Hành vi

Các Hoạt Động Vui & Dễ

Những cách để hướng dẫn hành vi của con bạn
Một con rối bỏ trong túi
Hành vi của trẻ em thường trở nên tệ hơn khi chúng
buồn chán. Chúng cần có một điều gì đó thú vị để
làm. Hãy thử dùng một con rối để làm cho con của
bạn chú ý đến việc khác. Khi bạn thay đổi tâm trạng,
hành vi của chúng có thể cải thiện.

Nhớ tuổi của con bạn. Rất khó để trẻ em còn nhỏ tự
kiểm soát được mình, ngay cả khi các em biết các điều
nội quy. Khi trẻ em lớn lên, các em hiểu nội quy và có
thể nhớ chúng tốt hơn. Khi bạn chọn cách làm thế nào
để hướng dẫn hành vi của con mình, hãy nghĩ đến
những gì trẻ có thể làm ở lứa tuổi của mình.
Hướng sự chú ý sang một hoạt động khác. Khi đứa
con của bạn muốn một điều gì nguy hiểm, hãy tìm
cách đưa cho cháu một món đồ chơi khác. Hãy làm
cho cháu không còn chú ý đến đồ vật nguy hiểm nữa.
Đứa con mới chập chững biết đi của bạn muốn làm
một điều gì đó trái với nội quy? Bạn có thể làm cho
cháu bận rộn với một hoạt động khác. Hãy cầm lấy tay
của cháu và nói, “ Mẹ muốn cho con xem ở đằng kia có
cái gì kìa.”
Đưa ra các sự chọn lựa. Nếu con của bạn từ 1½ đến
2½ tuổi, cháu có khuynh hướng hay nói chữ “không”.
Cố tránh đặt các câu hỏi đòi hỏi phải trả lời “có” hoặc
“không”. Ví dụ, nếu bạn phải đi ra tiệm, đừng nói “Con
có muốn đi tiệm bây giờ hay không?” Thay vào đó, hãy
nói, “Bây giờ chúng ta sắp đi tiệm.” Và ngay sau đó, đưa
ra một đề nghị chọn lựa giữa hai thứ mà bạn có thể
chấp nhận. “Con muốn mặc áo khoác ngoài hay con
muốn mặc áo len dài tay của mình?”

Hãy xử lý bằng hậu quả. Trẻ em từ 3 tuổi trở lên có
thể hiểu sự liên kết giữa những điều chúng làm và các
kết quả có theo sau đó. Bạn có thể đặt ra các hậu quả
cho hành vi của các em để giúp chúng học được các
lỗi lầm của mình. Ví dụ, nếu con của bạn liệng thức ăn
xuống sàn nhà, cháu phải tự mình lau sạch. Hãy chắc
chắn rằng bất cứ các hậu quả nào cũng phải công
bằng, thực tế, an toàn và đúng theo độ tuổi của con
bạn. Hãy nhẹ nhàng và kiên quyết khi con của bạn làm
một điều gì đó mà đúng lý ra cháu không được phép
làm. Bạn phải làm cho tới cùng những hậu quả mà bạn
đã nói là sẽ xảy ra nếu trái lời.

Cho dù bạn dạy con của mình
cư xử tốt đến như thế nào đi
chăng nữa, tất cả trẻ em đôi lúc
đều hành xử không đúng đắn.

Bạn có thể làm một con rối đơn giản bằng một chiếc
vớ vừa với bàn tay của bạn. Mở lòng bàn tay ra để các
ngón tay đối diện với ngón cái. Bây giờ cho tay vào
trong vớ. Để làm miệng của con rối, hãy đưa ngón cái
chập vào các ngón tay của bạn. Để làm cái mũi, đẩy
ngón giữa ra phía trước. Hỏi con của bạn xem để mắt
của con rối chỗ nào. Bạn có thể vẽ hai con mắt bằng
cách dùng bút đánh dấu. Nếu con của bạn đã đủ lớn,
hãy để cháu tự mình vẽ lấy.

Điều gì sẽ xảy ra nếu …
Chơi trò chơi “Điều gì sẽ xảy ra nếu …” với đứa con
trước tuổi đi học của bạn. Ví dụ, bạn có thể hỏi, “Điều
gì sẽ xảy ra nếu con quên mang theo túi xách đi học?”
Chung với con của mình, hãy nghĩ ra tất cả những hậu
quả của việc quên mang theo túi xách đi học. Khi tới
lượt của con bạn, cháu có thể hỏi, “Điều gì sẽ xảy ra nếu
chúng ta đã gặp một con khủng long ở con đường kế
tiếp?!” Bạn hãy mặc sức tưởng tượng và cùng vui chơi.
Trả lời ngớ ngẩn cũng chẳng sao.
Trò chơi này cho đứa con trước tuổi đi học của bạn tập
suy nghĩ về những hậu quả của hành động của mình.

