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CÁC TRÒ CHƠI KÍCH THÍCH KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA TRẺ
7 – 12 THÁNG TUỔI

TRÒ CHƠI CHUẨN BỊ CÁCH CHƠI

“Cảm ơn, Xin chào, 
Tạm biệt”

Đồ chơi (búp bê, vịt,
bánh, điện thoại …)

Mẹ đưa trẻ một món đồ chơi yêu thích rồi nói “cảm ơn / ạ / xin”, đồng
thời gật đầu hoặc cúi người. Yêu cầu trẻ bắt chước lại động tác của mẹ, 
nếu trẻ làm được,  hãy ôm và thơm vào má trẻ để khích lệ.

Có khách đến chơi nhà, dạy trẻ khoanh tay chào và nói “cháu chào bà”.
Bố giả vờ sắp đi ra chỗ khác, mẹ nói “tạm biệt” và giơ cánh tay nhỏ của
trẻ lên vẫy, dạy trẻ động tác chào “tạm biệt”.

Nghe mẹ kể chuyện Truyện tranh ít chữ, 
nhiều hình ảnh

Mẹ bế trẻ vào lòng hoặc ngồi cạnh, cùng xem tranh. Mẹ chỉ vào tranh, 
dịu dàng kể chuyện cho trẻ nghe. Mỗi câu chuyện mẹ có thể 
kể đi kể lại nhiều lần.

Nhận biết các 
bộ phận cơ thể

Búp bê hoặc chỉ 
trên khuôn mặt
mẹ hoặc trẻ

Đặt trẻ ngồi đối diện. Mẹ chỉ vào từng bộ phận cơ thể và nói tên bộ 
phận đó rồi hỏi lại trẻ “Mắt đâu? Tai đâu? Mũi đâu?”. 
Mỗi lần trẻ chỉ đúng, hãy khen trẻ.

Bắt chước trẻ Trẻ làm các hành động hoặc nói linh tinh, người lớn bắt chước làm theo. 
Trẻ sẽ làm các động tác khó hơn để xem người lớn có làm được giống 
mình không. 

Thao tác theo yêu cầu Cha mẹ ngồi đối diện với trẻ, đưa ra yêu cầu đơn giản như bảo trẻ 
vỗ tay, lắc đầu hoặc làm xấu….vừa nói vừa tự làm mẫu cho trẻ 
thấy để trẻ làm theo. 

Đồ vật biến mất rồi Khăn, bánh gạo hoặc
đồ chơi

Mẹ đưa trẻ 1 cái bánh gạo. Khi trẻ không chú ý, mẹ giấu bánh xuống 
dưới khăn, cố ý để lộ bánh ra ngoài, rồi yêu cầu trẻ tìm bánh. 
Có thể áp dụng với các đồ chơi khác mà trẻ thích. 
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Lấy đồ giúp mẹ Bất kỳ đồ chơi hoặc 
đồ vật an toàn nào

Mẹ nói tên đồ vật cần lấy cho trẻ nghe và yêu cầu trẻ mang lại. 
Nếu như trẻ lấy chưa đúng đồ vật thì mẹ hãy hướng dẫn, 
chỉ tận nơi và gọi tên đồ vật.

Trò chơi đặt tên Đồ vật trong gia đình Chỉ vào người và đồ vật rồi gọi tên chúng.

Lắng tai nghe nhạc 
hoặc tiếng động 
trong nhà

Mọi loại nhạc – băng, 
đĩa nhạc, đài, ti vi,... 
tiếng lợn gà kêu, 
chuông điện thoại, ...

Trẻ có thể thích nghe tiếng nhạc hoặc âm thanh trong khi chơi hoặc 
ngủ. Cho trẻ nghe mọi loại tiếng động trong nhà

Gọi điện thoại Điện thoại đồ chơi Mẹ cầm điện thoại đồ chơi lên và nói: “A lô, bé yêu có nhà không?” 
Giúp bé cầm điện thoại lên và bảo bé nghe điện thoại. 
Mẹ đóng liền 2 vai hỏi và trả lời xem mẹ hôm nay làm gì và bé 
đã làm gì.

 
.   Trẻ nhìn đồ vật gì, cha mẹ nêu tên đồ vật đó. 
.   Gọi tên con, tạo các tiếng động để trẻ phân biệt.
.   Cho trẻ đi chơi ngoài trời thường xuyên, tiếp xúc 
    với thiên nhiên và con người.
.   Tận dụng mọi thời gian để chơi và giao tiếp với con

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo 
Phát triển Cộng đồng
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Các nguyên tắc chơi với trẻ 7-12 tháng tuổi:


