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Từng bước nhỏ một 
 
      Chương trình can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển 

 
 

Quyển 7 
 

 
“ Từng bước nhỏ một “ là một chương trình can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển . Bộ gồm 

8 cuốn sách và một chương trình băng hình ảnh hỗ trợ . 

 
Tập 1: Giới thiệu về tập sách “ từng bước nhỏ một “  

Tập sách này giới thiệu về quá trình đào tạo của “ từng bước nhỏ một “ và đề xướng những 

phương pháp trẻ có thể dùng . 

 

Tập 2 : “ Chương trình cho con trẻ của bạn “  

Tập sách giải thích cách chọn mục tiêu cho từng trẻ riêng biệt và làm cách để giúp trẻ đạt 

được những mục tiêu trong bối cảnh của cuộc sống gia đình . 

 

Tập 3 : “ kỹ năng giao tiếp “  

Tập sách này liên quan đến vấn đề học ngôn ngữ , ở cả ngôn ngữ trước nói và lời nói . Ngôn 

ngữ được tìm thấy trong bối cảnh của sự ảnh hưởng qua lại của xã hội và các kỹ năng được 

dạy qua trò chơi và các hoạt động hằng ngày  

 

Tập 4 : “ kỹ năng vận động thô “ 

Cuốn sách này trình bày những khả năng liên quan đến sự vận động cơ bắp lớn của trẻ . Nó 

giúp trẻ có khả năng ngồi, bò, đi, bát bóng và vân vân….Cuốn sách này được soạn ra bởi 

những chuyên viên đầy kinh nghiệm về phương pháp trị liệu cho trẻ tàn tật . 

 

Tập 5 : “ kỹ năng vận động tinh “  

Kỹ năng vận đông tinh sử dụng những cơ nhỏ của tay và mắt . Những kỹ năng từ cái nắm 

đầu tiên vào ngón tay của cha mẹ cho đến những kỹ năng phức tạp như là vẽ và cắt . Cuốn 

sách này cũng giới thiệu cả kỹ năng giải quyết vấn đề và sự phát triển của các khái niệm ngư 

là màu sắc , hình dạng và kích thước . 

 

Tập 6 :“ kỹ năng lĩnh hội ngôn ngữ  “  

Kỹ năng lĩnh hội ngôn ngữ và sự hiểu biết ngôn ngữ của những người khác. Kỹ năng này 

giúp cho trẻ chú ý đến những gì người khác nói, để theo được những sự hướng dẫn và quan 

trọng nhất là trẻ có thể sử dụng từ ngữ cho riêng mình . 

 

 
Tập 7 : “ kỹ năng cá nhân và xã hội “  

Trong cuốn sách này , chúng ta được thấy các kỹ năng giúp trẻ liên kết với những người 

khác, chơi đùa và đạt được sự độc lập trong việc ăn uống, đi vệ sinh, mặc quần áo và ăn mặc 

chỉnh tề . 
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Tập 8 :  Tóm tắt những kỹ năng phát triển   
Cuốn sách gộp lại những phần riêng lẻ của “ từng bước nhỏ một “ . Đó là một chuỗi các bảng 

kiểm tra được dùng để đánh giá đứa trẻ và là một sự chỉ dẫn để xây dựng mục đích . 

 

 

 

Mục lục  

 

Lời nói đầu  

 

Chương Ι  

PS.A : Xã hội hoá và sự vui chơi  

 

Chương ΙΙ  

PS.B : Ăn và uống  

Làm thế nào để dạy trẻ ăn và uống  

 

Chuơng ΙΙΙ 

PS.C : Cách ăn mặc 

Làm thế nào để dạy trẻ kỹ năng ăn mặc 

 

Chương ΙV 

PS.D : Đi vệ sinh  

Làm thế nào để dạy trẻ kỹ năng đi vệ sinh  

 

Chương V  

PS.E : Tắm rửa và chải chuốt . 
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Lời nói đầu 
 

   Kỹ năng cá nhân là những kỹ năng giúp ta chăm sóc cho bản thân trong các lĩnh vực như 

ăn, mặc và vệ sinh cá nhân. 

 

  Kỹ năng xã hội là những kỹ năng đi cùng với kỹ năng giao tiếp , giúp ta có sự tác động qua 

lại với những người xung quanh . Bởi vì vui chơi là giữ vai trò quan trọng trong hành vi xã 

hội của trẻ nhỏ nên chúng ta cũng kể đến những kỹ năng vui chơi trong phần này . 

 

Trật tự trong chương là : 

 

PS.A : Xã hội hoá và sự vui chơi  

 

PS.B : Ăn và uống  

 

PS.C : Cách ăn mặc  

 

PS.D : Đi vệ sinh  

 

PS.E : Tắm rửa và chải chuốt  
 

  Các điểm chính để ghi nhớ về cách dạy kỹ năng cá nhân và xã hội là gì ? 

 

      Trong các kỹ năng cá nhân và xã hội, thật không dễ dàng cho các bậc cha mẹ tìm ra điểm 

dung hoà giữa một bên là mong đợi quá nhiều một bên là mong đợi quá ít. Các bạn sẽ nghe 

nhiều ý kiến trái ngược nhau, thí dụ, về việc khi một đứa trẻ nên được hướng dẫn đi vệ sinh 

và một đứa trẻ nên có thái độ vui vẻ khi chia đồ chơi cho trẻ khác cùng chơi. Điều đó sẽ giúp 

bạn nhận thức được chuyện gì xảy ra ở mỗi cấp độ phát triển, và sự mong đợi của bạn ở trẻ 

mang tính thực tế .  

 

    Việc khó nhất về dạy trẻ kỹ năng tự lo cho bản thân là bạn tự làm việc đó thì luôn luôn 

nhanh hơn. Trong khi để trẻ tự ăn thì chậm và bừa bãi hơn nhiều và thật khó khăn khi phải 

dành thời gian để trẻ tự đi tất trong lúc cả nhà vội vã đi học và đi làm. Các bậc cha mẹ 

thường đối mặt với vấn đề này ở chừng mực nhất định, và đây có thể là vấn đề thật sự khó 

khăn đối với bạn . Cuốn sách sẽ giúp bạn suy nghĩ về thời gian bạn sẽ tiết kiệm được về lâu 

dài bằng cách dạy cho con bạn càng độc lập càng tốt. 

 

 

 

 

Chương ΙΙΙΙ  

PS.A : Xã hội hoá và sự vui chơi 

 
       Trong chương này, chúng tôi xin trình bày các kỹ năng liên quan đến khả năng của trẻ 

tác động qua lại với những người xung quanh và khả năng vui chơi của trẻ. Hai lĩnh vực có 

liên quan mật thiết với nhau - khi đứa trẻ chơi với một người nào khác, đứa bé sử dụng cả hai 

kỹ năng chơi và xã hội hoá . Ngoài ra, tất cả các kỹ năng trong phần này gắn bó mật thiết với 

các kỹ năng được tìm thấy trong chương trình - với kỹ năng vận động tinh và vận động thô 

hoặc kỹ năng ngôn ngữ .  
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      Để chọn ra một nhóm các kỹ năng và nói “ Đây là những kỹ năng chơi “ hoặc “ Đây là 

những kỹ năng xã hội “ , là áp đặt các kỹ năng trong hành vi của trẻ . Cuối cùng, phần lớn 

mỗi kỹ năng  mà bạn dạy cho trẻ trong chương trình này sẽ giúp con bạn vui chơi và có sự 

phản ứng qua lại với những người xung quanh, có thể xảy theo nhiều cách khác nhau .  

 

    Mục đích của chương này là để trình bày các kỹ năng quan trọng một cách  chọn lọc, 

nhiều kỹ năng trong số đó là những điểm mốc cổ điển trong sự phát triển, giúp bạn đánh giá 

đúng mức sự tiến bộ của trẻ trong lĩnh vực vui chơi và xã hội hoá, và nhờ đó lượng giá sự ưu 

tiên của bạn khi bạn đặt kế hoạch cho chương trình riêng của con bạn. 

