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Abstract: This article mentions the concepts relating to children with hearing impairment and
criteria for selecting toys for children with hearing impairment. At the same time, we introduce the
list of toys to develop auditory perception for children with hearing impairment at some special
schools in Ho Chi Minh City.
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1. Mở đầu
Điều 23 trong Công ước của Liên hợp quốc về Quyền
trẻ em (1990) đã nêu: “Các quốc gia thành viên công
nhận rằng trẻ em tàn tật về tinh thần hay thể chất cần
được hưởng một cuộc sống trọn vẹn và đầy đủ trong
những điều kiện đảm bảo phẩm giá, thúc đẩy khả năng
tự lực và tạo điều kiện cho trẻ em tham gia tích cực vào
cộng đồng” [1]. Trẻ khiếm thính cũng phải được hưởng
một nền giáo dục thích hợp trong một môi trường ít hạn
chế nhất, nhằm mục đích dạy cho trẻ các kiến thức văn
hóa và kĩ năng cần thiết, tạo cho trẻ cơ hội tốt nhất để sau
này lớn lên có thể sống độc lập, có được một vị trí xã hội
xứng đáng và được hưởng hạnh phúc [2]. Theo Quyết
định số 2227/QĐ-BGD-ĐT ngày 8/5/2006 về việc ban
hành danh mục thiết bị giáo dục mầm non tối thiểu phục
vụ chương trình đổi mới, khuyến khích làm đồ dùng đồ
chơi từ các nguyên liệu có sẵn; động viên sự tham gia
đóng góp của cha mẹ trẻ và cộng đồng vào việc bổ sung
trang thiết bị, đồ chơi cho trẻ mầm non [3]. Về mặt lí
luận, các tác giả trong và ngoài nước đã có những công
trình nghiên cứu về đồ chơi cho trẻ mầm non. Đồ chơi là
phương tiện vật chất dùng trong khi chơi. Đồ chơi thể
hiện tính chất khái quát của đồ vật. Chính hình dáng tổng
quát của đồ chơi giúp trẻ tái tạo và thể hiện những hành
động tương xứng đối với đồ vật ấy. Nói một cách ngắn
gọn, đồ chơi là phương tiện vật chất, giữ chức năng thay
thế cho các đồ vật ở bên ngoài trong cuộc sống hàng
ngày, cho nên đồ chơi có tính khái quát, biểu trưng [4].
Ở các nước trên thế giới cũng đã có những công trình
nghiên cứu về đồ chơi dành riêng cho trẻ khiếm thính và
tiêu chí lựa chọn đồ chơi, nghĩa là xem xét đến một số
yếu tố: đồ chơi phải phù hợp với độ tuổi và sự phát triển
của trẻ; phát ra âm thanh, giúp trẻ học những kĩ năng mới,
hiểu các khái niệm khác nhau; có hình dạng đẹp và hấp
dẫn trẻ; màu sắc sặc sỡ… [5]. Ở Việt Nam chưa có
nghiên cứu nào đề cập đến các tiêu chí này, cho nên việc
ứng dụng cũng chưa có cơ sở. Vì vậy, cần nghiên cứu cơ
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sở lí luận về tiêu chí lựa chọn đồ chơi phát triển tri giác
nghe cho trẻ khiếm thính mầm non để giúp các nhà quản
lí giáo dục, giáo viên và phụ huynh có nhận thức đúng
đắn hơn trong việc lựa chọn đồ chơi cho trẻ khiếm thính
mầm non.
Về thực tiễn giáo dục trẻ khiếm thính ở Việt Nam, đa
số các giáo viên dạy trẻ khiếm thính ở các trường chuyên
biệt cho trẻ khiếm thính sử dụng những đồ chơi của trẻ
nghe rõ và những đồ chơi này mang tính khái quát cao.
Thêm vào đó, các nhà quản lí giáo dục các cấp chưa có
tài liệu hướng dẫn, chỉ đạo để các giáo viên giáo dục đặc
biệt làm, lựa chọn và sử dụng đồ chơi phù hợp với đặc
điểm tâm - sinh lí của trẻ khiếm thính, mục tiêu, nội dung,
phương pháp và phương tiện giáo dục nên cần nghiên
cứu và hướng dẫn cho giáo viên dạy trẻ khiếm thính và
các nhà quản lí hiểu rõ tầm quan trọng của việc sử dụng
đồ chơi phù hợp để phát triển tri giác nghe cho trẻ. Bài
viết đề cập việc lựa chọn một số đồ chơi phát triển tri giác
nghe cho trẻ khiếm thính mầm non.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm cơ bản
- Trẻ khiếm thính là những trẻ có tổn thương lâu dài
trong hệ thống thính giác làm suy giảm chức năng nghe
ở các mức độ khác nhau gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự
phát triển của ngôn ngữ và gián tiếp đến những thuộc tính
tâm lí khác ở trẻ khiếm thính [1].