Con rối của bạn có thể rất đơn giản. Trẻ em có trí tưởng
tượng phong phú. Nếu bạn muốn, bạn có thể may chỉ
len bằng màu cho hai con mắt và thêm chỉ len để làm
tóc.
Bắt đầu bằng cách cử động miệng của con rối và nói
bằng một giọng khác nhau. Phải mất bao lâu thì con
của bạn mới bắt đầu nói chuyện với con rối thay vì nói
chuyện với bạn? Bạn có thể bỏ con rối trong túi và mang
nó ra dùng khi cần. Con của bạn có buồn chán khi đứng
xếp hàng chờ trả tiền trong tiệm tạp hóa hay không? Khi
con rối của bạn bắt đầu kể những chuyện tiếu lâm, thời
gian chờ đợi sẽ trở thành thích thú.
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Những cách để hướng dẫn hành vi của con bạn
Một con rối bỏ trong túi
Hành vi của trẻ em thường trở nên tệ hơn khi chúng
buồn chán. Chúng cần có một điều gì đó thú vị để
làm. Hãy thử dùng một con rối để làm cho con của
bạn chú ý đến việc khác. Khi bạn thay đổi tâm trạng,
hành vi của chúng có thể cải thiện.

Nhớ tuổi của con bạn. Rất khó để trẻ em còn nhỏ tự
kiểm soát được mình, ngay cả khi các em biết các điều
nội quy. Khi trẻ em lớn lên, các em hiểu nội quy và có
thể nhớ chúng tốt hơn. Khi bạn chọn cách làm thế nào
để hướng dẫn hành vi của con mình, hãy nghĩ đến
những gì trẻ có thể làm ở lứa tuổi của mình.
Hướng sự chú ý sang một hoạt động khác. Khi đứa
con của bạn muốn một điều gì nguy hiểm, hãy tìm
cách đưa cho cháu một món đồ chơi khác. Hãy làm
cho cháu không còn chú ý đến đồ vật nguy hiểm nữa.
Đứa con mới chập chững biết đi của bạn muốn làm
một điều gì đó trái với nội quy? Bạn có thể làm cho
cháu bận rộn với một hoạt động khác. Hãy cầm lấy tay
của cháu và nói, “ Mẹ muốn cho con xem ở đằng kia có
cái gì kìa.”
Đưa ra các sự chọn lựa. Nếu con của bạn từ 1½ đến
2½ tuổi, cháu có khuynh hướng hay nói chữ “không”.
Cố tránh đặt các câu hỏi đòi hỏi phải trả lời “có” hoặc
“không”. Ví dụ, nếu bạn phải đi ra tiệm, đừng nói “Con
có muốn đi tiệm bây giờ hay không?” Thay vào đó, hãy
nói, “Bây giờ chúng ta sắp đi tiệm.” Và ngay sau đó, đưa
ra một đề nghị chọn lựa giữa hai thứ mà bạn có thể
chấp nhận. “Con muốn mặc áo khoác ngoài hay con
muốn mặc áo len dài tay của mình?”

Hãy xử lý bằng hậu quả. Trẻ em từ 3 tuổi trở lên có
thể hiểu sự liên kết giữa những điều chúng làm và các
kết quả có theo sau đó. Bạn có thể đặt ra các hậu quả
cho hành vi của các em để giúp chúng học được các
lỗi lầm của mình. Ví dụ, nếu con của bạn liệng thức ăn
xuống sàn nhà, cháu phải tự mình lau sạch. Hãy chắc
chắn rằng bất cứ các hậu quả nào cũng phải công
bằng, thực tế, an toàn và đúng theo độ tuổi của con
bạn. Hãy nhẹ nhàng và kiên quyết khi con của bạn làm
một điều gì đó mà đúng lý ra cháu không được phép
làm. Bạn phải làm cho tới cùng những hậu quả mà bạn
đã nói là sẽ xảy ra nếu trái lời.

Cho dù bạn dạy con của mình
cư xử tốt đến như thế nào đi
chăng nữa, tất cả trẻ em đôi lúc
đều hành xử không đúng đắn.
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Bạn có thể làm một con rối đơn giản bằng một chiếc
vớ vừa với bàn tay của bạn. Mở lòng bàn tay ra để các
ngón tay đối diện với ngón cái. Bây giờ cho tay vào
trong vớ. Để làm miệng của con rối, hãy đưa ngón cái
chập vào các ngón tay của bạn. Để làm cái mũi, đẩy
ngón giữa ra phía trước. Hỏi con của bạn xem để mắt
của con rối chỗ nào. Bạn có thể vẽ hai con mắt bằng
cách dùng bút đánh dấu. Nếu con của bạn đã đủ lớn,
hãy để cháu tự mình vẽ lấy.

Điều gì sẽ xảy ra nếu …
Chơi trò chơi “Điều gì sẽ xảy ra nếu …” với đứa con
trước tuổi đi học của bạn. Ví dụ, bạn có thể hỏi, “Điều
gì sẽ xảy ra nếu con quên mang theo túi xách đi học?”
Chung với con của mình, hãy nghĩ ra tất cả những hậu
quả của việc quên mang theo túi xách đi học. Khi tới
lượt của con bạn, cháu có thể hỏi, “Điều gì sẽ xảy ra nếu
chúng ta đã gặp một con khủng long ở con đường kế
tiếp?!” Bạn hãy mặc sức tưởng tượng và cùng vui chơi.
Trả lời ngớ ngẩn cũng chẳng sao.
Trò chơi này cho đứa con trước tuổi đi học của bạn tập
suy nghĩ về những hậu quả của hành động của mình.