 

   Đối với một số kỹ năng trong chương này, chúng tôi đề nghị những phương pháp riêng để 

dạy kỹ năng bằng cách đặt câu hỏi. Tuy nhiên với nhiều kỹ năng khác, chúng tôi chỉ trình 

bày các bước để đánh giá và đưa ra vài kỹ năng từ chương khác mà có thể được dạy để khiến 

khích sự tiến triển. 

 

   Chúng tôi chập nhận sự hạn chế này bởi vì sự phức tạp của các hành vi có liên quan với 

nhau . Nhiều kỹ năng không thể dạy trực tiếp qua một bài tập đơn thuần , mà là kết quả của 

sự dạy dỗ trong nhiều lĩnh vực cũng như tuỳ thuộc vào sự chín muồi trong môi trường hỗ trợ 

. Trình tự này sẽ giúp bạn tìm ra phương hướng khi bạn làm việc với trẻ trong các lĩnh vực 

quan trọng của sự vui chơi và xã hội hoá - nó sẽ gợi ra mục tiêu mà bạn có thể làm tất cả với 

con bạn .  

 

 

 

   Dưới đây là danh sách tất cả các kỹ năng trong chuỗi này : 

 
0 đến 3 tháng tuổi : 
1.  Nín khóc khi được ẫm . 

2.  Để ý đến một khuôn mặt bất kỳ lúc nào . 

3.  Cười hoặc phát âm để nói hoặc sờ chạm . 

 

3 đến 6 tháng tuổi : 
4.  Cầm một món đồ chơi hoặc vật gì đó để đưa vào miệng  

5.  Mong đợi được ẫm lên bằng cách chuyển động cánh tay hoặc chân ,  ngẩng cao đầu 

..v.v 

6.   Cười tự phát . 

7.   Đưa tay ra để được ẵm lên . 

8.   Cười với hình ảnh trong gương . 

9.   Vận động để lấy một món đồ chơi ngoài tầm . 

10.   Cười lên khi đầu được phủ bằng một mảnh vải . 

 

6 đến 9 tháng tuổi : 
14.  Cười với các trò chơi quen thuộc . 

15. Phản ứng với người lạ bằng cách nhìn chằm chằm hoặc khóc lên . 

16. Chơi với nhiều thứ đồ chơi trong 10 phút . 

 

9 đến 12 tháng tuổi : 
20. Tham gia chơi trò ú tim . 

21.  Chơi các trò chơi có sự ảnh hưởng qua lại như  “ chư heo con này “ bằng cách giơ tay 

ra . 
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22.  Bày ra các trò chơi có chức năng đơn giản như để một cái tách hoặc một cái thìa vào 

miệng . 

23.  Chơi bóng bằng cách đẩy bóng về cho cha/mẹ . 

24.  Chơi một mình – gần một người lớn – khoảng 15 đến 20 phút . 

 

12 đến 15 tháng tuổi : 
33. Thường ném đi các đồ chơi trong khi chơi hay để từ chối . 

34. “ Phô trương “ để được sự chú ý của người lớn . 

35. Đưa hoặc cho người lớn xem một món đồ chơi . 

 

15 đến 18 tháng tuổi : 
38. Chuyển một bức hình hay một quyển sách trở về vị trí thích hợp nếu như vật đó bị đảo 

lộn hoặc mặt trước ra mặt sau . 

39. Bắt chước làm việc nhà  . 

40. Bày ra các trò chơi có thêm nhiều chức năng hơn . 

 

18 tháng đến 2 tuổi : 
46. Giao lưu với bạn cùng lứa bằng cử chỉ . 
47. Tham gia các trò chơi đồng lứa , quan sát các trẻ em khác . 

48. Boả vệ vật sở hữu . 

 

2 đến 3 tuổi : 
49. Tham gia vào các trò chơi tưởng tượng về gia đình . 

50. Chơi gần các trẻ em và đôi khi có tác động qua lại .  

51. Giúp đỡ được trong các công việc nhà đơn giản . 

52. Hợp tác với các yêu cầu của người lớn bằng phân nửa thời gian . 

53. Lựa chọn khi được yêu cầu . 

54. Thay phiên dưới sự hướng dẫn của người lớn . 

55. Chú ý vào âm nhạc hay một câu chuyện vào khoảng 10 phút trong một nhóm . 

56. Nói “ làm ơn “ với sự nhắc nhở . 

57. Tham gia vào một bài hát hay một bài thơ . 

58. Không khóc khi vắng mẹ . 

 

3 đến 4 tuổi : 
73. Làm theo luật của trò chơi nhóm với sự hướng dẫn của người lớn . 

74. Thay phiên nhau với các trẻ khác . 

75. Chơi gần gũi và nói chuyện với các trẻ khác . 

76. Nô đùa với những trẻ khác chiếm 50% thời gian chơi . 

77. Nói “ làm ơn “ và “ cám ơn “ khoảng 50% số lần không có sự nhắc nhở. 

78. Hợp tác trong các yêu cầu của người lớn trong khoảng 75% thời gian . 

79. Giáo dục giới tính thông qua các câu hỏi . 

80. Làm các công việc vặt đơn giản trong nhà . 

81. Tránh xa mối nguy hiểm . 

82. ở trong vòng ranh giới mà cha mẹ đã định sẵn . 

83. Chia sẻ sự chú ý của người lớn với người khác . 

 

 

    Nín khóc khi được ẵm       P.S.A.1 

 

Đây là sự việc sảy ra rất sớm của sự xã hội hoá . Đứa trẻ thể hiện rằng nó yên lòng khi được 

gần gũi với một người khác . 
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  Làm sao để đánh giá : 
  Phương pháp : Quan sát trẻ qua nhiều giờ liên tiếp . ẵm bé lên khi bé khóc hoặc khi bé 

không ngủ được . 

Cho điểm công nếu như bé nín khóc khi được ẵm lên . 

 

   để ý đến một khuôn mặt bất cứ lúc nào       p.s.a.2 

 

  Đây là bước đầu tiên trong việc phát triển sự tiếp xúc bằng mắt - đó là điều chủ yếu để tham 

gia hoạt động xã hội , tham gia và học hỏi . 

 

  Làm thế nào để đánh giá :  
  Phương pháp : Nói và cười với trẻ  

Cho điểm cộng nếu trẻ quan sát khuôn mặt bạn trong một hoặc hai giây . Bé không nhất thiết 

phải nhìn trực tiếp vào mắt bạn để được điểm trong phần này . 

 

Ghi chú : 
Nói và cười với trẻ có thể bắt đầu từ lúc trẻ mới sinh . Giữ khuôn mặt bạn cách mặt bé 

khonảg 30 cm – việc này sảy tự nhiên khi bạn nâng niu bé trong vòng tay bạn hoặc cúi xuống 

để nói chuyện với bé khi bạn thay đồ cho bé hoặc tắm cho bé . 

 

  Cười hoặc phát âm để nói hay sờ chạm              p.s.a.3 

 

Trẻ thể hiện thay đổi trong thái độ khi bé tìm thấy sự hiện diện của người khác bằng sự dễ 

chịu hoặc hứng thú hoặc yên lòng . 

 

  Làm cách nào để đánh giá : 
  Phương pháp : Cúi xuống gần bé để mặt của bạn gần với mặt của bé . Nói và vuốt ve bé . 

Cho điểm cộng nếu thái độ của trẻ thay đổi trong sự hưởng ứng lại sự có mặt của bạn . Bé có 

thể cười hay gây tiếng ồn . Nếu bé đang chòi đạp , có lẽ bé sẽ ngừng lại . Nếu bé đang nằm 

im , có lẽ bé sẽ bắt đầu chòi đạp . 