- Tri giác là sự hình thành các hình ảnh cảm tính về
một đối tượng trọn vẹn khi nó tác động trực tiếp lên cơ
quan thụ cảm. Tri giác là một hệ thống các hành động tri
giác (phát hiện, phân biệt, xác định, nhận biết) mà việc
lĩnh hội chúng đòi hỏi phải được dạy học và luyện tập.
Sự phát triển của quá trình tri giác là quá trình nội tâm
hóa các hành động tri giác, được diễn ra theo quy luật
chuyển từ các hành động định hướng bên ngoài (hành
động khảo sát đối tượng nhờ các chuẩn vật chất bên
ngoài) thành các hành động định hướng bên trong trí não
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(hành động tri giác thực sự nhờ các chuẩn cảm giác ở
dạng biểu tượng) [6].
- Tri giác nghe là quá trình xử lí các thông tin cảm
tính tiếp nhận được thông qua hệ thống thính giác. Quá
trình này bao gồm việc chú ý đến âm thanh, phát hiện ra
âm thanh cần nghe, phân biệt các thuộc tính của âm thanh
và gắn nghĩa cho những âm thanh ấy. Kết quả của một
quá trình tri giác là biểu tượng trọn vẹn về sự vật hiện
tượng gắn liền với âm thanh hoặc biểu tượng trọn vẹn về
bản thân âm thanh [1].
- Phát triển tri giác nghe là bộ phận của quá trình giáo
dục điều chỉnh cho trẻ khiếm thính. Nó là quá trình tác động
đến trẻ một cách có định hướng bao gồm việc hình thành kĩ
năng sử dụng thính giác còn lại để tiếp nhận âm thanh, hình
thành năng lực sử dụng các quá trình tâm lí khác để xử lí âm
thanh nhằm nhận biết ý nghĩa của nó, tạo nên biểu tượng
trọn vẹn về âm thanh nghe được, làm phong phú biểu tượng
âm thanh về thế giới xung quanh và làm nền tảng quan trọng
để học ngôn ngữ ở trẻ khiếm thính [1].
- Đồ chơi là các đồ vật phục vụ cho trò chơi. Nếu là
trò chơi do giáo viên thiết kế và tổ chức cho học sinh của
mình thì các đồ chơi trong những trò chơi ấy còn thực
hiện chức năng của đồ dùng/phương tiện dạy học. Đồ
chơi dù là đồ vật mô phỏng hay đồ vật thật, cũng đều
mang một ý nghĩa riêng biệt đối với trẻ. Nó không còn là
đồ vật mang ý nghĩa như đối với xã hội nhưng lại giúp
trẻ thỏa mãn nhu cầu được hành động với đồ vật trong
thế giới thật [7].
- Đồ chơi phát triển tri giác nghe cho trẻ khiếm thính
mầm non là những đồ vật mà trẻ khiếm thính sử dụng
trong trò chơi phát triển tri giác nghe, đồng thời những
đồ chơi ấy được giáo viên sử dụng như phương tiện dạy
học/giáo cụ trong trò chơi nhằm phát triển tri giác nghe
cho trẻ khiếm thính mầm non. Những đồ vật ấy trước hết
là đồ vật mô phỏng hoặc đồ vật thật trẻ sử dụng trong trò
chơi phát triển tri giác nghe. Những đồ chơi này cần thỏa
mãn được nhu cầu hành động với đồ vật và phù hợp với
khả năng của trẻ lứa tuổi mầm non. Bên cạnh đó, với
chức năng là phương tiện dạy học, một thành tố của quá
trình giáo dục trẻ khiếm thính mầm non thì đồ chơi cần
phải đáp ứng được việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Cụ
thể, đồ chơi phát triển tri giác nghe cho trẻ khiếm thính
mầm non phải hướng đến việc thực hiện các nhiệm vụ
phát triển tri giác nghe cho trẻ khiếm thính mầm non.
Một yếu tố nữa cũng không kém phần quan trọng đó là
những đồ chơi ấy cần chú ý đến những đặc điểm cá biệt
của từng trẻ khiếm thính cụ thể (về mức độ mất thính lực,
khả năng sử dụng thính lực với máy trợ thính…). Tóm
lại, đồ chơi phát triển tri giác nghe cho trẻ khiếm thính
mầm non là những đồ vật được sử dụng trong trò chơi
phát triển tri giác nghe cho trẻ khiếm thính mầm non.
