Tinh thần

Các Hoạt Động Vui & Dễ

Hãy tạo cho con của bạn có thật nhiều cơ hội để học hỏi
Bạn có thể giúp xây dựng trí tuệ của con bạn bằng
cách nói chuyện với cháu. Hãy nói chuyện với con
của bạn ngay từ buổi đầu. Nói về những điều bạn đang
làm và những điều cháu đang làm. Miêu tả các vật cháu
thấy hoặc nghe chung quanh mình. Khi con của bạn bắt
đầu tập nói, lắng nghe những gì cháu nói. Khuyến khích
cháu nói về những điều xảy ra cho cháu. Thay phiên
nhau nói và lắng nghe.
Đọc và kể chuyện mỗi ngày. Bạn có thể xem các
quyển sách hình với con của mình và nói về những gì
bạn thấy. Trẻ em có thể học những điều từ sách vở mà
các em không nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày.
Kể cho đứa con mới chập chững biết đi của bạn nghe
những câu chuyện về những gì bạn đã làm trong ngày.
Chia sẻ các câu chuyện, các bài hát và các bài
vè vần điệu. Nói về văn hóa, các niềm tin, các truyền
thống và giá trị của bạn.

Trí tuệ của con bạn đang
tăng trưởng. Bạn có thể giúp
bằng cách nói chuyện với
cháu, chơi với cháu, và đọc
sách cho cháu nghe.

Bột nặn để chơi
Chơi bằng đất nặn khuyến khích trẻ em sáng tạo.
Các em có thể sáng tạo bất cứ hình dạng nào các em
muốn. Các em có thể ấn các dụng cụ khác nhau vào
bột nặn để tạo các khuôn mẫu và chất liệu khác nhau.
Các em phát triển khả năng kiểm soát các ngón tay và
các cơ bắp bàn tay của mình. Khi các em lớn tuổi hơn,
các em có thể nặn những hình người hoặc thú vật để
chơi với chúng. Một số trẻ em thấy việc chơi với bột
nặn giúp các em trầm tĩnh lại.
Bạn có thể đưa bột nặn cho con của mình chơi khi nào
cháu không còn có ý muốn ăn nó nữa. Với một số trẻ
em, đó là khi chúng được khoảng 12 tháng tuổi. Với
các trẻ khác, có thể phải chờ cho tới khi được 2 tuổi
rưỡi. Con của bạn sẽ thích thú chơi với bột nặn trong
nhiều năm.

Đưa các vật liệu khác nhau để cháu chơi. Các đồ
chơi của trẻ em không cần phải mắc tiền. Bạn có rất
nhiều thứ rất thú vị trong nhà để chơi. Đây là một số các
ý tưởng: các hộp đựng và chai lọ bằng nhựa rỗng, các
tách và tô bằng nhựa dùng để đo lường, các ống cạc
tông và các thùng rỗng.
Bạn có thể làm bột nặn nhiều màu khác nhau cho con
bạn chơi. Vào mùa đông, mang một ít tuyết vào nhà bỏ
trong một cái chảo. Hãy kiểm tra tất cả những vật bạn
đưa cho con của mình chơi để chắc chắn nó sạch và
an toàn.

1.

2.
Chơi ngoài trời. Trẻ em có thể làm những việc ngoài
trời mà chúng không thể làm trong nhà. Con của bạn
sẽ thích chơi ngoài trời trong bất cứ thời tiết nào. Chơi
cát trong công viên. Chơi trong tuyết. Chơi với các
vũng nước mưa. Đưa con của bạn đến một hồ bơi nhỏ
dành cho trẻ em hoặc ra bãi biển, bãi sông.

3.
4.

5.
Đề án này được tài trợ bởi Cơ quan Y tế Công cộng Canada. Các tờ mẹo vặt đã được soạn thảo bởi Hội đồng đặc trách về Gia đình của tỉnh bang BC và chúng có thể được

Vẽ hình trên vỉa hè, lề đường
Phấn vẽ trên vỉa hè thì không đắt tiền và có thể cho
con của bạn hàng nhiều giờ để vui chơi. Một số trẻ em
1 tuổi có thể cầm phấn và vẽ nguệch ngoạc. Tuy nhiên
hầu hết trẻ em tuổi này chỉ muốn bỏ phấn vào miệng.
Để phòng ngừa, hãy tìm mua loại phấn không độc hại.
Khi các em được khoảng 2 tuổi, hầu hết trẻ em có thể
dùng phấn để vẽ trên lề đường. Các em có thể vẽ rất
nhiều hình và không bao giờ hết chỗ để vẽ!