Con rối của bạn có thể rất đơn giản. Trẻ em có trí tưởng
tượng phong phú. Nếu bạn muốn, bạn có thể may chỉ
len bằng màu cho hai con mắt và thêm chỉ len để làm
tóc.
Bắt đầu bằng cách cử động miệng của con rối và nói
bằng một giọng khác nhau. Phải mất bao lâu thì con
của bạn mới bắt đầu nói chuyện với con rối thay vì nói
chuyện với bạn? Bạn có thể bỏ con rối trong túi và mang
nó ra dùng khi cần. Con của bạn có buồn chán khi đứng
xếp hàng chờ trả tiền trong tiệm tạp hóa hay không? Khi
con rối của bạn bắt đầu kể những chuyện tiếu lâm, thời
gian chờ đợi sẽ trở thành thích thú.
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Giữ Bình tĩnh và Nối kết
Giúp con của bạn bình tĩnh lại. Trẻ em có thể chọn
cách ứng xử tốt hơn khi chúng bình tĩnh. Đôi khi các
em cần sự giúp đỡ để giữ bình tĩnh. Trẻ sơ sinh thường
dịu lại khi được ôm ấp, đu đưa và hát ru. Đôi khi bạn cần
phải đưa con của mình khỏi nơi có tình huống khó khăn.
Bạn có thể nhận thấy việc hít một vài hơi thở sâu với con
của mình và để cơ thể thư giãn giúp được cho bạn.
Hãy lắng nghe cảm xúc. Đồng cảm có nghĩa hiểu
được người khác cảm thấy như thế nào. Khi bạn cố gắng
để hiểu các cảm xúc của con bạn, bạn chứng minh cho
con thấy là bạn quan tâm đến cảm xúc của cháu. Khi
hiểu rõ hơn các lý do của hành vi của con mình, bạn
tạo sự nối kết giữa bạn và con. Cháu cảm nhận được sự
quan tâm của bạn.

Giúp con của bạn diễn đạt cảm xúc của mình bằng
lời nói. Nói về những cảm xúc tổng quát như vui vẻ,
buồn bã, sợ hãi và giận dữ. Hãy đặt tên cho các cảm xúc
của con bạn. Ví dụ, bạn có thể nói, “Mẹ biết là con đang
buồn.” Hoặc, “Mẹ vui khi thấy con hôm nay vui vẻ! Có
điều gì thật sự tốt đã đến với con phải không?” Trẻ em
học biết người khác cảm thấy như thế nào bằng cách
nói về các cảm xúc. Các em học sự đồng cảm khi chính
các cảm xúc của em được tôn trọng và thông cảm.
Hãy chấp nhận các cảm xúc của con bạn. Cho con
của bạn biết việc bị xúc động và tức giận là điều bình
thường. Những người khác cũng có các cảm xúc đó. Bạn
có thể chấp nhận các cảm xúc tiêu cực của cháu nhưng
không chấp nhận hành vi tiêu cực. Tức giận thì được,
nhưng đánh người khác thì không được.
Hãy giữ bình tĩnh. Khi con của bạn vi phạm nội quy,
nổi nóng sẽ không giúp được điều gì. Trẻ em có thể suy
nghĩ sáng suốt hơn khi bạn nói chuyện một cách bình
tĩnh. Đôi khi rất khó để phụ huynh có thể bình tĩnh và
hợp lý. Hãy làm một tấm gương tốt. Nếu bạn giận quá
đến đỗi bạn nghĩ mình có thể nói hoặc làm một điều gì
mà sau này bạn cảm thấy ân hận, hãy dành một vài phút
yên tĩnh cho riêng mình. Hãy chắc chắn con của bạn ở
một nơi an toàn. Hãy dành một vài phút yên tĩnh một
mình cho đến khi bạn cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn.

1.
2.
3.
4.

Thổi Bong Bóng
Một trong những cách tốt nhất để bình tĩnh lại là hít
một vài hơi thở sâu. Điều này giúp ích cho cả người lớn
lẫn trẻ em. Để làm cho việc hít thở sâu được vui, hãy
thử trò chơi thổi bong bóng. Đây là công thức để làm
nước xà phòng thổi bong bóng tại nhà.
Cho khoảng ½ inch (1 cm) nước vào một các nồi hay
cái tô.
Thêm vào khoảng 3 hoặc 4 muỗng nước bột giặt quần
áo.
Quậy nhẹ để nước đừng sủi nhiều bọt.
Nếu bạn có, hãy cho thêm 1 muỗng cà phê (5ml) chất
glycerine, chất này có thể mua ở các tiệm thuốc tây.
Chất này sẽ làm cho bong bóng thậm chí tốt hơn.
Có thể dùng hầu như bất cứ một vật gì có lỗ chính
giữa để thổi bong bóng. Bạn có thể mua một que nhựa
(wand) để thổi bong bóng. Bạn cũng có thể dùng một
cái phễu nhỏ hoặc một dao nhựa dùng để cắt bánh
quy (cookie). Bạn thậm chí có thể khoét một cái lỗ
chính giữa nắp đậy hộp bơ thực vật (margarine).
Cấn phải tập thổi bong bóng. Hầu hết trẻ em có thể
kiểm soát được hơi thở của mình để thổi bong bóng
lúc khoảng 2 tuổi. Tuy nhiên mỗi em mỗi khác. Con của
bạn có thể thổi bong bóng dễ dàng hơn nếu bạn cầm
que cho con mình thổi.

Múa theo điệu nhạc
Đôi khi con của bạn cần cử động để bình tĩnh lại.
Hãy mở nhạc lên và nhảy múa quanh nhà bếp. Thay
đổi điệu nhạc cho thích hợp với tâm trạng của bạn.
Bạn cần nhạc hát nhanh để nhảy múa cho tiêu năng
lượng? Hoặc bạn cần nhạc một số nhạc chậm rãi để
dịu xuống? Đưa một cái khăn lau chén cho con của
bạn cầm. Một dải ruy băng (ribbon) rộng bản cũng
được. Cháu có thể vẫy nó theo điệu nhạc. Hãy cùng
tham gia nhảy múa với con của bạn. Có thể bạn cũng
cần phải nhảy múa nữa!
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Giữ Bình tĩnh và Nối kết
Giúp con của bạn bình tĩnh lại. Trẻ em có thể chọn
cách ứng xử tốt hơn khi chúng bình tĩnh. Đôi khi các
em cần sự giúp đỡ để giữ bình tĩnh. Trẻ sơ sinh thường
dịu lại khi được ôm ấp, đu đưa và hát ru. Đôi khi bạn cần
phải đưa con của mình khỏi nơi có tình huống khó khăn.
Bạn có thể nhận thấy việc hít một vài hơi thở sâu với con
của mình và để cơ thể thư giãn giúp được cho bạn.
Hãy lắng nghe cảm xúc. Đồng cảm có nghĩa hiểu
được người khác cảm thấy như thế nào. Khi bạn cố gắng
để hiểu các cảm xúc của con bạn, bạn chứng minh cho
con thấy là bạn quan tâm đến cảm xúc của cháu. Khi
hiểu rõ hơn các lý do của hành vi của con mình, bạn
tạo sự nối kết giữa bạn và con. Cháu cảm nhận được sự
quan tâm của bạn.

Giúp con của bạn diễn đạt cảm xúc của mình bằng
lời nói. Nói về những cảm xúc tổng quát như vui vẻ,
buồn bã, sợ hãi và giận dữ. Hãy đặt tên cho các cảm xúc
của con bạn. Ví dụ, bạn có thể nói, “Mẹ biết là con đang
buồn.” Hoặc, “Mẹ vui khi thấy con hôm nay vui vẻ! Có
điều gì thật sự tốt đã đến với con phải không?” Trẻ em
học biết người khác cảm thấy như thế nào bằng cách
nói về các cảm xúc. Các em học sự đồng cảm khi chính
các cảm xúc của em được tôn trọng và thông cảm.
Hãy chấp nhận các cảm xúc của con bạn. Cho con
của bạn biết việc bị xúc động và tức giận là điều bình
thường. Những người khác cũng có các cảm xúc đó. Bạn
có thể chấp nhận các cảm xúc tiêu cực của cháu nhưng
không chấp nhận hành vi tiêu cực. Tức giận thì được,
nhưng đánh người khác thì không được.
Hãy giữ bình tĩnh. Khi con của bạn vi phạm nội quy,
nổi nóng sẽ không giúp được điều gì. Trẻ em có thể suy
nghĩ sáng suốt hơn khi bạn nói chuyện một cách bình
tĩnh. Đôi khi rất khó để phụ huynh có thể bình tĩnh và
hợp lý. Hãy làm một tấm gương tốt. Nếu bạn giận quá
đến đỗi bạn nghĩ mình có thể nói hoặc làm một điều gì
mà sau này bạn cảm thấy ân hận, hãy dành một vài phút
yên tĩnh cho riêng mình. Hãy chắc chắn con của bạn ở
một nơi an toàn. Hãy dành một vài phút yên tĩnh một
mình cho đến khi bạn cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn.

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

1.
2.
3.
4.

Thổi Bong Bóng
Một trong những cách tốt nhất để bình tĩnh lại là hít
một vài hơi thở sâu. Điều này giúp ích cho cả người lớn
lẫn trẻ em. Để làm cho việc hít thở sâu được vui, hãy
thử trò chơi thổi bong bóng. Đây là công thức để làm
nước xà phòng thổi bong bóng tại nhà.
Cho khoảng ½ inch (1 cm) nước vào một các nồi hay
cái tô.
Thêm vào khoảng 3 hoặc 4 muỗng nước bột giặt quần
áo.
Quậy nhẹ để nước đừng sủi nhiều bọt.
Nếu bạn có, hãy cho thêm 1 muỗng cà phê (5ml) chất
glycerine, chất này có thể mua ở các tiệm thuốc tây.
Chất này sẽ làm cho bong bóng thậm chí tốt hơn.
Có thể dùng hầu như bất cứ một vật gì có lỗ chính
giữa để thổi bong bóng. Bạn có thể mua một que nhựa
(wand) để thổi bong bóng. Bạn cũng có thể dùng một
cái phễu nhỏ hoặc một dao nhựa dùng để cắt bánh
quy (cookie). Bạn thậm chí có thể khoét một cái lỗ
chính giữa nắp đậy hộp bơ thực vật (margarine).
Cấn phải tập thổi bong bóng. Hầu hết trẻ em có thể
kiểm soát được hơi thở của mình để thổi bong bóng
lúc khoảng 2 tuổi. Tuy nhiên mỗi em mỗi khác. Con của
bạn có thể thổi bong bóng dễ dàng hơn nếu bạn cầm
que cho con mình thổi.

Múa theo điệu nhạc
Đôi khi con của bạn cần cử động để bình tĩnh lại.
Hãy mở nhạc lên và nhảy múa quanh nhà bếp. Thay
đổi điệu nhạc cho thích hợp với tâm trạng của bạn.
Bạn cần nhạc hát nhanh để nhảy múa cho tiêu năng
lượng? Hoặc bạn cần nhạc một số nhạc chậm rãi để
dịu xuống? Đưa một cái khăn lau chén cho con của
bạn cầm. Một dải ruy băng (ribbon) rộng bản cũng
được. Cháu có thể vẫy nó theo điệu nhạc. Hãy cùng
tham gia nhảy múa với con của bạn. Có thể bạn cũng
cần phải nhảy múa nữa!
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Đề ra Nội quy Hợp lý
Biết được nên kỳ vọng điều gì ở mỗi lứa tuổi. Trẻ
em cư xử và suy nghĩ theo những cách khác nhau theo
thời gian trưởng thành. Học để biết nên kỳ vọng điều
gì ở mỗi lứa tuổi. Điều này sẽ cho bạn một ý tưởng
thực tế về những điều con bạn có thể làm được. Bạn và
con của bạn có thể thất vọng và khó chịu nếu bạn kỳ
vọng quá nhiều, quá sớm.

Con của bạn cần sự hướng dẫn
của bạn. Cháu cần sự kiên định
và kiên nhẫn nơi bạn.

Hãy đặt ra nội quy và những điều giới hạn rõ ràng.
Khi các điều nội quy của bạn rõ ràng, con của bạn có
thể hiểu được sự kỳ vọng nơi bạn. Nói cho cháu biết lý
do của các điều nội quy của bạn. Nội quy của bạn phải
giống nhau mỗi ngày.
Hãy đưa ra các chỉ dẫn rõ ràng. Nói cho con của bạn
biết những điều cháu có thể làm thay vì nói những
điều cháu không thể làm. Ví dụ, thay vì nói “Con đừng
chạy!”, nói “Hãy bước đi!”. Thay vì nói “Đừng đánh em
bé!”, hãy nói “ Sờ em nhẹ nhàng”. Cả bạn lẫn con của
bạn sẽ vui vẻ hơn nếu bạn không tiếp tục nói hoài chữ
“Không!”
Các điều giới hạn gia tăng thêm khi con bạn
trưởng thành. Các điều nội quy của bạn thay đổi khi
con của bạn lớn hơn. Ví dụ, cháu có thể đi ngủ trễ hơn,
tùy theo tuổi của cháu. Khi con của bạn trưởng thành,
hãy cho cháu tham gia trong việc định ra các giới hạn
cho mình.
Nhắc nhở thường xuyên. Con của bạn có thể không
phải lúc nào cũng nhớ các điều nội quy khi bạn muốn
chúng phải nhớ. Các em làm nhiều lỗi lầm. Hãy kiên
nhẫn và kiên định một cách bình tĩnh.

Nhạc nền cho các thói quen thông lệ hàng ngày
của bạn.
Các bài hát là một cách dễ dàng để nhắc trẻ em về
những hành vi mà bạn kỳ vọng nơi chúng. Trẻ em thích
làm theo những lời trong bài hát hơn là làm theo lệnh
của bạn. Bạn có thể chế ra những chữ mới cho một bài
hát quen thuộc. Ví dụ, hãy tìm cách bảo con của bạn
ăn trưa theo điệu bài hát “nếu con đói bụng và biết là
mình đói bụng, thì hãy đến mà ăn”. Hãy hát theo điệu
nhạc của bài hát “Nếu bạn vui và biết mình vui (If you’re
happy and you know it)”.
Một số trẻ em cảm thấy rất căng thẳng khi phải chuyển
từ một hoạt động này sang một hoạt động khác. Một
bài hát bịa lời như vậy có thể giúp ích. Bài hát thay đổi
ngữ cảnh và đưa ra tín hiệu cho biết điều gì sẽ diễn ra
kế tiếp. Con của bạn sẽ nhanh chóng học nhận ra bài
hát. Hai nốt nhạc đầu tiên đủ để cháu hiểu điều bạn kỳ
vọng nơi cháu. Cháu thậm chí có thể bắt đầu hát theo
với bạn. Sau đó cháu có cả bài còn lại để quyết định
làm những điều mà bạn muốn cháu làm.

Simon nói…
Trò chơi này giúp trẻ em thực tập việc chăm chú lắng
nghe và làm theo các chỉ dẫn. Trò chơi này có hiệu quả
nhất với các trẻ từ 4 tuổi trở lên. Một số các em 3 tuổi
cũng có thể thích trò chơi này. Bạn có thể chơi với chỉ
hai người hoặc với cả nhóm. Người đóng vai “Simon”
đứng đối diện với những người khác. Khi Simon nói,
“Simon nói hãy chạm tay vào má của bạn,” những
người khác lấy tay chạm vào má của mình. Simon tiếp
tục đưa ra các khẩu lệnh để làm các động tác khác
nhau. Khi nào cháu bắt đầu với câu “Simon nói”, những
người khác tuân lời làm theo. Khi Simon chỉ nói, ví dụ
như, “Chạm tay vào các ngón chân của bạn,” thì mọi
người đều đứng yên không ai cử động cả.
Với các trẻ nhỏ, trò chơi có người thắng cuộc và người
thua cuộc thì tốt hơn. Nếu một người nào làm theo
một khẩu lệnh khi đúng lý ra họ không được làm, chỉ
cần cười và tiếp tục trò chơi. Hãy thay phiên nhau làm
người dẫn đầu trò chơi.
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Đề ra Nội quy Hợp lý
Biết được nên kỳ vọng điều gì ở mỗi lứa tuổi. Trẻ
em cư xử và suy nghĩ theo những cách khác nhau theo
thời gian trưởng thành. Học để biết nên kỳ vọng điều
gì ở mỗi lứa tuổi. Điều này sẽ cho bạn một ý tưởng
thực tế về những điều con bạn có thể làm được. Bạn và
con của bạn có thể thất vọng và khó chịu nếu bạn kỳ
vọng quá nhiều, quá sớm.