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Những đồ vật ấy có ý nghĩa riêng biệt trong trò chơi phát
triển tri giác nghe, phù hợp với đặc điểm của trẻ khiếm
thính lứa tuổi mầm non và là phương tiện thực hiện
nhiệm vụ phát triển tri giác nghe cho trẻ khiếm thính
mầm non [7].
2.2. Một số tiêu chí lựa chọn đồ chơi phát triển tri giác
nghe cho trẻ khiếm thính mầm non
Tiêu chí lựa chọn đồ chơi phát triển tri giác nghe cho
trẻ khiếm thính mầm non là những dấu hiệu, tiêu chuẩn,
nguyên tắc dùng để xác định những đồ chơi phù hợp cho
việc phát triển tri giác nghe cho trẻ khiếm thính mầm
non. Dựa trên những tiêu chuẩn đó mà nhà giáo dục, phụ
huynh có thể tìm được đồ chơi thích hợp nhằm phát triển
tri giác nghe cho trẻ khiếm thính trong độ tuổi mầm non.
Sau đây là các tiêu chí chung mà giáo viên dạy trẻ
khiếm thính cần lưu ý khi lựa chọn đồ chơi như là một
phương tiện dạy học cho trẻ nghe rõ lứa tuổi mầm non:
Tiêu chí 1: Đáp ứng nhiệm vụ phát triển tri giác nghe
cho trẻ khiếm thính mầm non. Phát triển phần thính lực
còn lại trong quá trình dạy trẻ tri giác âm thanh ngôn ngữ
(quen thuộc, ít quen thuộc và hoàn toàn không quen thuộc
- từ, cụm từ, câu, đoạn văn, đoạn thơ…) và âm thanh ngoài
ngôn ngữ (phân biệt âm lượng - độ vang, cao độ, độ dài,
tính ngắt quãng, hướng phát ra âm thanh, số lượng âm
thanh) qua thính giác. Những đồ chơi đó có thể là trống,
lục lạc, kèn, sáo… Trong quá trình dạy học, cần chú ý đến
sự đa dạng trong khả năng nghe của mỗi trẻ để có kế hoạch
giáo dục cá nhân phù hợp làm phong phú biểu tượng về
thế giới xung quanh cho trẻ khiếm thính mầm non. Các
biểu tượng này giúp trẻ định hướng tốt hơn trong môi
trường xung quanh và điều chỉnh các hành động của mình.
Việc giới thiệu âm thanh của các nhạc cụ còn có tác dụng
giúp trẻ phát triển sự cảm thụ âm nhạc và tình cảm thẩm
mĩ [5]. Như vậy, khi lựa chọn đồ chơi, giáo viên cần chú
ý đến những nhiệm vụ phát triển tri giác nghe cho trẻ
khiếm thính để lựa chọn những đồ chơi phù hợp.
Tiêu chí 2: Phát ra âm thanh có cường độ phù hợp với
mức độ mất thính lực và khả năng nghe của trẻ. Những đồ
chơi phát ra âm thanh nên có nút điều chỉnh âm lượng
nhằm thích ứng với khả năng nghe khác nhau của trẻ
khiếm thính [5]. Ví dụ: trẻ mất thính lực mức độ 2 và
không đeo máy trợ thính (không có khả năng nghe âm
thanh nhỏ hơn 70dB) thì giáo viên nên điều chỉnh nút âm
lượng của đồ chơi từ 70-80dB trở lên, nếu trẻ đeo máy trợ
thính thì giáo viên phải xem độ khuếch đại của máy là bao
nhiêu để điều chỉnh âm lượng cho phù hợp. Độ khuếch đại
của máy là 20-30dB của một trẻ mất thính lực ở mức độ 2
thì nên điều chỉnh đồ chơi trong khoảng 40-50dB là phù
hợp. Vì vậy, giáo viên cần phải nắm thông tin về mức độ
khuếch đại máy trợ thính mà trẻ sử dụng thông qua phụ
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huynh hoặc nhà thính học để điều chỉnh âm lượng đồ chơi
cho trẻ phù hợp trong quá trình dạy học.
Giáo viên phải biết được độ ồn do đồ chơi phát ra.
Tiếng ồn của đồ chơi không vượt quá 85dB là tốt nhất.