Đây là công thức để làm bột nặn tại nhà. Hãy tìm bột
nở (cream of tartar) ở khu bán đồ gia vị trong tiệm tạp
hóa hoặc trong tiệm bán sỉ thực phẩm.
Trộn chung trong nồi:
1 tách bột (250 ml)
¼ tách muối (60 ml)
2 muỗng bột nở (30 ml)
Trộn chung các thành phần nguyên liệu trong nồi:
1 tách nước (250 ml)
một vài giọt phẩm màu
1 muỗng dầu (15 ml)
Trộn chung tất cả với nhau và nấu lửa nhỏ vừa trong
một vài phút.
Khi hỗn hợp đã ấm và kẹo lại trong nồi và tạo thành
một cục bột trong nồi, hãy vét cục bột ra trên mặt bàn
có phủ bột và nhào bột cho đến khi bột láng.
Cất bột trong một hộp đựng bằng nhựa và cho vào tủ
lạnh.
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Hãy tạo cho con của bạn có thật nhiều cơ hội để học hỏi
Bạn có thể giúp xây dựng trí tuệ của con bạn bằng
cách nói chuyện với cháu. Hãy nói chuyện với con
của bạn ngay từ buổi đầu. Nói về những điều bạn đang
làm và những điều cháu đang làm. Miêu tả các vật cháu
thấy hoặc nghe chung quanh mình. Khi con của bạn bắt
đầu tập nói, lắng nghe những gì cháu nói. Khuyến khích
cháu nói về những điều xảy ra cho cháu. Thay phiên
nhau nói và lắng nghe.
Đọc và kể chuyện mỗi ngày. Bạn có thể xem các
quyển sách hình với con của mình và nói về những gì
bạn thấy. Trẻ em có thể học những điều từ sách vở mà
các em không nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày.
Kể cho đứa con mới chập chững biết đi của bạn nghe
những câu chuyện về những gì bạn đã làm trong ngày.
Chia sẻ các câu chuyện, các bài hát và các bài
vè vần điệu. Nói về văn hóa, các niềm tin, các truyền
thống và giá trị của bạn.

Trí tuệ của con bạn đang
tăng trưởng. Bạn có thể giúp
bằng cách nói chuyện với
cháu, chơi với cháu, và đọc
sách cho cháu nghe.

Bột nặn để chơi
Chơi bằng đất nặn khuyến khích trẻ em sáng tạo.
Các em có thể sáng tạo bất cứ hình dạng nào các em
muốn. Các em có thể ấn các dụng cụ khác nhau vào
bột nặn để tạo các khuôn mẫu và chất liệu khác nhau.
Các em phát triển khả năng kiểm soát các ngón tay và
các cơ bắp bàn tay của mình. Khi các em lớn tuổi hơn,
các em có thể nặn những hình người hoặc thú vật để
chơi với chúng. Một số trẻ em thấy việc chơi với bột
nặn giúp các em trầm tĩnh lại.
Bạn có thể đưa bột nặn cho con của mình chơi khi nào
cháu không còn có ý muốn ăn nó nữa. Với một số trẻ
em, đó là khi chúng được khoảng 12 tháng tuổi. Với
các trẻ khác, có thể phải chờ cho tới khi được 2 tuổi
rưỡi. Con của bạn sẽ thích thú chơi với bột nặn trong
nhiều năm.