Con của bạn cần sự hướng dẫn
của bạn. Cháu cần sự kiên định
và kiên nhẫn nơi bạn.

Hãy đặt ra nội quy và những điều giới hạn rõ ràng.
Khi các điều nội quy của bạn rõ ràng, con của bạn có
thể hiểu được sự kỳ vọng nơi bạn. Nói cho cháu biết lý
do của các điều nội quy của bạn. Nội quy của bạn phải
giống nhau mỗi ngày.
Hãy đưa ra các chỉ dẫn rõ ràng. Nói cho con của bạn
biết những điều cháu có thể làm thay vì nói những
điều cháu không thể làm. Ví dụ, thay vì nói “Con đừng
chạy!”, nói “Hãy bước đi!”. Thay vì nói “Đừng đánh em
bé!”, hãy nói “ Sờ em nhẹ nhàng”. Cả bạn lẫn con của
bạn sẽ vui vẻ hơn nếu bạn không tiếp tục nói hoài chữ
“Không!”
Các điều giới hạn gia tăng thêm khi con bạn
trưởng thành. Các điều nội quy của bạn thay đổi khi
con của bạn lớn hơn. Ví dụ, cháu có thể đi ngủ trễ hơn,
tùy theo tuổi của cháu. Khi con của bạn trưởng thành,
hãy cho cháu tham gia trong việc định ra các giới hạn
cho mình.

Nhạc nền cho các thói quen thông lệ hàng ngày
của bạn.
Các bài hát là một cách dễ dàng để nhắc trẻ em về
những hành vi mà bạn kỳ vọng nơi chúng. Trẻ em thích
làm theo những lời trong bài hát hơn là làm theo lệnh
của bạn. Bạn có thể chế ra những chữ mới cho một bài
hát quen thuộc. Ví dụ, hãy tìm cách bảo con của bạn
ăn trưa theo điệu bài hát “nếu con đói bụng và biết là
mình đói bụng, thì hãy đến mà ăn”. Hãy hát theo điệu
nhạc của bài hát “Nếu bạn vui và biết mình vui (If you’re
happy and you know it)”.
Một số trẻ em cảm thấy rất căng thẳng khi phải chuyển
từ một hoạt động này sang một hoạt động khác. Một
bài hát bịa lời như vậy có thể giúp ích. Bài hát thay đổi
ngữ cảnh và đưa ra tín hiệu cho biết điều gì sẽ diễn ra
kế tiếp. Con của bạn sẽ nhanh chóng học nhận ra bài
hát. Hai nốt nhạc đầu tiên đủ để cháu hiểu điều bạn kỳ
vọng nơi cháu. Cháu thậm chí có thể bắt đầu hát theo
với bạn. Sau đó cháu có cả bài còn lại để quyết định
làm những điều mà bạn muốn cháu làm.

Nhắc nhở thường xuyên. Con của bạn có thể không
phải lúc nào cũng nhớ các điều nội quy khi bạn muốn
chúng phải nhớ. Các em làm nhiều lỗi lầm. Hãy kiên
nhẫn và kiên định một cách bình tĩnh.

Simon nói…
Trò chơi này giúp trẻ em thực tập việc chăm chú lắng
nghe và làm theo các chỉ dẫn. Trò chơi này có hiệu quả
nhất với các trẻ từ 4 tuổi trở lên. Một số các em 3 tuổi
cũng có thể thích trò chơi này. Bạn có thể chơi với chỉ
hai người hoặc với cả nhóm. Người đóng vai “Simon”
đứng đối diện với những người khác. Khi Simon nói,
“Simon nói hãy chạm tay vào má của bạn,” những
người khác lấy tay chạm vào má của mình. Simon tiếp
tục đưa ra các khẩu lệnh để làm các động tác khác
nhau. Khi nào cháu bắt đầu với câu “Simon nói”, những
người khác tuân lời làm theo. Khi Simon chỉ nói, ví dụ
như, “Chạm tay vào các ngón chân của bạn,” thì mọi
người đều đứng yên không ai cử động cả.
Với các trẻ nhỏ, trò chơi có người thắng cuộc và người
thua cuộc thì tốt hơn. Nếu một người nào làm theo
một khẩu lệnh khi đúng lý ra họ không được làm, chỉ
cần cười và tiếp tục trò chơi. Hãy thay phiên nhau làm
người dẫn đầu trò chơi.
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Hành vi

