BÀI KIỂM TRA SÀNG LỌC MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN
LỨA TUỔI MẦM NON - NHÓM TRƯỚC 3 TUỔI (TỪ 18 THÁNG – 36 THÁNG)

NGHE HIỂU VÀ
PHÁT RA ÂM THANH

VẬN ĐỘNG TINH

VẬN ĐỘNG THÔ

Ngày thực hiện
Họ và tên trẻ
Ngày sinh

: …… / ……. / ………….
: ………………………………………………….
: …… / ……. / …………. Tuổi thực
: …………………………………………….

 Chạy
 Ném bóng
 Bước lên, xuống bậc thang
 Nhảy 2 chân cùng 1 lúc

 Không chạy được
 Không ném bóng được (tùy theo trải
nghiệm)
 Không leo cầu thang
 Không nhảy được
Di chuyển, đi lại kém (ví dụ dễ ngả hoặc vụng
về)

 Đi bằng gót chân rồi ngón chân
 Đứng bằng 1 chân
 Nhảy bậc thang bằng cả 2 chân
 Bước lên cầu thang, mỗi bậc một chân
 Xây tháp với 4-8 hình khối
 Bắt chước vẽ 1 đường thẳng
 Vẽ nguệch ngoạc bằng bút màu hay bút chì
 Giúp mặc và cởi quần áo
 Xếp 3 khối hình thành đoàn tàu xe lửa

Giữ thăng bằng không tốt – không giữ thăng
bằng trên 1 chân được
 Di chuyển yếu, dễ ngã, vụng về

 Bắt chước vẽ hình tròn, đường chéo, đường
ngang
 Xâu chuỗi 6 hạt
 Xây tháp từ 8 hình khối trở lên
 Dùng kéo cắt theo đường vẽ sẵn
 Dùng nĩa và muỗng
Mở nút
 Nói 25-50 từ rõ ràng
 Nói câu có 2 từ rõ ràng
 Gọi tên tranh hay đồ vật khi được hỏi
 Làm theo mệnh lệnh có 2 yêu cầu
 Hiểu biết hơn 50 đồ vật hay hình ảnh (vốn từ
lĩnh hội)
 Quan tâm đến sách, truyện


 không bắt chước vẽ hình tròn, đường chéo,
đường ngang
 Không dùng được kéo (mặc dù kĩ năng này
tùy thuộc vào trải nghiệm của trẻ)
 Không biết dùng dao kéo
 Không biết mở nút
 Vốn từ giới hạn (ít hơn 10 từ)
 Không kết hợp từ thành câu
 Những gì trẻ nói rất khó hiểu
 Lầm lẫn những câu ngắn
 Không hiểu hơn 10-20 từ
 Không quan tâm đến truyện, sách

 Gọi tên đồ vật và bộ phận trên cơ thể
 Nói chuyện không cần lặp lại điều người khác
nói
 Người lớn có thể hiểu hầu hết những gì trẻ
nói 
 Sử dụng những loại từ khác nhau 1 cách chính
xác 
 Xác định được đồ vật qua cách sử dụng
(nhà, chìa khóa, v.v)
 Nói tên mình
 Thực hiện mệnh lệnh có 3 yêu cầu
 Xác định được 2 màu

 Liên tục bắt chước lời người khác (như lặp
lại những đoạn trên phim…)
 Người lớn khó hiểu phần lớn lời nói của trẻ
 Ngữ pháp và từ vựng hạn chế
 Hạn chế về nội dung, sự quan tâm hay sự đa
dạng về mặt ngôn ngữ
 Không thực hiện mệnh lệnh có 3 yêu cầu
 Khi nói chuyện với trẻ, phải sử dụng từ ngữ
đơn giản, ngôn ngữ của “em bé”

 Vụng về khi xếp hình khối
 Không bắt chước vẽ 1 đường thẳng
 Không thích dùng bút chì; không vẽ nguệch
ngoạc

GIAO TIẾP
TRÍ TUỆ

 Chơi bên cạnh bạn cùng tuổi
 Xác định được nhiều bộ phận của cơ thể
 Giúp mặc đồ và cởi đồ
 Giúp làm những việc nhà đơn giản
 Dùng muỗng
 Chơi những trò tưởng tượng

Không quan tâm đến những kĩ năng như mặc
và cởi đồ
 Không quan tâm giúp việc nhà
 Không quan tâm học tự ăn
 Không chơi bằng trí tưởng tượng - chỉ đẩy,
thả rơi hay đập đồ chơi, đồ vật
 Không biết mình là ai

 Thực hiện trò chơi mang tính tưởng tượng
, có sự tham gia của nhiều người
 Rửa và lau tay khô
 Mặc đồ
 Chơi những trò chơi tương tác
 Cho biết tên nếu được hỏi
 Dùng muỗng và nĩa cùng 1 lúc tại bàn ăn
 Nói được giới tính bản thân
 Chơi với những trẻ khác và bắt đầu tương
tác qua những sở thích chung. Bắt đầu biết
chia sẻ và luân phiên
 Xa ba mẹ mà không khóc
 Có thể miêu tả đơn giản cảm xúc của bản
thân – như buồn, vui…
 Mở đồ chơi có vặn ốc hoặc vặn xoay
 Chơi ghép hình có 3 vật hay khối hình
 Chơi bắt chước những trải nghiệm quen
thuộc hay vừa bắt gặp ( như gấu bông đi bác
sĩ)
 Sử dụng 1 đồ vật để giả vờ là đó là 1 vật
khác, ví dụ dùng hình khối thay cho xe ô tô

 Không quan tâm học việc tự mặc đồ
 Không để ý hay phản ứng khi được gọi tên
 Không quan tâm đến việc học tự ăn
 Không nói được giới tính bản thân
 Không quan tâm phát triển kĩ năng chơi
tương tác với những trẻ khác
 Không nhận thức về cảm giác của bản thân
 Không quan tâm giúp đỡ việc trong nhà/bên
ngoài
 Chơi 1 cách máy móc và mang tính lặp lại, ít
thay đổi, và thiếu sự tưởng tượng.

 Chơi có tưởng tượng
 Vẽ gương mặt với những chi tiết thô
 Nhận diện chữ số
 Lặp lại được 2-3 số
 Hiểu khái niệm to hơn và nhỏ hơn
 Biết về tiền

 Thiếu sự tưởng tượng lúc chơi
 Không biết cách dùng bút chì ngoại trừ vẽ
nguệch ngoạc
 Không hiểu ý nghĩa của các con số ngoại trừ
bắt chước đếm chúng
Không biết về tiền (dù điều này phụ thuộc
vào từng tình huống)

 Không thành công hay kiên trì để hoàn tất
trò chơi ghép hình đơn giản (1-3 miếng)
 Cách chơi của trẻ mang tính lặp lại và thiếu
tính tưởng tượng, không biết giả vờ vật này là
một vật khác
 Ít quan tâm và hạn chế hoạt động khi tham
gia.

Đánh giá :
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Đề nghị :
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ….. Tháng ….. Năm 20….
Chuyên viên Tâm lý