 

Ghi chú: 
   Đây là một ý kiến hay , đúng ngay vào lần đầu tiên , để cho trẻ có thời gian để nhận thức 

được sự có mặt của bạn trước khi bạn ẵm bé lên . Bé sẽ học được để liên tưởng đến sự có mặt 

và giọng nói của bạn vối sự tiếp xúc nhẹ nhàng sau đó . Điều này sẽ giúp bé tìm thấy sự an 

tâm trong lồi nói của bạn khi bạn không thể ẵm bé  ngay được . 

 

 

cầm một vật gì đó hoặc một món đồ chơi để đưa vào miệng ngậm                                                

P.S.A.4 

 

Trẻ con khám phá các vật thể chung quanh chúng bằng miệng trước tiên . Đây là một bước 

quan trọng ban đầu trong sự phát triển của kỹ năng chơi. 

 

 Cách đánh giá : 
 Phương pháp : Để một món đồ chơi hoặc một vật gì đấy trong tay của trẻ , và quan sát . 

Chọn một vật nhẹ và dễ cân bằng . 

Cho điểm cộng nếu con bạn đưa tay lên miệng khi tay bé vẫn còn cầm món đồ chơi . Bé 

không cần thiết phải thành công trong việc đưa món đồ chơi vào miệng để được điểm . 

 



 7

Ghi chú :  
   Bạn sẽ dạy cho trẻ cách cố nắm lấy các vật như trong phần kỹ năng vận đông tinh . Luôn 

luôn dành thời gian cho bé khám phá vật thể mà bé đang cầm . Nếu con bạn không cố gắng 

để đưa vật thể – hai tay của bé – vào miệng , bạn có thể nhẹ nhàng hướng dẫn bé cách làm . 

Đừng lo ngại rằng bạn đang bắt đầu những thói quen xấu – sự khám phá bằng miệng là bình 

thường và là giai đoạn có tính cách xây dựng của sự chơi đùa . 

 

Mong đợi được ẵm lên bằng cách chuyển động cánh tay hay chân , ngẩng cao đầu…                        

p.s.a.5 

 

   Trong tập 3 , chương 2 chúng tôi có nói về sự quan trọng của việc giúp đỡ con bạn đẻ “ 

mong đợi “ các sự kiện đó là một phần của lề thói hàng ngày của bé . Được ẵm thường là sự 

kiện đầu tiên mà bé mong đợi – cuối cùng việc đó xảy ra rất nhiều lần trong ngày . 

 

   Cách đánh giá : 
  Phương pháp : Trước khi ẵm bé lên , nói chuyện với bé , đợi bé nhìn bạn và đưa tay ra cho 

bé . Lặp lại nhiều lần trong ngày . 

Cho điểm cộng nếu con bạn chứng tỏ bé có sự mong đợi bằng cách ngẩng đầu lên và hoặc cử 

động tay và cánh tay để cố gắng chạm vào bạn . Chú ý rằng sự vận động không cần thiết phải 

đúng chính xác như yêu cầu ở P.S.A.7  

Nhưng bạn nên xem xét một sự phản ứng thích hợp qua nhiều lần thử . 

 

  Ghi chú : 
    Mỗi lần bạn chuẩn bị bồng bé lên , dùng từ thíh hợp như là từ “ lên “ khi dang tay hướng 

về bé . Nếu như bé không có phản ứng lại , âng tay bé về phía bạn , lập lại từ “ lên “ trước khi 

bạn bồng bé lên . 

Bắt đầu ngay để giúp bé biết trước được các sự việc quan trọng khác trong thói quen hàng 

ngày của bé . Chỉ cho bé nình sữa hay vú mẹ trước khi cho bé bú , và vục tay bạn trong nước 

tắm của bé , khuyến khích bé nhìn , trước khi cho bạn cởi quần áo cho bé – sử dụng từ thích 

hợp , như là “ lên “ , “giờ ăn “  và “ giờ tắm “ sẽ giúp bé tạo ra sự nối tiếp giữa các từ và các 

sự kiện mà nó biểu thị . 
 

        Nụ cười tự phát                                 p.s.a.6 

 

  Các nụ cười đầu tiên của em bé là sự huyền diệu dối với tất cả các bậc cha mẹ . Sự xuất 

hiện của nụ cười tự nhiên của bé , đó không phải là kết quả của sự nỗ lực rõ ràng của cha mẹ 

, đó là điểm mốc cổ điển trong sự phát triển . 

 

 Cách đánh giá : 

 Phương pháp : Quan sát con của bạn khi bé ở gần , nhưng không chơi đùa hay nói chuyện 

trực tiếp với bé . 

Cho điểm cộng nếu bé cười một mình , không có sự vuốt ve hay nói chuyện của người lớn 

với bé . 

 

       đưa tay ra để được nâng lên                           p.s.a.7 

 

Đây là phần nối tiếp của P.S.A.5 . Bây giờ trẻ tự tạo chuyển động có kiểm soát được hành 

động của cánh tay hướng về cha mẹ . 

 

  Cách đánh giá : 
  Phương pháp : Như ở P.S.A.5 . 
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 Cho điểm cộng nếu như tay của con bạnn chuyển động rõ ràng hướng về ơhía bạn trong sự 

mong đợi được ẵm lên . Bé có thể không duy trì cánh tay trong một vị trí thẳng đứng nhưng 

động tác ban đầu phải là có chú ý . 

 

Ghi chú  
Dạy trẻ như ở P.S.A.5 – con bạn sẽ dần dần có được những hành động có chú ý . Tiếp tục 

khuyến khích bé để đoán trước các sự việc . Nếu như bé đang ăn thức ăn đặc , bạn có thể chú 

ý cách bé há miệng để ăn bằng muỗng . Bé có lẽ sẽ cười khi bé nghe leng keng của chìa khoá 

ở cửa , hoặc bước chân quen thuộc của anh hay chị của bé . Bé có thể cũng đoán biết được 

các sự việc kém thú vị – bé có lẽ sẽ bực dọc và vùng vẫy khi thấy bồn tắm . 

Nhớ kỹ sự liên hệ mật thiết giữa mong đợi và giao tiếp . Khi con bạn đến vối bạn bằng cánh 

tay dang rộng , bé nói với bạn rằng bé muốn được ẵm lên . Khi bé chụp lấy chai sữa vào giờ 

ăn , bé đang nói với bạn rằng bé đã sẵng sàng để uống sữa . Khi bé có thể sử dụng các điệu 

bộ đơn giản , như là đụng đến và chụp lấy , với mục đích làm sự việc sảy ra , bé đang trên 

con đường của sự giao tiếp tốt có hiệu quả . 

 

 

   Cười với hình bé trong gương                          p.s.a.8 

 

Đây là một điểm mốc cổ điển khác trong sự phát triển xã hội ban đầu ; 

 

   Cách đánh giá : 
  Phương pháp : Chỉ có con bạn thấy hình ảnh của bé trong gương . 

Cho điểm cộng nếu như bé cười với hình ảnh của chính bé . 

 

Ghi chú : 
    Bắt đầu chỉ cho bé thấy hình ảnh của bé trong gương khi mà bé có thể giữ vững đầu bé để 

xem . Khuyến khích bé nhìn hình của cả khuôn mặt bạn , khi bạn cười và nói với sự phản 

chiếu của bé trong gương . Vài đứa trẻ có sự quan tâm nhiêu nhưng không phải lúc nào cũng 

thật sự mỉm cười với chính bé . Sự thú vị quan trọng nhất là ở đây . 

 

    Vận động lấy một món đồ chơi ngoài tầm           p.s.a.9 

 

       Đây là dấu hiệu cho biết đứa trẻ bắt đầu di chuyển có chủ đích . Đó là dường như đứa trẻ 

nói với chính nó . “ Nếu như tôi di chuyển cơ thể , tôi có thể lấy được những gì tôi muốn “ . 

Kỹ năng này là quan trọng trong sự phát triển khái niệm của trẻ về cơ thể của bé và mối quan 

hệ của nó với các thứ khác . 