Giáo viên có thể sử dụng máy đo cường độ âm thanh
(sound level meter) để xác định độ ồn của đồ chơi. Nếu
những đồ chơi quá ồn, ví dụ: súng đồ chơi chạy bằng pin
có thể tạo ra mức độ ồn từ 110-135dB (tương ứng với tiếng
ồn phát ra bởi một xe tải nặng) có thể làm suy giảm đi khả
năng nghe vốn có của trẻ hoặc là một sự nguy hiểm trực
tiếp đối với thính lực của trẻ. Ở mức độ nhỏ hơn, tiếng ồn
từ những hộp nhạc hoặc những con rôbốt (85-95 dB) cũng
có thể làm tổn hại đến thính lực của trẻ hoặc nó có thể làm
suy giảm khả năng nghe vốn có của trẻ. Vì thế, việc giáo
viên biết được mức độ ồn của đồ chơi và chọn lựa những
đồ chơi ít tiếng ồn như ví dụ đã nêu ở trên trong quá trình
dạy trẻ là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Giáo viên dạy trẻ
khiếm thính và phụ huynh của trẻ cần phải kiểm tra độ ồn
của đồ chơi trước khi cho trẻ chơi.
Tiêu chí 3: Phù hợp với mức độ phát triển của trẻ.
Khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ khiếm thính, giáo viên phải
biết rõ mức độ phát triển của trẻ về nhận thức, ngôn ngữ,
vận động, xúc cảm… (hiểu trẻ có thể làm gì và thích gì).
Những nhà chế tạo đồ chơi khuyên giáo viên dạy trẻ
khiếm thính hãy chú ý đến những hướng dẫn của nhà sản
xuất về mức độ lứa tuổi như: mức độ phức tạp/độ khó
phù hợp; tìm kiếm những đồ chơi mà giúp trẻ học, phát
triển những kiến thức và kĩ năng mới. Đồ chơi đó phải
phù hợp với độ tuổi, mức độ phát triển của trẻ; luôn chú
trọng vào các giai đoạn phát triển khác nhau của trẻ [7].
Tiêu chí 4: Sử dụng với nhiều mục đích giáo dục khác
nhau. Giáo viên dạy trẻ khiếm thính nên lựa chọn đồ chơi
mà trẻ có thể chơi theo nhiều cách chơi khác nhau và kích
thích được óc tưởng tượng, sáng tạo của trẻ. Những đồ
chơi có mục đích giúp trẻ khiếm thính hiểu những khái
niệm khác nhau. Ví dụ: Trẻ phải ấn một cái nút hoặc kéo
một cái đòn bẩy thì nó di chuyển hoặc làm cho cái đèn
sáng lên. Những đồ chơi dùng để cho trẻ chơi giả vờ như:
Chơi với bộ li dùng để uống trà, bán hàng và nấu ăn nhằm
kích thích trí tưởng tượng của trẻ. Những đồ chơi này cũng
giúp cho trẻ hiểu được những tình huống khác nhau trong
cuộc sống thực tế (chơi trò có liên quan đến sử dụng tiền
sẽ khuyến khích trẻ phát triển những kĩ năng xã hội).
Tiêu chí 5: An toàn. Đồ chơi phải đảm bảo tính an
toàn, chúng phải: Không có những cạnh sắc/nhọn; không
gây tổn hại đến sức khỏe của trẻ; không nguy hiểm đến
đường thở; không nguy hại đến mắt... Sự hiểu biết về quá
trình phát triển của trẻ, cách thức mà trẻ tiếp cận với
những vật ở xung quanh trẻ ra sao là cách tốt nhất để giữ
an toàn cho trẻ. Điều lo lắng nhất đối với sự an toàn cho
trẻ từ 1-3 tuổi là trẻ sẽ bỏ vào miệng những vật nhỏ hoặc
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những vật có thể di chuyển được vì cách dễ dàng nhất để
trẻ khám phá và tìm hiểu thế giới xung quanh là đưa đồ
chơi lên miệng. Ở bất kì giai đoạn lứa tuổi nào đều không
nên chọn đồ chơi có chất độc hại như sơn hoặc thuốc
nhuộm, không có những sợi dây dài vì gây nguy hiểm
đến trẻ. Sự phát triển kĩ năng vận động của trẻ ở giai đoạn
0-6 tuổi chưa được hoàn thiện nên nếu trẻ sử dụng những
đồ chơi bằng gỗ nặng và cứng thì trẻ có thể ném trúng
người khác hoặc chính trẻ.
Đồ chơi trẻ em trong nhà trường phải đảm bảo quy
định về chất lượng, tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật. Đồ
chơi trong nước hay nhập khẩu đều phải ghi rõ xuất xứ,
hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng, các cảnh báo cần thiết.
Riêng đồ chơi nhập khẩu phải ghi rõ đơn vị nhập khẩu,
chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn quốc gia về an toàn
đồ chơi trẻ em [8].
