Hỗ trợ ngôn ngữ
chiến thuật

SỬ DỤNG CÂU HỎI MỞ
Em có thể nhớ về câu
chuyện cũa cuốn sách ?
Cha của Axel
làm gì với Axel?

THEO ƯA CHUỘNG CỦA TRẼ CON
Chắc vui lắm- Em và
ông làm gì?

Em về thăm ông
ngoại ngày hôm
qua.

Về một cậu bé
tên là Axel.

GIẢI THÍCH VÀ MỞ RỘNG
PHÁT ÂM CŨA TRẼ CON
Con mèo!

GIÚP TRẺ CON ÐƯA
TỪ VÀO CÂU NÓI
Em cần một .........?

CHỜ ÐỢI PHẢN
ỨNG CŨA TRẺ CON

Ðúng rồi, đó là một con
mèo. Em có nhìn thấy con
mèo trèo lên cây đó?

Trong hộp đựng thức
ăn, em có thức ăn gì?

Vậy có phải , em
muốn dùng một
cái tuốc nơ vít ?

Em dùng cái
đó để làm gì ?
Các bánh xe đã bị tuột ra .......

. . . . . . . .
? ? ? ? ? ? ?
Chuối

TƯƠNG QUAN HỌ HÀNG
MÀ TRẺ EM BIẾT

Người Dì thì họ
hàng như thế nào ?

GIẢI THÍCH NHỮNG TỪ
MÀ TRẼ CHƯA BIẾT TRƯỚC

Người dì là em gái
của người mẹ - Em
có người dì không?

Kìa, một chiếc
xe to lớn!

Dì Hanne?
– Có phải dì Hanne là em gái của mẹ không?

đây là chiếc xe tải –
Em có biết lý do tại
sao nó được gọi là
một chiếc xe tải.
Em có biết những
chiếc xe khác?

CHƠI VỚI NGÔN NGỮ
KHI CÓ CƠ HÔỊ
MỘT HAI
VỚ
VÀ GIÀY
BA BỐN
ÐÓ LÀ MỘT LỜI NÓI DỐI
NHỮNG GÌ TÔI NÓI
NĂM SÁU

SỬ DỤNG CÁC KỸ NĂNG
NGÔN NGỮ TRẺ EM ÐÃ CÓ
Hình vuông!

Hộp mang thức ăn
cũa em hình gì?

Hình vuông thì
như thế nào?
Nó là hình vuông hoặc hình chữ nhật?

KHÔNG NÊN SỮA LỖI
TRẺ EM TRỰC TIẾP

Ðúng vậy, ông gìa Noel sống
ở trên tầng áp mái nhà.

Ông gìa Nu-el sống ở
trên tầng áp mái nhà
có, ông gìa Noel sống
ở trên tầng áp mái
nhà.

