trong thực tế, trẻ nhỏ 
cần được khuyến khích nhắc lại những từ, ngữ vì điều này giúp trẻ học nói được. 
Nhưng trẻ khiếm thị thường tiếp tục nhắc lại những từ này trong một thời gian 
dài, hơn là học cách nói những điều mà nó đang suy nghĩ. Điều này do: 

• có thể trẻ muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với bạn nhưng không có đủ từ để 
nói chuyện 

• có thể trẻ không hiểu những từ, ngữ của bạn, vì không thể nhìn thấy những 
điều bạn đang nói 

• có thể trẻ nhắc lại những từ ngữ để cố gắng hiểu những từ đó có nghĩa gì. 
 
 
 
 
Nếu trẻ nhắc lại những 
điều bạn nói, hãy cho trẻ 
biết bạn đã nghe trẻ, sau 
đó bổ sung thêm về những 
điều trẻ vừa nói. Điều này 
cho trẻ thấy rằng bạn 
đang lắng nghe trẻ. Đồng 
thời với việc này, bạn 
cũng dạy cho trẻ biết 
những cách khác để đáp 
lại mọi người. 

Con có muốn ăn 
đỗ (đậu) không ? 
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Cố gắng hiểu những điều 
trẻ đang cố gắng muốn nói 
khi trẻ lặp lại câu nói của 
bạn. Đôi khi nó giúp bạn 
tìm hiểu được cảm xúc và 
suy nghĩ mà trẻ muốn nói 
nhưng không biết cách diễn 
đạt. 

 
 
Cho trẻ nhiều cơ hội tiếp xúc cộng 
đồng để biết thêm về thế giới bên 
ngoài và cho trẻ sờ vào những đồ 
vật mà bạn đang nói đến. Điều này 
sẽ giúp trẻ biết thêm nhiều từ hơn 
nên bé sẽ lặp lại những từ này ít 
thường xuyên hơn. Điều đó cũng 
rất hiệu quả để cho những người 
khác biết cách giúp đỡ con bạn. 
 

Khi con bạn lớn hơn, 
hãy cho trẻ biết rằng 
nhắc lại những lời 
người khác nói là 
không gửi thông tin 
đúng. 

 
 
 
 

Bố đi đây, 
Linh ơi ! 

Bố đi đây, 
Linh ơi ! 

Linh ơi, con 
buồn à ? Có 

phải con 
không muốn 

bố đi ? 

Đây là quả dứa. Sờ thấy 
nó ráp ở ngoài vỏ. Khi 

gọt vỏ đi, ruột bên trong 
mịn và rất ngọt. 

Con có muốn 
ăn ít cháo 
không ? 

Nếu con đói, con 
phải nói “Dạ có, con 

muốn ăn cháo.” 
Con có muốn 
ăn ít cháo 
không ? 
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 Giúp con bạn biết sử dụng đại từ 
Đại từ là những từ “anh ấy”, “chị ấy”, “bạn”, hoặc “nó”. Những từ này đề cập tới 
nhiều người hoặc các đồ vật khác nhau. Mọi trẻ em đều có khó khăn trong việc 
học cách sử dụng đúng những đại từ này nhưng trẻ khiếm thị sẽ khó khăn hơn vì 
chúng không nhìn thấy người hoặc vật đang được nói đến, hoặc người nói chuyện 
là đàn ông hay đàn bà. Thường phải mất thêm 1 đến 2 năm để trẻ khiếm thị có thể 
sử dụng đúng những đại từ này. 
Hãy dùng đại từ khi nói chuyện với trẻ, ngay cả khi trẻ không dùng chúng một 
cách chính xác. Nhưng đảm bảo chắc chắn rằng trẻ biết bạn đang nói với trẻ. Bạn 
có thể gọi tên hoặc sờ nhẹ vào người trẻ để gây sự chú ý của trẻ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chơi các trò chơi để dạy các bộ phận cơ thể con người. Khi biết những bộ phận 
của cơ thể mình, trẻ sẽ xác định được những bộ phận tương tự của những người 
khác. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linh ơi, bạn Nam 
và cô muốn chơi 

với cháu. Cháu có 
thể chơi không ? 

Miệng của 
cháu đâu ? 

Bà cũng có miệng. 
Cháu có thể tìm thấy 

miệng của bà 
không ? 
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Nếu con bạn có vẻ lúng túng, hãy chỉ 
cho bé biết bạn đang nói chuyện về 
ai bằng cách hướng trẻ chỉ tay về 
người mà đại từ có liên quan tới 
người đó. 

 
 
 
 
 
 
 
Chơi những trò chơi mang tính kích thích trẻ luân phiên.  
Nhấn mạnh những đại từ khi đang chơi. Nếu trẻ dùng những đại từ không chính 
xác do trẻ cứ nhắc lại lời của những người khác, cố gắng uốn nắn và đưa ra những 
gợi ý cho trẻ. 

 Giúp trẻ hướng mặt về phía người đang nói chuyện 
Vì không thấy những người khác đang nói chuyện nên trẻ khiếm thị không biết 
rằng chúng cần hướng mặt về phía người đang nói chuyện với chúng. Khuyến 
khích trẻ quay mặt về phía những người khác khi trẻ nói chuyện với họ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lúc đầu, bạn có thể nhẹ nhàng 
xoay đầu trẻ về phía bạn khi bạn nói 

Khi trẻ lớn hơn, dạy trẻ hướng mặt 
về phía bạn khi bạn nói. 

Đến giờ em phải 
đi ngủ rồi. 

Đầu tiên, ông sẽ lăn 
quả bóng về phía 
cháu, Nam nhé ! 

Quay về phía mẹ khi mẹ 
nói, Linh nhé ! 

Mẹ, cái gì 
kêu vậy ? 

Chiến, hãy 
quay mặt về 
phía mẹ khi 

con nói. Như 
vậy mẹ mới có 
thể trả lời câu 
hỏi của con. 
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 Giúp trẻ ít đặt câu hỏi hơn 
Hầu hết mọi trẻ em đều có một khoảng thời gian mà chúng hay đặt vô số câu hỏi. 
Nhưng trẻ mù thường đặt câu hỏi với thời gian kéo dài hơn. Bởi vì: 

• chúng không thể nhìn thấy được những gì đang xảy ra xung quanh chúng 
• chúng không có đủ từ ngữ để thực hiện cuộc trò chuyện 
• chúng muốn tiếp xúc với người khác 
• chúng thường bị người lớn hỏi 

Nếu con bạn đang hỏi rất nhiều câu hỏi mà bạn vất vả để trả lời tất cả những câu 
này, hoặc những câu hỏi này có vẻ giúp trẻ biết nhiều cách nói chuyện, thì trẻ cần 
sự giúp đỡ của bạn. 
 
Tìm hiểu những tình 
cảm ở đằng sau những 
câu hỏi của trẻ. 
 
 
 
Mô tả những kinh 
nghiệm mới trước khi 
trẻ hiểu được. Cách này 
giúp trẻ không cần phải 
hỏi để tìm hiểu những gì 
đang xảy ra. 
 
Lắng nghe cách bạn nói 
chuyện với trẻ. Bạn có 
hỏi trẻ nhiều câu hỏi 
không? Nếu có, cố gắng 
gắn một số câu hỏi của 
bạn vào những hoàn 
cảnh cụ thể. Ví dụ thay 
vì hỏi “con có muốn đi 
ngủ không?” hãy nói:  
”Đến giờ đi ngủ rồi đó”. 

Bố đang làm gì thế ? Họ 
đang chơi gì thế ? Khi 

nào họ không chơi nữa ? Nam, con có 
thích chơi 

không ? Tại 
sao con không 
hỏi bố “con có 
thể chơi cùng 

không ?” 

Con có nghe thấy tiếng ồn 
không ? Nhiều chú công nhân và  
những chiếc xe tải lớn đang làm 

việc ở ngoài đường. Lát nữa 
chúng ta có thể đến đó gặp họ. 

Đến giờ đi 
ngủ rồi đó. 
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