Tiêu chí 6: Phù hợp với lứa tuổi, có chỉ định lứa tuổi
sử dụng. Đồ chơi phù hợp với tuổi của trẻ. Nếu trẻ của
bạn từ 1-3 tuổi, thì đây là giai đoạn trẻ bắt đầu đi và nói.
Vì thế ở giai đoạn này, đồ chơi là công cụ quan trọng nhất
để giáo viên và phụ huynh sử dụng nhằm tác động đến
sự phát triển nhận thức, ngôn ngữ và xã hội cho trẻ [6].
Đồ chơi phải giúp cho trẻ phát triển về mặt xã hội. Trong
giai đoạn này trẻ cần vượt qua những câu hỏi ngay từ đầu
như: Trẻ có chơi với trẻ khác không? Tại sao chơi với
bạn lại quan trọng? Đồ chơi của trẻ có liên quan gì tới đồ
chơi khác? Trẻ có sáng tạo gì qua đồ chơi đó?... Mặc dù,
đồ chơi là phương tiện gián tiếp trong giao tiếp, nhưng
qua đó trẻ có thể tìm ra những câu trả lời. Hãy dùng đồ
chơi để đặt ra các câu hỏi cho trẻ ở các ngữ cảnh khác
nhau. Ví dụ, dùng búp bê hoặc thú nhồi bông để chơi
đóng vai nhằm giúp trẻ phát triển cảm xúc. Đồ chơi có
thể giúp trẻ phát triển ngôn ngữ: Giáo viên có thể dựa vào
sách truyện để dạy hoặc đọc cho trẻ nghe.
Tiêu chí 7: Đồ chơi đảm bảo tính thẩm mĩ. Đồ chơi
khi làm cho trẻ nhất thiết phải đẹp về màu sắc, tươi sáng,
hình dạng cân đối, cách làm phải thể hiện sự trau chuốt,
gọn gàng, khi cắt miếng bìa phải ngay ngắn, vuông góc,
tre vót phải tròn trĩnh, nhẵn nhụi. Khi làm một mẫu đồ
chơi phải nguyên vẹn, không thiếu bộ phận nào để giáo
dục tính thẩm mĩ, hình thành phát triển năng khiếu tạo
hình cho trẻ. Giáo viên nên lựa chọn những đồ chơi có
hình dạng hấp dẫn, gọn gàng và cân đối, sờ vào cảm thấy
dễ chịu [7].
Tiêu chí 8: Đồ chơi đảm bảo tính kinh tế. Vận động
giáo viên tự làm đồ chơi và đồ dùng dạy học ở các trường
lớp mầm non là việc làm cần thiết trong nhà trường. Việc
tận dụng những nguyên vật liệu thiên nhiên, phế thải của
giáo viên để làm đủ các loại đồ chơi là cần thiết nhằm phục
vụ cho các góc chơi của trẻ thêm phong phú, sẽ tạo được
sự hứng thú và giáo dục trẻ phát triển một cách toàn diện.
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Các loại đồ chơi làm bằng nguyên liệu này vừa dễ tìm, rẻ
tiền, dễ làm, phổ thông nhưng phải đảm bảo các nguyên
tắc và sử dụng những nguyên liệu cho phù hợp với từng
loại đồ chơi. Lựa chọn đồ chơi không dễ vỡ vì sẽ rất tốn
kém khi phải mua lại. Đồ chơi phải được sử dụng trong
thời gian lâu và bền thì sẽ tiết kiệm được các chi phí [5].
Tiêu chí 9: Phù hợp với môi trường gia đình và nhà
trường. Kích cỡ của đồ chơi phù hợp với không gian sẵn
có tại trường và ở nhà. Giáo viên có thể sử dụng cho
nhiều trẻ khác nhau ở trường. Phụ huynh sử dụng chúng
khi giáo dục cho trẻ tại nhà.