 

  Cách đánh giá : 

 Vật liệu : đồ chơi quen thuộc 

 Phương pháp : Giúp con bạn chơi với món đồ chơi để khuyến khích sự thích thú của bé . 

Sau đó , đặt nó ngoài tầm của bé một chút . 

 

Cho điểm cộng nếu con bạn vận động bất cứ phần nào của cơ thể để với lấy món đồ chơi . 

Con bạn không cần thiết phải chạm thật sự vào món đồ chơi để được điểm . 

 

Ghi chú :  

Mục này quan tâm nhiều về ý định hơn là khả năng vật lý của trẻ để thật sự lấy được món đồ 

chơi .Nhưng dĩ nhiên bạn sẽ muốn bé học cách để lấy được món đồ chơi , và kỹ năng ban 

đầu trong kỹ năng vận động thô và tinh sẽ giúp bé tiến tới mục tiêu này . 
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Cười lớn khi đầu bé bị phủ bởi một tấm vải             p.s.a.10 

 

    Chơi những trò chơi như là ‘ ú..à..’ với em bé thấm nhuần sâu trong nền văn hoá ta . Trẻ 

em yêu trò chơi này và học được từ đó đoán trước cái gì sẽ sảy ra tiếp theo và tham gia cả 

bằng lời nói và hành động . Trong mục này ,chúng ta sẽ tìm hiểu không biết trẻ có thể hiện sự 

thích thú của trẻ với trò chơi qua tiếng cười . 

 

 

 

 Cách đánh giá :  
 Phương pháp : Chơi trò này nhiều lần với con bạn , để nó trở nên quen thuộc với trẻ trước 

khi đánh giá . Trùm đầu bé với một cái tã lót hoặc miếng vải mềm khác , rồi nói “ở đâu ?” 

lấy miếng vải trùm đầu ra và nói “ ú ..à “ 

 (có rất nhiều biến thể của trò chơi này , và bạn có thể thay thế bằng cách riêng của bạn khác 

với cách mô tả ở đây )  

Cho điểm cộng nếu như con bạn cười lớn khi trò chơi này . 

 

Ghi chú : 
   Các biến thể của trò chơi bao gồm cả việc dấu mặt của bạn cũng như của bé , xuất hiện và 

biến mất sau cái giường cũi , làm cho gấu Teddy xuất hiện và biến mất … Khi sử dụng 

phương pháp tã lót được nêu trên , ngừng nhiều lần để xem nếu như con bạn có cố gắng để 

kéo các tã lót xuống khỏi mặt bé . Xem qua P.S.A.20 ( tham gia trong trò ú ..à ) và xem 

chừng nếu như con bạn có đoán được chỗ mà bạn sẽ có mặt khi bạn xuất hiện lần tới . 

 

  Cười với các trò chơi quen thuộc                  p.s.a.14 

 

Có nhiều trò chơi dân gian đơn giản và có sự tác động qua lại lẫn nhau ( và với mục đích tốt ) 

được chơi với trẻ sơ sinh , giữ một vai trò quan trọng trong sự tiếp xúc giữa bạn và trẻ . Có 

sẵn rất nhiều nguồn sách là hướng dẫn tốt cho bạn . Một số trò chơi phổ biến như chú heo 

con đi chợ, đây là cách chạy xe của quý bà, vòng và vòng quanh vườn, và chèo, chèo, chèo 

thuyền . 

 

 

  Cách đánh giá : 
 Phương pháp : Chọn vài trò chơi với con bạn , như các trò chơi nêu trên  

Cho điểm cộng nếu như con bạn tỏ ra vui vẻ mong đợi bằng tiếng cười , hoặc một vài phản 

ứng quen thuộc với bạn , khi trò chơi bắt đầu . 

 

Ghi chú  
Chọn một vài trò chơi để chơi mỗi ngày, để các trò đó trở nên quen thuộc với trẻ. Sự quen 

thuộc sẽ giúp bé đoán được cái gì sẽ đến. Khuyến khích anh chị của bé tham gia vào trò chơi 

- nhiều trẻ em thích có một trò chơi mà đặc biệt để chơi với em bé . 

Xem qua P.S.A.21 ( chơi các trò chơi có tác động qua lại đơn giản ) nơi mà trẻ được khuyến 

khích để trẻ chơi tích cực trong các hoạt động của trò chơi . 

 

Phản ứng lại với người lạ bằng cách nhìn chằm chằm hay khóc                                         

p.s.a.15 

 

   Đây là một điểm mốc khác trong sự phát triển . Nó cho ta thấy rằng trẻ nhận thức được sự 

khác biệt giữa những người quen và lạ , và học tính khác biệt của cái mới . Nó không thể 

được dạy dỗ trực tiếp - mà là vấn đề của sự trưởng thành . 
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   Cách đánh giá : 
  Phương pháp : Quan sát con bạn khi có sự có mặt của người lạ . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn nhìn chằm chằm vào người lạ hay khóc bất thình lình khi bé 

thấy mặt người lạ. 

 

 

   Chơi với nhiều thứ đồ chơi trong 10 phút             p.s.a.16 

 

 Mục này chú trọng đến khả năng của trẻ tự bận rộn trong một khoảng thời gian ngắn không 

có sự để ý trực tiếp của người lớn . Trong trường hợp thực hành, tức là bạn có thể đưa cho trẻ 

một vài món đồ chơi và bận rộn làm một việc gì đó trong cùng căn phòng, tính trước rằng sự 

chăm sóc của bạn sẽ không cần thiết trong khoảng 10 phút hay hơn nữa. Thuật ngữ  “ chơi 

đùa “ là quan trọng ở đây. Không cộng điểm cho con bạn nếu như trẻ có hành vi tự gây hứng 

thú như nút ngón tay hay đá qua đá lại. 

 

  Cách đánh giá : 
  Phương pháp : Đưa vài món đồ chơi quen thuộc và ưa thích cho bé. ở gần bé, nhưng không 

phải quan tâm trực tiếp bé.  

Cho điểm cộng nếu như con bạn chơi khoảng 10 phút. Bé có lẽ sẽ nhìn những người khác 

trong chốc lát giữa thời gian chơi. Bé cũng có thể sẽ “ nói chuyện “ với bạn, nhưng không 

được yêu cầu bạn bỏ những gì bạn đang làm để đến với bé.  

 

Ghi chú :  

  Trẻ càng biết nhiều cách chơi càng có thể chơi độc lập . Trẻ em nói chung có khoảng thời 

gian chú ý ngắn , vì thế bé sẽ cần các kỹ năng để thử nghiệm với nhiều đồ vật để chơi trong 

10 phút . 

Để dạy con bạn biết tự chơi một cách độc lập, bạn phải dạy cho bé bằng cách chơi với bạn . 

Kỹ năng vận động tinh trong chương trình này sẽ dạy các cách để chơi với nhiều loại đồ chơi 

khác nhau. Kỹ năng vận động thô cũng rất quan trọng – con bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi 

chơi một cách độc lập nếu bé có đủ sự cân bằng và vận đông để với tới và tìm được các đồ 

chơi đặt ở chung quanh bé . 

 

  Nếu bé có đầy đủ các kỹ năng chơi đùa, nhưng vẫn đòi bạn tiếp tục chăm sóc, hãy hướng 

dẫn dần dần cho bé chơi đùa một mình. Bắt đầu bằng việc đi chỗ khác một vài lần trong chốc 

lát và từ từ tăng khoảng thời gian lên. Đừng để đến khi bé khóc mới chăm sóc bé, đến gần bé 

hoặc nói chuyện với bé, đều đều có chừng mực khi bé đang chơi đùa vui vẻ. Bé sẽ khám phá 

ra rằng khóc lóc không phải là cách duy nhất để có được sự chú ý của bạn , và chơi đùa một 

mình không có nghĩa là một sự xa cách không thể thay đổi được với bạn . 

 

      Tham gia trò chơi ‘ ú …à’                                               p.s.a.20 

 

Đây là một phần mở rộng của P.S.A.10 . trong mục này , chúng ta tìm hiểu xem trẻ có biết 

được bước tiếp theo trong trò chơi . 

 

 Cách đánh giá : 

 Vật liệu : Một miếng bìa cứng , khoảng 30cmΗ30cm, với một lỗ tròn ở chính giữa . 

 Phương pháp : Khi con bạn đang nhìn bạn, giấu mặt bạn sau tấm bìa cứng. Nhìn chung 

quanh tấm giấy, và nói “ú..à..” Lặp lại , xuất hiện ở cùng một bề mặt của tấm bìa như lần 

trước. Bây giờ dấu mặt lần nữa, và nhìn xuyên qua lỗ tròn để nhìn nếu như con bạn đang 

nhìn về cùng phía của tấm bìa nơi mà bạn đã xuất hiện lần trước . 
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Cho điểm cộng nếu như con bạn giấu mặt và nói : “ú..à” với bạn  

 

Ghi chú :Bạn cũng có thể lặp lại trò chơi nhiều lần để cho con bạn đoán trước được sự việc 

tiếp theo của trò chơi . Bạn có thể dùng bất cứ vật cản nào để chơi ú ..à.., lặp lại nhiều lần ở 

một nơi đến kho con bạn tìm thấy bạn ở đó . Sau đó bạn có thể chọn một nơi mới để xuất 

hiện lại - con bạn sẽ vẫn tiếp tục nhìn về chỗ cũ để tìm bạn, nhưng bé sẽ khám phá ra sự thay 

đổi để điều chỉnh đúng nơi tìm . 

 

Tham gia các trò chơi có sự ảnh hưởng lẫn nhau như  

“ chú heo con này “ bằng cách giơ tay ra            p.s.a.21 

 

   Trong P.S.A.14 ( cười với các trò chơi quen thuộc ) đứa trẻ thể hiện sự thích thú và đoán 

trước được bằng tiếng cười lớn . ở đây , chúng ta quan tâm đến với sự hiếu động. Bé không 

cần phải thực hiện các hành vi một cách chính xác, nhưng bé có thể học được cách khẳng 

định vị trí của mình trong một trò chơi hay tham gia vào các động tác đơn giản như: lắc lư , 

nhún lên nhún xuống hay vỗ tay .  

 

  Cách đánh giá : 
 Phương pháp : Chơi một vài trò chơi với con bạn , như là các trò chơi được giới thiệu trong 

phần P.S.A.14 

Cho điểm cộng nếu như con bạn tham gia vào trò chơi bằng cách giơ tay ra, lắc lư trên đầu 

gối bạn hay làm các động tác thích hợp với trò chơi . 

 

Ghi chú :  
    Sự lập đi lập lại rất quan trọng để tham gia vào trò chơi như các trò trên . Con bạn thì rất 

có khả năng tham gia vào trò chơi nếu như bé biết rõ về trò chơi . Nói cho con bạn biết về trò 

chơi mà bé chuẩn bị được chơi và dành cho bé thời gian để sắp xếp và phản ứng . Nếu cần 

thiết, giúp bé chuẩn bị cho trò chơi, chỉ giúp đỡ bé những gì bé cần, và để cho bé càng nhiều 

tự do vận động càng tốt . 

Khi bạn kết thúc trò chơi, ngừng một lát, nhìn bé một cách mong đợi và hỏi “ Con có muốn 

chơi thêm không ? “ . Cái này làm cho bé cơ hội để bắt đầu làm quen với lần chơi khác bằng 

cách giơ tay lên hay làm một động tác thich hợp với trò chơi . 

 

Bày ra các trò chơi có chức năng đơn giản như  là để một cái tách hay một cái thìa vào miệng        

p.s.a.22 

 

    Giai đoạn ban đầu trong sự phát triển của các kỹ năng chơi đùa, trẻ em xem xét các đồ vật 

bằng cách ngậm, sờ và nhìn. Ngay sau đó chúng tìm hiểu qua lúc lắc, đập mạnh và thả rơi 

hoặc ném món đồ vật. Tiếp theo, chúng bắt đầu nhận thức được các cách mà các món vật liên 

quan với nhau bằng cách đập các vật vào nhau hoặc đặt vật này cào trong hay lên trên các vật 

khác. Bạn sẽ tìm thấy tất cả các kỹ năng này có trong phần kỹ năng vận động tinh của tập 8 . 

 

Chúng ta đề cập ở đây với sự phát triển xa hơn khả năng để sử dụng đồ vật vào mục đích mà 

trẻ định dùng . 

Trẻ em học được các chức năng của đồ vật quen thuộc qua kinh nghiệm sống hàng ngày . 

Con bạn có lẽ thỉnh thoảng đã và đang thể hiện cho bạn thấy rằng cái tách và thìa của bé 

được dùng vào việc gì, khi chúng được mang ra cho bé mỗi bữa ăn . 

 

Trong phần này, chúng ta tìm hiểu xem trẻ có dùng – hoặc là giả bộ dùng – các vật vào mục 

đích đã định như là một phần của sự chơi đùa . 
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Kỹ năng này đặt ra một nền tảng cho sự phát triển về các trò chơi giàu sức tưởng tượng , hay 

cá trò chơi giả vờ . 

 

 Cách đánh giá : 
 Phương pháp : Vào giờ chơi, đưa cho con bạn nhiều đồ vật thông dụng như là một cái tách , 

một cái thìa và một cái lược . 

Cho điểm công nếu như con bạn biểu hiện được công dụng của các vật trong lúc chơi bằng 

nâng tách hay đưa thìa lên miệng và cố thử để chải tóc của chính bé . 

 

Ghi chú :  
Để khuyến khích sự phát triển kỹ năng này, đưa cho trẻ các vật thích hợp trong lúc chơi, và 

dành thì giờ để sử dụng các vật với bé. Nói cho bé biết bạn đang làm gì - “ uống nước “ , “ 

chải tóc “ . Đây là một ý kiến để tạo ra các trò chơi lần lượt - đầu tiên , là đến lượt bạn chải 

tóc, sau đó đến lượt con bạn và cứ như vậy tiếp đến sử dụng các đồ chơi trong trò chơi búp 

bê 

 ( xem P.S.A.40) nhưng bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ để kế đến búp bê và các chú gấu 

nhồi bông ở trong trò chơi lần lượt của bạn, để cho trẻ khái niệm . 

Chúng ta sẽ nói thêm về trò chơi lần lượt ở mục tới trong chương này . 

 

chơi bóng bằng cách đẩy bóng trở về cho cha/mẹ                                                 p.s.a.23 

 

ở đây chúng ta sẽ xem xét khả năng luân phiên của trẻ. Luân phiên là cốt yếu trong quá trình 

phát triển của chơi đùa, xã hội hoá và hơn tất cả đó chính là ngôn ngữ. Thật sự, ba lĩnh vực 

này đan xem vào nhau rất chặt ở cấp này của quá trình phát triển đó chính là bài tập nhân tạo 

để tách chúng ta . 

Bạn sẽ tìm thấy một bài tranh luận đầy đủ chi tiết của trò chơi luân phiên trong quyển 3 

chương 2 . ở đây bạn sẽ tìm thấy nhiều gợi ý cho trò chơi luân phiên , và chúng tôi giới thiệu 

cho bạn một vài trò chơi khác nhau cho con bạn. Nếu như con bạn không thể lăn hay ném 

bóng thì bạn có thể thay thế bằng một trong những trò chơi khác thay vì chơi bóng như bạn 

đã dự định . 

 

  Cách đánh giá : 
 Vật liệu : một quả bóng tennis hay một quả bóng lớn hơn thế một chút . 

 Phương pháp : Lăn bóng đến cho con bạn và khuyến khích trẻ lăn hoặc ném trở lại cho bạn  

Cho điểm cộng nếu như con bạn lăn hoặc ném trái banh trả lại nhiều lần qua sự hướng dẫn 

của bạn . 

 

Ghi chú : 

Tham khảo quyển ba , chương 2 , cung cấp thông tin về việc dạy luân phiên  

 

Chơi một mình gần một người lớn – trong vònh 15 đến 20 phút                                                           

p.s.a.24 

 

      Đây là phần mở rộng của P.S.A.16 ở trên, được đánh giá cùng một cách, là kỹ năng của 

trẻ từ 9 đến 12 tháng tuổi, và sự đánh giá trong phần này chỉ thích hợp với trẻ mà kỹ năng 

vận đông tinh của trẻ đó đã đạt đến mức độ của 9 tháng tuổi, và có đủ vận động để lấy được 

nhiều đồ vật khác nhau ( điểm này ám chỉ về khả năng với tới đồ chơi khi đang nằm sấp hoặc 

một cấp bậc cao hơn của quá trình phát triển của kỹ năng vận động thô )  

 

    Một đứa trẻ mà chưa đạt đến mức độ của sự phát triển kỹ năng vận đông thô hoặc tinh 

cũng có thể sẽ chơi một mình được trong vòng 20 phút, và miễn là thích thú và mọi bất hợp lí 
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trong đứa trẻ vào lúc này bị loại bỏ, điều đó sẽ mang đến một sự vui vẻ tuyệt vời cho bậc 

cha/mẹ ! Nhưng trong các trường hợp tương tự như vậy phần này không được dùng để chỉ 
định ra mức phát triển của trẻ từ 9 đến 12 tháng tuổi . 

 

Thường ném đi các đồ chơi trong khi chơi hay để từ chối                                      p.s.a.33 

 

     Giai đoạn ném đồ vật là quen thuộc đối với các bậc cha/mẹ ! Bởi vì hầu hết các đứa trẻ 

đều phải trải qua giai đoạn này ở 12 đến 15 tháng tuổi, nó có thể được coi như là một mốc 

quan trọng của sự phát triển  

  Cách đánh giá : 
  Phương pháp : Quan sát con bạn suốt cuộc chơi lâu hơn . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn ném các món đồ chơi trong khi chơi hoặc khi từ chối các 

món mà bé không thích  

 

Ghi chú : 
Đừng lo lắng nếu như con bạn không trải qua giai đoạn này. Không cần phải dạy cho bé ném 

các đồ vật như một phần trong hành vi chung của bé – sẽ hữu ích hơn nếu như bạn dạy bé 

ném các món đò thích hợp (như là các trái banh) và dạy bé từ chối các vật mà bé không thích 

bằng cách dùng tay đẩy lại, lắc đầu hoặc nólà “ không” đúng lúc . 

 

“phô trương “ để được sự chú ý của người lớn    p.s.a.34 

 

Giống như ở mục trước, đây cũng là một giai đoạn cơ bản trong sự phát triển bình thường, 

chứ không phải là một kỹ năng được dạy dỗ . 

 

  Cách đánh giá : 
  Phương pháp:  Quan sát con bạn ở những khoảng thời gian dài, đặc biệt khi có những 

người lớn khác ngoài những người lớn gần gũi trong gia đình, có mặt hoặc khi bạn đang chú 

ý một việc gì khác  

Cho điểm cộng nếu như con bạn “ phô trương” để gợi sự chú ý. Cách “ phô trương “ là theo 

nhiều cách khác nhau, nhưng thường là làm những tiếng động lạ và di chuyển một cách tức 

cười . 

 

 

đưa hoặc cho người lớn xem một món đồ chơi    p.s.a.35 

 

   Đưa hoặc cho xem đồ chơi là các cử chỉ giao tiếp, thể hiện tính sẵn lòng tham gia với các 

trẻ khác vào trò chơi mà bé đang chơi và để chia sẻ thông tin về bé đang làm gì . 

 

 Cách đánh giá : 
 Phương pháp : Quan sát con bạn khi chơi  

Cho điểm cộng nếu như con bạn tự ý cho xem hoặc đưa một món đồ chơi cho một người lớn 

ở gần, hoặc nếu như bé đáp lại một yêu cầu như là “ cho bác xem con có gì ?” hoặc là “ Đến 

lượt của mẹ ?”. 

 

Ghí chú : 
  Giả dụ con bạn đang chơi một chiếc xe đồ chơi. Bạn có thể đến và chạm vào chiếc xe đồ 

chơi của bé với một câu nói thân thiện như là “ bánh xe lớn quá “ hay “ chiếc xe kêu bom 

bom “. Duỗi thẳng tay ra và nói “ mẹ có thể lấy chiếc xe được không ? “ Nếu như bé đưa nó 

cho bạn, bạn cầm lấy, xem xét món đồ chơi, bình luận về nó và sau đó trả lại cho bé. Hoặc 

bạn bắt trước những gì bé đang làm với chiếc xe . 
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   Nếu con bạn không phản ứng lại sự quan tâm của bạn, bạn có thể tìm một chiếc xe khác và 

chơi kế bên bé, thỉnh thoảng bắt chước hành động của bé và thỉnh thoảng biểu lộ những cái 

mới. Một khi bé nhìn bạn, đưa cho bé chiếc xe đồ chơi của bạn và sau đó yêu cầu bé đưa cho 

bạn một chiếc khác của bé. 

 

  Chú ý rằng bạn đang cố gắng để phát triển một mô hình luân phiên ở đây một khi con bạn 

thay phiên để đưa và cho xem, tự ý và các động tác tự bắt đầu làm quen sẽ theo sau . 

 

Chuyển một bức hình hay một quyển sách trở về vị trí thích hợp nếu như vật đó bị đảo lộn 

hoặc mặt trước ra mặt sau                                               p.s.a.38 

 

    Khi mà đứa trẻ sử dụng kỹ năng này, bé thể hiện rằng bé hiểu mục đích và cách dùng đúng 

của một trong các vật quan trọng nhất trong môi trường của bé - đó là quyển sách ! Nó cũng 

là một dấu hiệu rõ ràng rằng đứa bé có thể giải thích được các bức tranh . 

 

  Cách đánh giá : 
 Vật liệu : Một quyển sách hình có các hình ảnh của các vật quen thuộc hoặc một bức tranh 

lớn vẽ một vật . 

  Phương pháp : Đưa cho bé cầm bức tranh hay quyển sách để trẻ cầm ở chiều lộn ngược . 

Lặp lại với bức tranh hay sách ở chiều lộn ngược . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn quay bức tranh hay cuốn sách trở về vị trí đúng trong một 

trong hai lần thử của bạn . 

 

Ghi chú : 
Nếu con bạn không thể quay quyển sách hay bức tranh về vị trí đúng , tập luyện với bé mỗi 

lần bạn đọc một cuốn sách chung với bé. Trước khi bạn bắt đầu câu chuyện, yêu cầu bé quay 

cuốn sách trở về vị trí đúng, giúp bé nếu cần thiết . 

 

 

   Bắt trước làm việc nhà                                        p.s.a.39 

 

    Trẻ con ở mức phát triển này thích bắt chước các hành động của người lớn làm. Việc nhà 

là hành động mà bé thường bắt chước, dĩ nhiên là còn có nhiều hành động khác. Những gì trẻ 

con bắt chước phụ thuộc vào những gì mà chúng thấy . 

 

 Cách đánh giá :  
 Vật liệu : Bảo đảm chắc chắn rằng con bạn có sự dàn cảnh để mà bắt chước những hành 

động hàng ngày của bạn. Những cái này có thể coi là đồ chơi phỏng theo đồ dùng của người 

lớn hay là sự vật có thật hoặc là sự ứng biến . 

  Phương pháp : Quan sát con bạn trong khi bạn đang làm các công việc hàng ngày . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn bắt chước bất cứ hành động nào của việc nhà hoặc các hành 

động bình thường khác . 