Các Hoạt Động Vui & Dễ

Hãy tạo dễ dàng cho con của bạn để trẻ hành xử tốt
Hãy làm cho môi trường chung quanh con bạn
được an toàn và thú vị. Trẻ em năng động vì vậy hãy
làm cho nhà của bạn thành nơi an toàn để vui chơi.
Làm cho nhà của bạn thành nơi an toàn để học hỏi và
khám phá thì tốt hơn thay vì cứ mãi nói chữ “Không”.
Nếu con của bạn thấy buồn tẻ, hãy thay đổi môi
trường chung quanh để tạo sự thích thú. Khi đi chơi
bên ngoài, hãy mang theo thức ăn vặt và một món đồ
chơi hoặc một quyển sách cho con của bạn.
Hãy tạo các thói quen thông lệ hàng ngày của gia
đình. Trẻ em cảm thấy an toàn hơn khi những việc
giống nhau xảy ra theo cùng một trình tự mỗi ngày. Trẻ
em dễ dàng tuân theo phép tắc khi một hoạt động trở
thành một thói quen, ví dụ quy định về việc nhặt các
món đồ chơi lên. Hãy lập ra một thông lệ hàng ngày để
con bạn có các bữa ăn và bữa ăn dặm đều đặn và ngủ
đủ giấc. Hãy bao gồm nhiều sinh hoạt vận động trong
nhà và ngoài trời. Con của bạn sẽ dễ ngủ hơn nếu bạn
làm đúng theo thông lệ về giờ đi ngủ mỗi đêm.

Hãy làm một tấm gương tốt. Con của bạn hầu như
học tất cả mọi việc bằng cách quan sát những gì người
khác làm. Bạn hãy tự mình xử sự một cách tích cực để
con của bạn sẽ biết điều bạn mong đợi nơi cháu là gì.
Nếu bạn muốn con của mình lễ phép, hãy chắc chắn là
cháu nghe bạn nói chữ “làm ơn” và “cám ơn”.

Khi bạn và con của bạn có một
sự gắn bó chặt chẽ, cháu sẽ
có nhiều khả năng tuân theo
những điều chỉ bảo của bạn.

Hãy khen và khuyến khích con của bạn. Hãy cho
con của bạn biết khi cháu ngoan ngoãn. Việc khen và
khuyến khích có tác dụng tốt nhất khi bạn nói rất rõ
ràng với con của mình là bạn thích điều gì cháu đã làm.
Điều này sẽ giúp con của bạn hiểu bạn mong đợi điều
gì nơi cháu.

Ngày của tôi bằng hình ảnh
Các biểu đồ hình ảnh sẽ giúp con của bạn học các
thói quen thông lệ hàng ngày của gia đình. Bạn có thể
làm chúng với con của mình. Với các trẻ nhỏ tuổi hơn,
dùng những hình ảnh cho thấy từng bước một. Với
những trẻ lớn hơn, bạn cũng có thể viết chữ nữa. Ví dụ,
bạn có thể đặt những bức hình chung với nhau cho
biết thông lệ của việc mặc quần áo vào mùa đông.
Trước hết, liệt kê tất cả những gì con của bạn phải mặc
khi bên ngoài trời lạnh và có tuyết. Bạn sẽ cần một bức
hình cho mỗi vật này. Bạn có thể vẽ chúng, cắt từ các
hình quảng cáo trong báo hoặc chụp ảnh chính quần
áo của con bạn. Nếu con của bạn đã lớn, cháu có thể
tự mình vẽ hoặc cắt các bức hình.
Đặt tất cả các bức hình xuống. Sau đó giúp con của
bạn sắp chúng theo đúng thứ tự. Hãy để con của bạn
dán hoặc dùng băng keo để gắn các bức hình của bạn
lên một tấm giấy lớn. Bạn có thể gắn tấm biểu đồ này
lên tường nơi cháu mặc quần áo để đi ra ngoài trời.
Cháu có thể thích thú nhìn hình để biết xem phải mặc
cái gì kế tiếp. Bạn có thể làm một biểu đồ như thế này
cho bất cứ thông lệ nào trong ngày của bạn. Nó sẽ
nhắc con của bạn biết là bạn muốn cháu làm gì.

Làm Theo Người Dẫn Đầu
Trẻ em nhỏ tuổi học hầu hết mọi thứ bằng cách quan
sát những người chung quanh mình và bắt chước
những gì họ làm. Các em sẽ thích trò chơi làm theo
người dẫn đầu. Có nhiều cách để vui chơi. Bạn có thể
tạo một trò chơi tích cực bằng cách chơi ngoài trời
hoặc chơi ở hành lang lối đi.
Con của bạn bắt chước các động tác của bạn khi bạn
di chuyển theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, bạn có
thể đi chung quanh cái cây trong công viên và đong
đưa cánh tay. Sau đó để con của bạn đi dẫn đầu xung
quanh cái cây. Cháu có thể đi theo bất cứ cách nào
cháu thích, trong lúc bạn đi theo cháu.
Bạn cũng có thể chơi cùng trò chơi này một cách
không ồn ào. Hãy thử chơi trò này khi bạn đi trên xe
buýt hoặc khi đang ngồi ở phòng chờ. Bạn di chuyển
tay của mình theo một khuôn mẫu (pattern) để cháu
bắt chước. Sau đó cháu làm một khuôn mẫu mới và
bạn phải bắt chước làm theo cho giống.
Trò chơi có thể rất đơn giản với một trẻ nhỏ. Với một
em 5 tuổi, bạn có thể làm các khuôn mẫu dài hơn.
Cùng chơi với nhau là một cách chắc chắn để tạo tình
gắn bó giữa bạn và con của bạn.
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Hành vi