Đưa các vật liệu khác nhau để cháu chơi. Các đồ
chơi của trẻ em không cần phải mắc tiền. Bạn có rất
nhiều thứ rất thú vị trong nhà để chơi. Đây là một số các
ý tưởng: các hộp đựng và chai lọ bằng nhựa rỗng, các
tách và tô bằng nhựa dùng để đo lường, các ống cạc
tông và các thùng rỗng.
Bạn có thể làm bột nặn nhiều màu khác nhau cho con
bạn chơi. Vào mùa đông, mang một ít tuyết vào nhà bỏ
trong một cái chảo. Hãy kiểm tra tất cả những vật bạn
đưa cho con của mình chơi để chắc chắn nó sạch và
an toàn.

1.

2.
Chơi ngoài trời. Trẻ em có thể làm những việc ngoài
trời mà chúng không thể làm trong nhà. Con của bạn
sẽ thích chơi ngoài trời trong bất cứ thời tiết nào. Chơi
cát trong công viên. Chơi trong tuyết. Chơi với các
vũng nước mưa. Đưa con của bạn đến một hồ bơi nhỏ
dành cho trẻ em hoặc ra bãi biển, bãi sông.

3.
4.

5.
Đề án này được tài trợ bởi Cơ quan Y tế Công cộng Canada. Các tờ mẹo vặt đã được soạn thảo bởi Hội đồng đặc trách về Gia đình của tỉnh bang BC và chúng có thể được
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Vẽ hình trên vỉa hè, lề đường
Phấn vẽ trên vỉa hè thì không đắt tiền và có thể cho
con của bạn hàng nhiều giờ để vui chơi. Một số trẻ em
1 tuổi có thể cầm phấn và vẽ nguệch ngoạc. Tuy nhiên
hầu hết trẻ em tuổi này chỉ muốn bỏ phấn vào miệng.
Để phòng ngừa, hãy tìm mua loại phấn không độc hại.
Khi các em được khoảng 2 tuổi, hầu hết trẻ em có thể
dùng phấn để vẽ trên lề đường. Các em có thể vẽ rất
nhiều hình và không bao giờ hết chỗ để vẽ!

Đây là công thức để làm bột nặn tại nhà. Hãy tìm bột
nở (cream of tartar) ở khu bán đồ gia vị trong tiệm tạp
hóa hoặc trong tiệm bán sỉ thực phẩm.
Trộn chung trong nồi:
1 tách bột (250 ml)
¼ tách muối (60 ml)
2 muỗng bột nở (30 ml)
Trộn chung các thành phần nguyên liệu trong nồi:
1 tách nước (250 ml)
một vài giọt phẩm màu
1 muỗng dầu (15 ml)
Trộn chung tất cả với nhau và nấu lửa nhỏ vừa trong
một vài phút.
Khi hỗn hợp đã ấm và kẹo lại trong nồi và tạo thành
một cục bột trong nồi, hãy vét cục bột ra trên mặt bàn
có phủ bột và nhào bột cho đến khi bột láng.
Cất bột trong một hộp đựng bằng nhựa và cho vào tủ
lạnh.
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Vui chơi là cách để con của bạn học hỏi
Trẻ em học khi chúng chơi. Khi đang chơi, con của
bạn học về thế giới và vai trò của cháu trong thế giới
đó. Cháu học cách làm thế nào để làm những điều
mới. Cháu biết được làm thế nào để thuận hòa với
người khác. Vui chơi giúp cháu biểu hiện cảm xúc của
mình và trở nên tự tin hơn ở mình.
Trẻ em cần tìm hiểu. Hãy để con của bạn tự mình làm
các việc. Cháu sẽ học được nhiều hơn bằng cách làm
thay vì bằng cách nghe bạn giải thích các sự việc. Hãy
cho cháu thời gian để tự mình tìm hiểu và khám phá.
Hãy chắc chắn môi trường chung quanh cháu an toàn
để cháu tìm hiểu. Hãy để cháu tránh xa sự nguy hiểm,
cả trong nhà lẫn ngoài ngõ.

Chơi là cách để con của bạn
học hỏi. Chơi thay đổi khi con
của bạn lớn lên. Con của bạn
cần chơi ngay từ khi mới sinh.
Giới hạn thời gian ngồi trước màn hình. Trẻ em
học được nhiều nhất khi cháu tích cực chơi với người
khác và với các đồ vật thật sự. Con của bạn không học
được nhiều bằng cách ngồi trước màn hình. Điều này
bao gồm các hoạt động như xem truyền hình, sử dụng
máy điện toán, chơi với điện thoại cầm tay và các trò
chơi điện tử. Các hoạt động dựa trên màn hình này
không được khuyến khích cho trẻ em dưới 2 tuổi.
Cho con của bạn các trải nghiệm mới. Kích thích sự
học hỏi của trẻ bằng cách thêm vào những vật mới để
trẻ chơi. Giới thiệu con của bạn với những người mới
và những hoàn cảnh mới. Hãy dành thời gian mỗi ngày
để chơi trong nhà và ngoài sân. Hãy dẫn con của bạn
đến công viên và các sân chơi dành cho trẻ em.

Đề án này được tài trợ bởi Cơ quan Y tế Công cộng Canada. Các tờ mẹo vặt đã được soạn thảo bởi Hội đồng đặc trách về Gia đình của tỉnh bang BC và chúng có thể được
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Đi tìm kho tàng
Trước khi đi dạo trong khu xóm giềng của bạn, hãy lập
một danh sách các vật bạn có thể tìm thấy trên đường
đi. Nếu con của bạn hãy còn rất nhỏ, chỉ cần ba hoặc
bốn vật là đủ. Ví dụ, bạn có thể tìm một lá cây, một
bông hoa trắng, một cành cây nhỏ và một hòn đá xám.
Nếu con của bạn lớn hơn, hãy làm một danh sách dài
hơn và cụ thể hơn. Hãy nói về những gì có trong danh
sách của bạn trước khi bạn ra khỏi nhà. Hãy chắc chắn
là các món đồ có trong danh sách của bạn là đúng
theo mùa và có thể được tìm thấy trong khu xóm
giềng của bạn!
Mang theo một túi với bạn khi ra khỏi nhà. Khi bạn tìm
thấy một vật, bỏ vật đó vào túi và đánh dấu trong danh
sách của bạn là đã tìm thấy. Khi bạn về nhà, hãy bỏ các
báu vật của bạn lên một cái khay. Hãy nói với con của
bạn về nơi bạn đã tìm thấy chúng và những vật gì khác
bạn đã nhìn thấy trên đường đi. Một đứa trẻ lớn hơn
sẽ có thể kể cho bạn một câu chuyện về chuyến đi săn
vật báu trong khu xóm giềng của bạn.

• Ngửi – Nhặt một số các chai nhỏ, như lọ đựng thuốc
chẳng hạn. Bỏ một vật gì đó có mùi rất mạnh vào
trong mỗi lọ. Nếu là chất lỏng, chế môt ít vào cục bông
gòn và bỏ bông gòn vào chai. Đây là một số ý kiến: bơ
đậu phộng, chuối, dấm, hành tây và quế. Khi con của
bạn lấy một lọ ra khỏi túi, hãy mở nắp ra. Để cháu ngửi
mà không nhìn chai. Cháu có thể đoán được đó là mùi
gì hay không?