 

Ghi chú : 
Có lẽ sẽ là công việc vất vả đối với chúng ta, nhưng với trẻ con tất cả chỉ là chơi đùa . 

Khuyến khích con bạn tham gia vào các công việc vặt hàng ngày, bé sẽ học được từ đấy, và 

nó có thể sẽ làm cho nhiệm vụ của bạn có nhiều niềm vui hơn - nếu như không muốn nói là 

dễ dàng hơn . 

 

Bày ra các trò chơi có nhiều chức năng            p.s.a.40 
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Trong phần P.S.A.22, chúng ta xem xét ở khả năng của trẻ để sử dụng các vật thông dụng 

như là cái tách, thìa, cái lược như là một phần trong trò chơi của bé. Trong mục này, chúng ta 

xem xét khả năng của bé liên hệ các đồ vật đó với các thứ khác nhau - đặc biệt là với các búp 

bê hoặc thú nhồi bông . 

 

 Cách đánh giá : 
 Vật liệu : Các búp bê có tóc,  các thú nhồi bông khác, cái tách, thìa, lược.. 

 Phương pháp : Cho con bạn sự lựa chọn giữa các đồ chơi như là bảng liệt kê ở trên, và quan 

sát bé chơi . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn cho búp bê ăn với cái thìa, chải tóc búp bê bằng lược và…., 

sử dụng ít nhất 3 hành động giống như kể trên trong khi chơi 

 

Ghi chú : 
Tiếp tục chơi “ trò giả vờ “ với con bạn , như đã kể ở mục P.S.A.22. Bạn có thể tăng phạm vi 

dàn cảnh của bạn làm trò chơi của con bạn phát triển hơn – tắm xì mũi và đánh răng cho búp 

bê là những trò chơi rất vui . 

Các búp bê là những thứ đồ chơi cần thiết ở giai đoạn này của sự phát triển - đối với con trai 

cũng như con gái . 

 

Giao lưu với bạn cùng lứa bằng  cử  chỉ                 p.s.a.46 

 

Quá trình xã hội hoá giữa các trẻ em cùng tuổi thì chậm hơn quá trình xã hội hoá với người 

lớn. Phần này và phần tiếp theo sau thường xuất hiện rõ nét cùng một lúc – các mục này tập 

trung vào hai khía cạnh của quá trình mà trẻ liên hệ với nhau ở thời kỳ đầu . 

 

  Cách đánh giá : 
  Phương pháp : Quan sát con bạn chơi gần 2 hay ba đứa trẻ khác, gần bằng tuổi hay cùng 

mức độ phát triển . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn giao lưu với các trẻ khác nhiều lần bằng cách đưa đồ chơi , 

lấy lại đồ chơi khi chúng đưa, chỉ ra các vật hoặc sự kiện, vẫy tay và….. 

 

Tham gia trong các trò chơi tương tự ; quan sát các trẻ khác chơi                                     

p.s.a.47 

 

  Cách đánh giá : 
  Phương pháp : Như là ở phần P.S.A.46 trên . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn chơi gần các trẻ khác, và xem chúng chơi nhiều lần . 

 

Ghi chú : 
Trước tiên, thường xuyên cho con bạn cơ hội để chơi với các trẻ khác cùng tuổi. Có thể là 

một nhóm trẻ trong xóm, hoặc là bạn có thể sắp đặt để đến với một nhóm bạn có con nhỏ . 

Nếu như con bạn lớn tuổi hơn, nhưng chậm chạp trong vui chơi và phát triển xã hội, có thể là 

đúng khi để bé trong nhóm của những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn nhưng trùng với mức phát triển 

của bé, cũng như trong nhóm của trẻ cùng tuổi, để xem trong nhóm nào thì bé vui vẻ nhất và 

hoc được nhiều nhất. Chắc chắn rằng hầu hết các bậc phụ hưynh đều hoan nghênh các trẻ em 

khuyết tật chơi chung với con của họ, bởi họ nhận ra rằng con họ cũng có lợi từ những tình 

bạn này .  

 

   Khuyến khích con bạn chơi gần các trẻ khác, đang chơi các đồ chơi tương tự. Để bắt đầu , 

bạn có lẽ cần phải hướng dẫn con bạn chú ý đến những gì những đứa trẻ khác đang làm, và 
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giúp bé để đưa đồ chơi của mình cùng chơi với các trẻ khác và giao lưu với nhau bằng những 

điệu bộ đơn giản. Nhưng bạn hãy ở phía sau càng nhiều càng tốt . 

 

Trẻ con thường thích chơi gần các trẻ khác hơn, chúng quan sát nhau và đôi khi giao lưu khi 

hoạt động của trò chơi được định trước để có nhiều loại đồ chơi khác nhau cùng chơi chung . 

Khi mà chỉ có một chiếc xe hơi đồ chơi, một búp bê và một chiếc xe đạp, thì trẻ có khả năng 

tản đi các hướng. Hãy thử chơi những trò chơi chung quanh bàn hoặc cho trẻ thật nhiều khối 

lớn, xe hơi nhựa và búp bê . 

 

    Bảo vệ vật sở hữu                        p.s.a.48 

 

   Trong mục này, chúng ta xem xét việc con bạn có thể nhận ra hoặc đòi hỏi có vật nào đó 

của riêng bé, và phản đối khi các trẻ khác lấy đồ của bé. Hành vi này thường gây sự quan tâm 

đối với các bậc cha mẹ, họ thường thích con họ chia sẻ đồ chơi chung, nhưng đó là giai đoạn 

bình thường, tự nhiên của quá trình phát triển, và điều này cần được giải quyết khéo léo . 

 

  Cách đánh giá : 
 Phương pháp : Quan sát con bạn khi chơi với các trẻ khác  

Cho điểm cộng nếu như con bạn bảo vệ đồ chơi của mình khi những đứa trẻ khác lấy đi các 

đồ chơi của bé, bằng cách lấy lại hoặc la lớn lên . 

 

Tham gia vào các trò chơi tưởng tượng về gia đình                                                                       

p.s.a.49 

 

   Đây là phần tiếp theo của P.S.A.40 khi trẻ sử dụng các vật có chức năng trong trò chơi của 

bé với các búp bê. Trong kỹ năng trước, các hoạt động như vậy có thể bị cô lập, hơn là một 

phần của trò chơi giả vờ được mở rộng. Bây giờ chúng ta xem xét liệu đứa trẻ có thể đảm 

nhiệm một vai trò, và giữ vững được sự giả vờ của bé trong một trò chơi mở rộng. 

 

  Cách đánh giá : 
 Vật liệu : Đưa cho con bạn nhiều vật liệu có liên quan với nhau, như là búp bê, các đồ đạc 

trong nhà, một bộ ấm trà, một bồn tắm búp bê và bọt biển để tắm và / hoặc bộ nấu bếp đều ở 

cỡ của búp bê hay cỡ của bé . 

 Phương pháp : Quan sát con bạn khi bé đang chơi với các vật liệu được liệt kê trên đây. 

Cho điểm cộng nếu như con bạn giả vờ trở thành Mẹ hoặc Ba, và tham gia vào việc giả bộ 

nấu nướng, chăm sóc em bé và các thứ tương tự . 

 

Ghi chú : Bạn có thể khuyến khích con bạn chơi theo cách này bằng việc cung cấp nhiều thứ 

thích hợp ( các vật liệu tự chế cũng tốt – một hộp bìa cứng có thể cũng có hiệu quả như là 

một cái nôi mắc tiền của búp bê ) và bằng việc chơi với bé . Làm theo lời chỉ dẫn của bé càng 

nhiều càng tốt trong các trò chơi, khéo léo đưa ra những biến tấu mới lạ trong trò chơi. Đừng 

cố gắng áp đặt nếu như bé không bắt kịp ý kiến của bạn – ví dụ bạn sẽ khuyến khích bé nhiều 

hơn là một tràng những lời hướng dẫn . 