Các Hoạt Động Vui & Dễ

Hãy tạo dễ dàng cho con của bạn để trẻ hành xử tốt
Hãy làm cho môi trường chung quanh con bạn
được an toàn và thú vị. Trẻ em năng động vì vậy hãy
làm cho nhà của bạn thành nơi an toàn để vui chơi.
Làm cho nhà của bạn thành nơi an toàn để học hỏi và
khám phá thì tốt hơn thay vì cứ mãi nói chữ “Không”.
Nếu con của bạn thấy buồn tẻ, hãy thay đổi môi
trường chung quanh để tạo sự thích thú. Khi đi chơi
bên ngoài, hãy mang theo thức ăn vặt và một món đồ
chơi hoặc một quyển sách cho con của bạn.
Hãy tạo các thói quen thông lệ hàng ngày của gia
đình. Trẻ em cảm thấy an toàn hơn khi những việc
giống nhau xảy ra theo cùng một trình tự mỗi ngày. Trẻ
em dễ dàng tuân theo phép tắc khi một hoạt động trở
thành một thói quen, ví dụ quy định về việc nhặt các
món đồ chơi lên. Hãy lập ra một thông lệ hàng ngày để
con bạn có các bữa ăn và bữa ăn dặm đều đặn và ngủ
đủ giấc. Hãy bao gồm nhiều sinh hoạt vận động trong
nhà và ngoài trời. Con của bạn sẽ dễ ngủ hơn nếu bạn
làm đúng theo thông lệ về giờ đi ngủ mỗi đêm.

Hãy làm một tấm gương tốt. Con của bạn hầu như
học tất cả mọi việc bằng cách quan sát những gì người
khác làm. Bạn hãy tự mình xử sự một cách tích cực để
con của bạn sẽ biết điều bạn mong đợi nơi cháu là gì.
Nếu bạn muốn con của mình lễ phép, hãy chắc chắn là
cháu nghe bạn nói chữ “làm ơn” và “cám ơn”.

Khi bạn và con của bạn có một
sự gắn bó chặt chẽ, cháu sẽ
có nhiều khả năng tuân theo
những điều chỉ bảo của bạn.

Hãy khen và khuyến khích con của bạn. Hãy cho
con của bạn biết khi cháu ngoan ngoãn. Việc khen và
khuyến khích có tác dụng tốt nhất khi bạn nói rất rõ
ràng với con của mình là bạn thích điều gì cháu đã làm.
Điều này sẽ giúp con của bạn hiểu bạn mong đợi điều
gì nơi cháu.

Ngày của tôi bằng hình ảnh
Các biểu đồ hình ảnh sẽ giúp con của bạn học các
thói quen thông lệ hàng ngày của gia đình. Bạn có thể
làm chúng với con của mình. Với các trẻ nhỏ tuổi hơn,
dùng những hình ảnh cho thấy từng bước một. Với
những trẻ lớn hơn, bạn cũng có thể viết chữ nữa. Ví dụ,
bạn có thể đặt những bức hình chung với nhau cho
biết thông lệ của việc mặc quần áo vào mùa đông.
Trước hết, liệt kê tất cả những gì con của bạn phải mặc
khi bên ngoài trời lạnh và có tuyết. Bạn sẽ cần một bức
hình cho mỗi vật này. Bạn có thể vẽ chúng, cắt từ các
hình quảng cáo trong báo hoặc chụp ảnh chính quần
áo của con bạn. Nếu con của bạn đã lớn, cháu có thể
tự mình vẽ hoặc cắt các bức hình.
Đặt tất cả các bức hình xuống. Sau đó giúp con của
bạn sắp chúng theo đúng thứ tự. Hãy để con của bạn
dán hoặc dùng băng keo để gắn các bức hình của bạn
lên một tấm giấy lớn. Bạn có thể gắn tấm biểu đồ này
lên tường nơi cháu mặc quần áo để đi ra ngoài trời.
Cháu có thể thích thú nhìn hình để biết xem phải mặc
cái gì kế tiếp. Bạn có thể làm một biểu đồ như thế này
cho bất cứ thông lệ nào trong ngày của bạn. Nó sẽ
nhắc con của bạn biết là bạn muốn cháu làm gì.

Làm Theo Người Dẫn Đầu
Trẻ em nhỏ tuổi học hầu hết mọi thứ bằng cách quan
sát những người chung quanh mình và bắt chước
những gì họ làm. Các em sẽ thích trò chơi làm theo
người dẫn đầu. Có nhiều cách để vui chơi. Bạn có thể
tạo một trò chơi tích cực bằng cách chơi ngoài trời
hoặc chơi ở hành lang lối đi.
Con của bạn bắt chước các động tác của bạn khi bạn
di chuyển theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, bạn có
thể đi chung quanh cái cây trong công viên và đong
đưa cánh tay. Sau đó để con của bạn đi dẫn đầu xung
quanh cái cây. Cháu có thể đi theo bất cứ cách nào
cháu thích, trong lúc bạn đi theo cháu.
Bạn cũng có thể chơi cùng trò chơi này một cách
không ồn ào. Hãy thử chơi trò này khi bạn đi trên xe
buýt hoặc khi đang ngồi ở phòng chờ. Bạn di chuyển
tay của mình theo một khuôn mẫu (pattern) để cháu
bắt chước. Sau đó cháu làm một khuôn mẫu mới và
bạn phải bắt chước làm theo cho giống.
Trò chơi có thể rất đơn giản với một trẻ nhỏ. Với một
em 5 tuổi, bạn có thể làm các khuôn mẫu dài hơn.
Cùng chơi với nhau là một cách chắc chắn để tạo tình
gắn bó giữa bạn và con của bạn.
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