• Sờ mó – Đặt các vật vào trong túi có các chất liệu khác
nhau. Ví dụ, một vật chùi nồi, một miếng bọt biển, và
một tờ giấy chùi mũi. Hãy gọi tên một trong những
Các túi nghiên cứu, tìm hiểu
món đồ có trong túi và bảo con của bạn lấy vật đó ra
Bạn có thể chơi các trò chơi về đoán với con của bạn
mà không cần nhìn vào túi. Nói cho con của bạn biết
bằng cách dùng một cái túi và một vài món đồ bạn tìm
tên của mỗi chất liệu: sột soạt, mềm mại, gồ ghề, cứng.
thấy chung quanh nhà. Với mỗi một trò chơi, bảo con
Bạn cũng có thể nói tên của chất liệu trước. Con của
của bạn nhắm mắt lại hoặc cột một khăn quàng để che
bạn có thể tìm thấy vật gì láng trong túi hay không?
mắt cháu lại. Bây giờ cháu phải dùng đôi tai, mũi hoặc
các ngón tay của mình để đoán xem vật bạn bỏ vào túi
là vật gì. Thay phiên nhau đoán.
• Lắng nghe – Bỏ các món đồ vào trong túi mà bạn có
thể dùng để tạo tiếng động. Ví dụ, chùm chìa khóa kêu
leng keng, tờ giấy bạn có thể vò lại, một cây bút máy
bạn có thể bấm. Lấy mỗi vật ra khỏi túi và làm tiếng
động. Cháu có thể đoán biết vật gây tiếng động là vật
gì hay không?
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Vui chơi là cách để con của bạn học hỏi
Trẻ em học khi chúng chơi. Khi đang chơi, con của
bạn học về thế giới và vai trò của cháu trong thế giới
đó. Cháu học cách làm thế nào để làm những điều
mới. Cháu biết được làm thế nào để thuận hòa với
người khác. Vui chơi giúp cháu biểu hiện cảm xúc của
mình và trở nên tự tin hơn ở mình.
Trẻ em cần tìm hiểu. Hãy để con của bạn tự mình làm
các việc. Cháu sẽ học được nhiều hơn bằng cách làm
thay vì bằng cách nghe bạn giải thích các sự việc. Hãy
cho cháu thời gian để tự mình tìm hiểu và khám phá.
Hãy chắc chắn môi trường chung quanh cháu an toàn
để cháu tìm hiểu. Hãy để cháu tránh xa sự nguy hiểm,
cả trong nhà lẫn ngoài ngõ.

Chơi là cách để con của bạn
học hỏi. Chơi thay đổi khi con
của bạn lớn lên. Con của bạn
cần chơi ngay từ khi mới sinh.
Giới hạn thời gian ngồi trước màn hình. Trẻ em
học được nhiều nhất khi cháu tích cực chơi với người
khác và với các đồ vật thật sự. Con của bạn không học
được nhiều bằng cách ngồi trước màn hình. Điều này
bao gồm các hoạt động như xem truyền hình, sử dụng
máy điện toán, chơi với điện thoại cầm tay và các trò
chơi điện tử. Các hoạt động dựa trên màn hình này
không được khuyến khích cho trẻ em dưới 2 tuổi.
Cho con của bạn các trải nghiệm mới. Kích thích sự
học hỏi của trẻ bằng cách thêm vào những vật mới để
trẻ chơi. Giới thiệu con của bạn với những người mới
và những hoàn cảnh mới. Hãy dành thời gian mỗi ngày
để chơi trong nhà và ngoài sân. Hãy dẫn con của bạn
đến công viên và các sân chơi dành cho trẻ em.
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Đi tìm kho tàng
Trước khi đi dạo trong khu xóm giềng của bạn, hãy lập
một danh sách các vật bạn có thể tìm thấy trên đường
đi. Nếu con của bạn hãy còn rất nhỏ, chỉ cần ba hoặc
bốn vật là đủ. Ví dụ, bạn có thể tìm một lá cây, một
bông hoa trắng, một cành cây nhỏ và một hòn đá xám.
Nếu con của bạn lớn hơn, hãy làm một danh sách dài
hơn và cụ thể hơn. Hãy nói về những gì có trong danh
sách của bạn trước khi bạn ra khỏi nhà. Hãy chắc chắn
là các món đồ có trong danh sách của bạn là đúng
theo mùa và có thể được tìm thấy trong khu xóm
giềng của bạn!
Mang theo một túi với bạn khi ra khỏi nhà. Khi bạn tìm
thấy một vật, bỏ vật đó vào túi và đánh dấu trong danh
sách của bạn là đã tìm thấy. Khi bạn về nhà, hãy bỏ các
báu vật của bạn lên một cái khay. Hãy nói với con của
bạn về nơi bạn đã tìm thấy chúng và những vật gì khác
bạn đã nhìn thấy trên đường đi. Một đứa trẻ lớn hơn
sẽ có thể kể cho bạn một câu chuyện về chuyến đi săn
vật báu trong khu xóm giềng của bạn.

• Ngửi – Nhặt một số các chai nhỏ, như lọ đựng thuốc
chẳng hạn. Bỏ một vật gì đó có mùi rất mạnh vào
trong mỗi lọ. Nếu là chất lỏng, chế môt ít vào cục bông
gòn và bỏ bông gòn vào chai. Đây là một số ý kiến: bơ
đậu phộng, chuối, dấm, hành tây và quế. Khi con của
bạn lấy một lọ ra khỏi túi, hãy mở nắp ra. Để cháu ngửi
mà không nhìn chai. Cháu có thể đoán được đó là mùi
gì hay không?