Như vậy, đồ chơi là một thành tố của quá trình giáo
dục - một phương tiện giáo dục. Chúng tôi xây dựng tiêu
chí dựa vào các đặc tính cơ bản của âm thanh (tần số,
cường độ, trường độ), nhiệm vụ giáo dục trẻ khiếm
thính…
Qua nghiên cứu các tiêu chí lựa chọn đồ chơi phát
triển tri giác nghe cho trẻ khiếm thính, chúng tôi nhận
thấy rằng các nhà tâm lí - giáo dục phương Tây cũng như
các nhà tâm lí - giáo dục Nga đều thống nhất một lối tiếp
cận khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ khiếm thính - đó là tiếp
cận về mặt kĩ thuật - đồ chơi phát ra âm thanh phù hợp
với mức độ mất thính lực của trẻ, an toàn, khả năng của
trẻ, lứa tuổi, vệ sinh... Trong những tiêu chí nêu trên thì
tiêu chí nào cũng giữ một vai trò quan trọng trong quá
trình lựa chọn đồ chơi dạy trẻ khiếm thính. Tuy nhiên, để
phát triển tri giác nghe cho trẻ khiếm thính thì việc đáp
ứng nhiệm vụ luyện nghe và cường độ âm thanh phải phù
hợp với mức độ mất thính lực của trẻ là những tiêu chí
mà giáo viên dạy trẻ khiếm thính không thể bỏ qua trong
quá trình lựa chọn đồ chơi để dạy học cho trẻ, còn những
tiêu chí khác có thể có hoặc không có trong quá trình lựa
chọn đồ chơi phát triển thính lực cho trẻ khiếm thính [7].
2.3. Một số đồ chơi phát triển tri giác nghe cho trẻ
khiếm thính mầm non
Đồ chơi phát triển tri giác nghe trên thực tế không
phải là đồ chơi được thiết kế chuyên biệt dành cho trẻ
khiếm thính mà chính là những đồ chơi dành cho trẻ bình
thường nhưng có một điểm nổi bật là tất cả đều tạo ra âm
thanh. Các giáo viên dạy trẻ khiếm thính tại các trường
chuyên biệt đã chọn những đồ chơi, đồ vật phát ra âm
thanh để luyện tri giác nghe cho trẻ.
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát các trường
chuyên biệt thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tổng hợp
được 33 loại đồ chơi khác nhau (Búa nhựa, chiêng,
chuông (nhỏ, lớn), chút chít, còi lớn - nhỏ, kèn Mông cổ
(tù và), kèn tây, kèn loa, lục lạc cầm tay hình bướm, lục
lạc cầm tay hình bướm, phách tre, lục lạc cầm tay hình
quả tạ, lục lạc (hình con ếch), phách gỗ, lục lạc (chú hề),
lục lạc hình quả tạ (nhựa), phách dừa, lục lạc quả tạ (tự

làm), lục lạc nhỏ (nhựa mềm), phách nhựa, phách (hình
bàn tay), trống bỏi (đường kính 10cm), trống da 2 mặt
(cỡ nhỏ, trung, lớn), trống da một mặt, trống mặt nhựa
(lớn, nhỏ), trống lắc (lớn, trung nhỏ), bộ phương tiện giao
thông, đàn organ điện (7 nốt), đàn organ, đàn ghi ta, điện
thoại, đèn trung thu, mô hình khủng long, mô hình gà
trống. Trong đó, đa số các đồ chơi đều không có hướng
dẫn sử dụng (xuất xứ, chỉ định về độ tuổi, chức năng,
cách sử dụng, độ an toàn…). Một số đồ chơi được tài trợ
từ các tổ chức nước ngoài, một số do trường tự trang bị.
Có 37 loại đồ chơi đang được bán trên thị trường bao
gồm: còi, chuông, chút chít hình con vật (lớn, nhỏ), đàn
gỗ, đàn tơ rưng, gà mổ thóc, kèn Mông Cổ (tù và), kèn
Tây, lắc nhạc nhí, lắc chùy (đại, lớn, trung, nhỏ), lục lạc
(vòng nhựa), lục lạc (túi hạt rời), phách tre, phách dừa,
song loan (2 cỡ lớn, nhỏ), trống bỏi (lớn, nhỏ), trống da,
trống nhựa (lớn, nhỏ), trống lắc (lớn, trung, nhỏ), trứng
nhiều màu, vòng cầu, bộ chỉnh nhạc, cây rung rinh, chìa
khóa học và nhìn, chú sâu cuộn tròn và ngọ nguậy, chú
bướm vỗ cánh xoay, đàn organ, đàn ghi ta, điện thoại
tiếng kêu con vật, quả táo nhạc nhẹ, tên lửa, tàu lửa nhạc,
xe học tập. Đồ chơi được tìm thấy hầu như không chi rõ
xuất xứ, chỉ định về độ tuổi, chức năng, cách sử dụng…
Bên cạnh đó, đồ chơi sử dụng pin có sự phong phú hơn
về thể loại. Các giáo viên dạy trẻ khiếm thính tại trường
chuyên biệt cũng giải thích rằng đồ chơi sử dụng pin
thường không bền, trẻ hay làm hỏng chúng khi chơi.