• Sờ mó – Đặt các vật vào trong túi có các chất liệu khác
nhau. Ví dụ, một vật chùi nồi, một miếng bọt biển, và
một tờ giấy chùi mũi. Hãy gọi tên một trong những
Các túi nghiên cứu, tìm hiểu
món đồ có trong túi và bảo con của bạn lấy vật đó ra
Bạn có thể chơi các trò chơi về đoán với con của bạn
mà không cần nhìn vào túi. Nói cho con của bạn biết
bằng cách dùng một cái túi và một vài món đồ bạn tìm
tên của mỗi chất liệu: sột soạt, mềm mại, gồ ghề, cứng.
thấy chung quanh nhà. Với mỗi một trò chơi, bảo con
Bạn cũng có thể nói tên của chất liệu trước. Con của
của bạn nhắm mắt lại hoặc cột một khăn quàng để che
bạn có thể tìm thấy vật gì láng trong túi hay không?
mắt cháu lại. Bây giờ cháu phải dùng đôi tai, mũi hoặc
các ngón tay của mình để đoán xem vật bạn bỏ vào túi
là vật gì. Thay phiên nhau đoán.
• Lắng nghe – Bỏ các món đồ vào trong túi mà bạn có
thể dùng để tạo tiếng động. Ví dụ, chùm chìa khóa kêu
leng keng, tờ giấy bạn có thể vò lại, một cây bút máy
bạn có thể bấm. Lấy mỗi vật ra khỏi túi và làm tiếng
động. Cháu có thể đoán biết vật gây tiếng động là vật
gì hay không?
MIND: Play Is the Way Your Child Learns – Vietnamese
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Sự gắn bó và các cảm xúc của con bạn
Nối kết với con của bạn. Khả năng của một đứa trẻ
để biết yêu thương, tin tưởng, cảm nhận, và học hỏi
bắt đầu với mối dây liên kết tình cảm sâu sắc mà trẻ có
được với những người chăm sóc cho mình. Sự nối kết
tình cảm này bắt đầu trước khi sinh ra đời. Nó được gọi
là sự gắn bó.
Hãy đáp ứng các nhu cầu của con bạn. Sự gắn bó
an toàn phát triển khi bạn đáp ứng các nhu cầu của
con mình. Cháu cần sự ấm áp, tình thương yêu, và sự
đáng tin cậy của bạn. Hãy vỗ về con của bạn khi cháu
khóc, sợ hãi, đau yếu, hoặc bị tổn thương. Hãy âu yếm
đứa con của bạn và ôm chặt cháu vào lòng thật nhiều.
Hãy nói chuyện và hát ru cho cháu.

Dạy cho con của bạn về các cảm xúc. Con của bạn
khóc để báo cho bạn biết khi nào cháu cần bạn chăm
sóc cho cháu. Tốt nhất hãy đến với con của bạn khi
cháu khóc. Khi con của bạn lớn hơn, nói với cháu về
những cảm xúc của mình. Hãy dùng những từ để gọi
tên các cảm xúc chẳng hạn như vui, buồn, giận, hoặc
bồn chồn.
Sự quyến luyến của con bạn đối với bạn có một ý
nghĩa quan trọng. Sự quyến luyến của một đứa bé
với cha mẹ của mình ảnh hưởng đến việc trí não của
trẻ phát triển như thế nào. Khi cháu cảm thấy an toàn,
cháu sẵn sàng để học hỏi.

Sự gắn bó chặt chẽ mà bạn xây
dựng khi con của mình còn
nhỏ sẽ tồn tại vĩnh viễn.
Hãy để ý kỹ đứa con nhỏ của bạn. Hãy chú ý những
điều cháu cố gắng muốn nói với bạn. Hãy để ý những
điều cháu thích và những điều cháu không thích. Hãy
làm theo sự gợi ý của cháu. Hãy cười lại với cháu khi
cháu cười. Hãy nói chuyện với cháu khi cháu u ơ những
âm thanh nho nhỏ.

Trò chơi ú à của trẻ em (peek-a-boo) và trò chơi
Trốn tìm
Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đôi khi sợ hãi khi cha mẹ đi khỏi.
Bạn có thể chơi các trò chơi để dạy cháu rằng ngay cả
khi bạn đi vắng, bạn luôn luôn trở về.
Bạn có thể bắt đầu khi con của bạn được 4 hoặc 5
tháng tuổi. Đặt con của bạn trong ghế ngồi của trẻ em
và ngồi đối mặt với cháu. Hãy ngồi sao để gương mặt
của bạn khá gần với mặt của cháu. Khi cháu nhìn bạn,
hãy dùng tấm vải để che mặt của mình lại. Hãy nói,
“Mẹ đâu rồi?” Khi cháu bắt đầu cử động tay và chân của
mình, hãy cất tấm vải đi và nhẹ nhàng nói “Ú à!”. Hãy
cười với cháu. Chờ cho đến khi cháu cười lại rồi lại giấu
mặt lần nữa. Hãy làm từ từ. Hãy ngưng nếu con của
bạn tỏ vẻ không thích thú với trò chơi này nữa.
Khi con của bạn lớn tuổi hơn, cháu có thể tự mình lấy
vải che trước mặt của mình để chơi trò chơi.
Trong trò chơi trốn tìm, hãy thay phiên với đứa con đã
lớn của bạn. Đôi khi cháu sẽ trốn ở một nơi mà bạn có
thể nhìn thấy cháu. Hãy giả bộ không nhìn thấy cháu
và nói, “Con đâu rồi?”. Cháu sẽ phấn khởi. Hãy giả bộ
tìm ở một vài nơi trước khi cuối cùng lên tiếng nói, “Mẹ
tìm thấy con rồi!”. Sau đó tới phiên bạn đi trốn và chờ
cho đến khi cháu tìm ra bạn.

Cảm xúc trong hình ảnh
Bạn có thể làm tại nhà một quyển sách về cảm xúc.
Cắt các tấm hình trẻ em trong các tạp chí và sách báo.
Tìm các hình trẻ em với các biểu lộ cảm xúc khác nhau.
Dán keo hoặc dùng băng keo để dán các bức hình vào
một miếng bìa cứng. Hãy xỏ hai lỗ ở một cạnh của mỗi
trang. Xỏ sợi dây xuyên qua các lỗ để gắn các miếng
bìa cứng lại chung với nhau thành một quyển sách.
Nếu bạn có một máy ảnh, bạn có thể dùng các tấm
hình của con bạn để làm quyển sách của mình. Hãy
chụp những bức ảnh của cháu giả bộ như khi đang
buồn, đang vui, đang bực bội, giận dữ, buồn chán,
vân vân. Con của bạn sẽ thích thú nhìn chính hình của
mình. Hãy để cháu tự lật các trang sách và nói cho bạn
biết cháu cảm thấy như thế nào.
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Sự gắn bó và các cảm xúc của con bạn
Nối kết với con của bạn. Khả năng của một đứa trẻ
để biết yêu thương, tin tưởng, cảm nhận, và học hỏi
bắt đầu với mối dây liên kết tình cảm sâu sắc mà trẻ có
được với những người chăm sóc cho mình. Sự nối kết
tình cảm này bắt đầu trước khi sinh ra đời. Nó được gọi
là sự gắn bó.
Hãy đáp ứng các nhu cầu của con bạn. Sự gắn bó
an toàn phát triển khi bạn đáp ứng các nhu cầu của
con mình. Cháu cần sự ấm áp, tình thương yêu, và sự
đáng tin cậy của bạn. Hãy vỗ về con của bạn khi cháu
khóc, sợ hãi, đau yếu, hoặc bị tổn thương. Hãy âu yếm
đứa con của bạn và ôm chặt cháu vào lòng thật nhiều.
Hãy nói chuyện và hát ru cho cháu.