Thêm vào đó, nhà trường phải tốn thêm kinh phí cho việc
mua pin. Vì thế, đồ chơi chạy pin không phổ biến ở các
trường dạy trẻ khiếm thính. Ngoài ra, đa số những đồ
chơi được liệt kê ở trên không chỉ được sử dụng vào mục
đích luyện nghe mà còn sử dụng vào nhiều mục đích
khác nhau khi dạy trẻ khiếm thính. Ví dụ, trống lắc
thường được giáo viên sử dụng làm tín hiệu âm thanh khi
tổ chức trò chơi vận động, giờ thể dục…; đàn được trẻ
dùng trong trò chơi sắm vai, giờ làm quen với các loại
nhạc cụ,… Tuy nhiên, cũng có những đồ chơi mà các
giáo viên chỉ thường sử dụng trong giờ luyện nghe cá
nhân như trống, chuông… mà ít sử dụng trong các hoạt
động khác.
Khi tiến hành đo cường độ âm thanh mà các đồ chơi
phát ra, nhóm nghiên cứu gặp khó khăn vì tiếng động nền
rất cao, ngay cả trong những phòng được thiết kế cách âm
của trường chuyên biệt (trung bình dao động từ 55-60 dB).
Còn tại các phòng không được thiết kế cách âm thì tiếng
động nền cao hơn rất nhiều (65-75dB). Như vậy, việc sử
dụng những đồ chơi phát ra âm thanh này trong khi luyện
nghe cho trẻ khiếm thính cũng sẽ gặp khó khăn. Các giáo
viên không thiết kế đồ chơi cho trẻ hay những đồ chơi tự
thiết kế không đáp ứng được những yêu cầu của việc phát
triển tri giác nghe? Trong khi đồ chơi phát triển tri giác
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nghe cho trẻ thực sự chưa phong phú thì việc tự thiết kế và
làm đồ chơi cho trẻ là một công việc mà nhà giáo dục cũng
như phụ huynh của trẻ khiếm thính cần quan tâm.
Căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn đồ chơi phát triển tri
giác nghe cho trẻ khiếm thính mầm non thì giáo viên và
phụ huynh có thể sử dụng một số đồ chơi sau đây (xem
bảng 1).
Bảng 1. Một số đồ chơi phù hợp với tiêu chí phát triển
tri giác nghe cho trẻ khiếm thính mầm non
TT
Tên đồ chơi
1
Gà trống gáy
2
Còi hình chữ T
3
Còi hình trái tim
4
Kèn trumpet
5
Ống sáo cadu dài
6
Còi hình máy bay trực thăng
7
Ống sáo cadu tròn
8
Còi tàu hỏa
9
Ống sáo cadu hình máy bay phản lực
10
Còi báo động ngắn
11
Kèn Ác-mô-ni-ca dạng nhỏ
12
Còi thuyền (bằng gỗ)
13
Còi hình môi
14
Còi hình quả bóng thể thao có móc khóa
15
Còi tàu lửa (bằng nhựa)
16
Kèn Trôm-pét nhỏ (bằng nhựa)
17
Máy bay
18
Còi gọi vịt
19
Còi có cuộn dây nhựa đeo ở cổ tay
20
Còi có quả bóng kì diệu
21
Còi hình động vật
22
Còi con ếch kì diệu
23
Kèn Trôm-pét gắn bóng bay
24
Chim nước
25
Bộ kèn thổi bong bóng bay
26
Trò chơi tìm âm thanh
27
Túi trứng lắc
28
Người cười lắc lư
Đây là danh mục đồ chơi mà giáo viên dạy trẻ khiếm
thính có thể tìm, mua, tự làm… để phát triển tri giác nghe
cho trẻ khiếm thính (bao gồm đồ chơi hiện đại và thô sơ).
Đồ chơi hiện đại có thể có những tính năng tốt cho trẻ
khiếm thính. Nhưng không thể thiếu được các đồ chơi
thô sơ, dân gian trong danh mục các đồ chơi phát triển tri
giác nghe cho trẻ khiếm thính. Tuy nhiên, có những vấn

đề mà nhà giáo dục, phụ huynh cũng như các nhà sản
xuất đồ chơi cần lưu tâm. Đó là nhiều đồ chơi chưa được
sản xuất dựa trên sự phát triển tâm lí - thể chất của trẻ,
chưa được chú ý đến tính hữu dụng một cách triệt để và
chưa thực sự đáp ứng đầy đủ các nhiệm vụ phát triển tri
giác nghe cho trẻ khiếm thính [7; tr 31-37].
2.4. Một số kiến nghị khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ
khiếm thính mầm non
Đối với giáo viên dạy trẻ khiếm thính, khi lựa chọn đồ
chơi để tổ chức trò chơi cho trẻ, ngoài việc lựa chọn đồ
chơi đáp ứng các tiêu chí chung mà các đồ chơi cho trẻ
mầm non thì phải đảm bảo, chú trọng đến 09 tiêu chí
chuyên biệt đã được đề cập ở trên. Đồ chơi phát triển tri
giác nghe cho trẻ khiếm thính đang được các trường
chuyên biệt sử dụng và hiện có trên thị trường khá phong
phú về chủng loại và mẫu mã. Ở trường chuyên biệt dạy
trẻ khiếm thính, các đồ chơi phát triển tri giác nghe tự làm
quá ít, chủ yếu là các đồ chơi mua và được tài trợ. Ở các
mức độ khác nhau, các đồ chơi này đều có sự đáp ứng
những tiêu chí mà nghiên cứu đưa ra song, chúng chủ yếu
đáp ứng nhiệm vụ phát triển tri giác âm thanh ngoài ngôn
ngữ chứ chưa chú trọng đáp ứng nhiệm vụ phát triển tri
giác nghe âm thanh ngôn ngữ. Đối với giáo viên dạy trẻ
khiếm thính: nên lựa chọn cả những đồ chơi phát ra âm
thanh ngôn ngữ và ngoài ngôn ngữ để phát triển tri giác
nghe cho trẻ khiếm thính, cần chủ động làm đồ chơi phát
ra âm thanh ngôn ngữ và ngoài ngôn ngữ để giúp trẻ khiếm
thính phát triển tri giác nghe và khi lựa chọn đồ chơi cần
ưu tiên những đồ chơi đáp ứng được tất cả các tiêu chí.
Đối với trường/ trung tâm chuyên biệt dạy trẻ khiếm
thính: cần trang bị nhiều đồ chơi phát ra âm thanh ngôn
ngữ và ngoài ngôn ngữ trong lớp học để giáo viên dạy trẻ
khiếm thính có điều kiện giúp trẻ khiếm thính phát triển tri
giác nghe và khuyến khích giáo viên dạy trẻ khiếm thính
làm đồ chơi phát ra âm thanh ngôn ngữ và ngoài ngôn ngữ.
Đối với nhà sản xuất đồ chơi: cần chú ý chế tạo ra các
loại đồ chơi phát ra âm thanh ngôn ngữ cùng với những
đồ chơi phát ra âm thanh ngoài ngôn ngữ thì mới có thể
giúp trẻ khiếm thính phát triển tri giác nghe tốt, cần chú
trọng đến cả cường độ (âm to và âm nhỏ) và cao độ (âm
trầm và âm cao) của những âm thanh chúng phát ra.
Đồng thời, cần có nút điều chỉnh âm lượng để trẻ ở các
mức độ khiếm thính khác nhau đều có thể sử dụng và
phải đưa ra những chỉ dẫn cụ thể về lứa tuổi sử dụng,
thành phần cấu tạo của đồ chơi.
3. Kết luận
Trẻ khiếm thính là những trẻ có tổn thương lâu dài
trong hệ thống thính giác, làm suy giảm hoặc mất hoàn
toàn chức năng nghe. Phát triển tri giác nghe vừa là nguyên
tắc vừa là nhiệm vụ của quá trình giáo dục cho trẻ khiếm
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thính mầm non. Trong quá trình sử dụng trò chơi như
phương pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển tri giác nghe
cho trẻ thì đồ chơi được xem là phương tiện dạy học. Đồ
chơi phát triển tri giác nghe cho trẻ khiếm thính mầm non
là những đồ vật được sử dụng trong trò chơi phát triển tri
giác nghe cho trẻ khiếm thính mầm non. Những đồ vật ấy
có ý nghĩa riêng biệt trong trò chơi phát triển tri giác nghe,
phù hợp với đặc điểm của trẻ khiếm thính lứa tuổi mầm
non và là phương tiện thực hiện nhiệm vụ phát triển tri giác
nghe cho trẻ khiếm thính mầm non. Việc lựa chọn đồ chơi
phù hợp với nhiệm vụ phát triển tri giác nghe cần được
đảm bảo dựa trên những tiêu chí nhất định. Tiêu chí lựa
chọn đồ chơi phát triển tri giác nghe cho trẻ khiếm thính
mầm non là những dầu hiệu, tiêu chuẩn, nguyên tắc dùng
để xác định những đồ chơi phù cho việc phát triển tri giác
nghe cho trẻ khiếm thính mầm non. Dựa trên những tiêu
chuẩn đó mà nhà giáo dục, phụ huynh có thể tìm được đồ
chơi thích hợp nhằm phát triển tri giác nghe cho trẻ khiếm
thính trong độ tuổi mầm non.
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