Dạy cho con của bạn về các cảm xúc. Con của bạn
khóc để báo cho bạn biết khi nào cháu cần bạn chăm
sóc cho cháu. Tốt nhất hãy đến với con của bạn khi
cháu khóc. Khi con của bạn lớn hơn, nói với cháu về
những cảm xúc của mình. Hãy dùng những từ để gọi
tên các cảm xúc chẳng hạn như vui, buồn, giận, hoặc
bồn chồn.
Sự quyến luyến của con bạn đối với bạn có một ý
nghĩa quan trọng. Sự quyến luyến của một đứa bé
với cha mẹ của mình ảnh hưởng đến việc trí não của
trẻ phát triển như thế nào. Khi cháu cảm thấy an toàn,
cháu sẵn sàng để học hỏi.

Sự gắn bó chặt chẽ mà bạn xây
dựng khi con của mình còn
nhỏ sẽ tồn tại vĩnh viễn.
Hãy để ý kỹ đứa con nhỏ của bạn. Hãy chú ý những
điều cháu cố gắng muốn nói với bạn. Hãy để ý những
điều cháu thích và những điều cháu không thích. Hãy
làm theo sự gợi ý của cháu. Hãy cười lại với cháu khi
cháu cười. Hãy nói chuyện với cháu khi cháu u ơ những
âm thanh nho nhỏ.
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Trò chơi ú à của trẻ em (peek-a-boo) và trò chơi
Trốn tìm
Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đôi khi sợ hãi khi cha mẹ đi khỏi.
Bạn có thể chơi các trò chơi để dạy cháu rằng ngay cả
khi bạn đi vắng, bạn luôn luôn trở về.
Bạn có thể bắt đầu khi con của bạn được 4 hoặc 5
tháng tuổi. Đặt con của bạn trong ghế ngồi của trẻ em
và ngồi đối mặt với cháu. Hãy ngồi sao để gương mặt
của bạn khá gần với mặt của cháu. Khi cháu nhìn bạn,
hãy dùng tấm vải để che mặt của mình lại. Hãy nói,
“Mẹ đâu rồi?” Khi cháu bắt đầu cử động tay và chân của
mình, hãy cất tấm vải đi và nhẹ nhàng nói “Ú à!”. Hãy
cười với cháu. Chờ cho đến khi cháu cười lại rồi lại giấu
mặt lần nữa. Hãy làm từ từ. Hãy ngưng nếu con của
bạn tỏ vẻ không thích thú với trò chơi này nữa.
Khi con của bạn lớn tuổi hơn, cháu có thể tự mình lấy
vải che trước mặt của mình để chơi trò chơi.
Trong trò chơi trốn tìm, hãy thay phiên với đứa con đã
lớn của bạn. Đôi khi cháu sẽ trốn ở một nơi mà bạn có
thể nhìn thấy cháu. Hãy giả bộ không nhìn thấy cháu
và nói, “Con đâu rồi?”. Cháu sẽ phấn khởi. Hãy giả bộ
tìm ở một vài nơi trước khi cuối cùng lên tiếng nói, “Mẹ
tìm thấy con rồi!”. Sau đó tới phiên bạn đi trốn và chờ
cho đến khi cháu tìm ra bạn.

Cảm xúc trong hình ảnh
Bạn có thể làm tại nhà một quyển sách về cảm xúc.
Cắt các tấm hình trẻ em trong các tạp chí và sách báo.
Tìm các hình trẻ em với các biểu lộ cảm xúc khác nhau.
Dán keo hoặc dùng băng keo để dán các bức hình vào
một miếng bìa cứng. Hãy xỏ hai lỗ ở một cạnh của mỗi
trang. Xỏ sợi dây xuyên qua các lỗ để gắn các miếng
bìa cứng lại chung với nhau thành một quyển sách.
Nếu bạn có một máy ảnh, bạn có thể dùng các tấm
hình của con bạn để làm quyển sách của mình. Hãy
chụp những bức ảnh của cháu giả bộ như khi đang
buồn, đang vui, đang bực bội, giận dữ, buồn chán,
vân vân. Con của bạn sẽ thích thú nhìn chính hình của
mình. Hãy để cháu tự lật các trang sách và nói cho bạn
biết cháu cảm thấy như thế nào.
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