 

Chơi gần các trẻ em và đôi khi có sự tác động qua lại      p.s.a.50 

 

Đây là phần kéo dài của P.S.A.46 và 47 . Yêu cầu có sự tác động qua lại thường xuyên hơn . 

 

  Cách đánh giá : 
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  Phương pháp : Quan sát con bạn trong khi chơi với hai hoặc ba trẻ khác. Quan sát trong 

khoảng 10 phút , tính giờ bằng đồng hồ hay ước lượng, tính thời gian con bạn có giao lưu với 

các thành viên khác của nhóm .  

Cho điểm cộng nếu như con bạn có tiếp xúc với các trẻ khác 20% khoảng thời gian, bằng 

cách sử dụng lời nói hoặc / và cử chỉ . 
 

  Giúp đỡ trong các công việc nhà đơn giản     p.s.a.51 

 

Con bạn bây giờ có thể tiến tới từ các hành động bắt chước đơn giản trong nhà đến hợp tác 

tích cực với bạn để xem các nhiệm vụ đã hoàn thành . 

 

  Cách đánh giá : 
 Phương pháp : Yêu cầu con bạn làm các việc đơn giản cho bạn, như là đem các vật đi chỗ 

khác hoặc đem chúng đến hoặc chùi sạch vũng nước đổ . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn, khi được giao các nhiệm vụ đơn giản có thể hoàn thành 

chúng không có sự giúp đỡ của người lớn  

 

Ghi chú : 
Không nghi ngờ gì khi làm việc gì đó một mình thì nhanh hơn là yêu cầu trẻ con làm, nhưng 

về lâu dài bạn sẽ tiết kiệm được thời gian nếu như con bạn tích cực trong công việc nhà . 

Nhận lấy trách nhiệm và giúp đỡ Cha Mẹ một cách thực tế đem đến một sự mãn nguyện 

tuyệt đối với bất cứ đứa trẻ nào. Đây cũng là bối cảnh lý tưởng để thực tập kỹ năng vận động 

và ngôn ngữ . 

  

Hợp tác với người lớn yêu cầu trong khoảng 50% thời gian                              

p.s.a.52  

 

   Khi một đứa trẻ đã đạt đến mức 2 – 3 tuổi của kỹ năng tiếp thu ngôn ngữ, bé có thể theo 

được những yêu cầu của người lớn, không cần sự giúp đỡ chiếm khoảng 50% thời gian . Đây 

không ám chỉ nhiều đến quy tắc được đặt ra trong gia đình , nơi mà mức độ của sự phục tùng 

được mong đợi cao hơn, và những hướng dẫn thực tế hoặc bất ngờ được đưa ra suốt mọi 

ngày  

 

  Cách đánh giá : 
  Phương pháp : Quan sát sự phản ứng lại của con bạn khi bạn hướng dẫn cho bé nhiều ngày 

liên tiếp . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn vâng lời khi bạn đưa ra yêu cầu, không cần sự giúp đỡ , 

khoảng 50% thời gian . 

 

Ghi chú : 
Sự nhận biết về ngôn ngữ , đặc biệt là RLC và RLD , sẽ chuẩn bị cho con bạn để đạt đến mục 

đích. Đôi khi sự không vâng lời sẽ dẫn đến kết quả từ sự miễn cưỡng, hơn là từ sự không có 

khả năng để hưởng ứng. Nếu như ở đây đang miêu tả con bạn, tham khảo quyển 2 chương 6 . 

 

   Lựa chọn khi được yêu cầu                            p.s.a.53 

 

    ở mức sớm hơn của sự phát triển , một đứa trẻ có thể xuất hiện sự lựa chọnvà như vậy lập 

tức từ chối vật được chọn để chọn các thứ khác hoặc có khi còn lo âu khi phải chọn một 

trong hai thứ yêu thích . 

Các bậc cha mẹ sẽ thấy giảm nhẹ hơn khi đứa trẻ bắt đầu có sự lựa chọn đúng đắn và bám 

theo các lựa chọn đó – bây giờ cha mẹ ít phải quyết định hơn  
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 Cách đánh giá :  
 Phương pháp :   Chỉ cho con bạn nhiều loại đồ chơi và thức ăn , và hỏi bé thích cái nào . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn chọn một món nào đó và sử dụng quyền được chọn của bé . 

 

Ghi chú : 
Nếu như con bạn đang nói chuyệ , bạn có thể chuyển qua để hỏi bé nói lên sự chọn lựa của 

bé từ món vật khác mà bé không thấy . 

 

 

Thay phiên dưới sự hướng dẫn của người lớn         p.s.a.54 

 

   Mục này đề cập đến khả năng thay phiên nhau với các trẻ khác trong một nhóm chơi dưới 

sự hướng dẫn của người lớn . Khả năng này được đánh giá là lý tưởng ở nhóm chơi hoặc 

nhóm mẫu giáo . 

 

   Cách đánh giá : 
  Phương pháp : Quan sát con bạn trong một trò chơi tập thể do một người lớn hướng dẫn  

Cho điểm cộng nếu như con bạn đợi đến phiên của mình , thay phiên khi được hướng dẫn và 

tham gia khi các trẻ khác đến phiên . 

 

Ghi chú : 
Bạn có thể chuẩn bị cho con bạn ở kỹ năng này bằng cách chơi các trò chơi luân phiên khi 

chơi với trẻ ở nhà . Cũng cùng chơi với các thành viên trong gia đình . Bạn có thể tìm thấy 

nhiều thông tin trong quyển 3 chương 2 . 

 

Chú ý vào âm nhạc hay một câu chuyện trong khoảng 10 phút trong một nhóm                           

p.s.a.55 

 

Có thể đánh giá được kỹ năng này một khi con bạn tham gia vào một lớp mẫu giáo hay một 

nhóm chơi . 

 

  Cách đánh giá : 
  Phương pháp : Quan sát con bạn với các trẻ khác trong một nhóm nhạc hay kể chuyện . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn chú ý vào khoảng 10 phút , không đi chỗ khác hoặc là sao 

lãng các trẻ khác .  

 

Ghi chú : 
Nếu như con bạn chơi nhóm hoặc đi mẫu giáo nhưng không tham gia trong suốt buổi họp 

nhóm , bạn hãy nói với giáo viên hay người hướng dẫn trong nhóm những điều bạn muốn đạt 

được – cô ta sẵn sàng giúp đỡ và sẽ có ý kiến để giúp con bạn đạt được mục đích . ở 

Macquarie , giáo viên sắp xếp những buổi họp nhóm nhỏ , vơi một vài đứa trẻ , để chúng bắt 

đầu làm quen và từ từ giới thiệu cho trẻ đến với các nhóm đông hơn với buổi họp nhóm dài 

hơn , Những đứa trẻ có khó khăn trong sự chú ý có thể được xếp ngồi gần phía trước , để cho 

phép sự liên lạc bằng mắt thường xuyên với cô giáo và tích cực hơn trong các hoạt động khi 

cần thiết . 

 

Nói “ làm ơn “ với sự nhắc nhở                     p.s.a.56 

 

Điều này là dĩ nhiên khi lịch sự nói “ làm ơn “ và “cảm ơn “ , làm cho ngôn ngữ của trẻ dễ 

chấp nhận hơn các trẻ khác . Nhưng kỹ năng này thường phát triển muộn hơn . ở Macquarie , 
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chúng tôi tin rằng “ làm ơn “ và “ cảm ơn “ không cần thiết là một ưu tiên lớn khi trẻ nhỏ 

chậm phát triển ngôn ngữ , nhưng sẽ được áp dụng khi bé đã nói tốt . Trẻ con cần phải hiểu 

rằng có nhiều yếu tố khác bao gồm trong “ yêu cầu tế nhị “ bên cạnh các từ “ làm ơn “và “ 

cảm ơn “ : giọng nói thì cũng rất quan trọng trong biểu thị sự khác nhau giữa một lời thỉnh 

cầu và một sự đòi hỏi . 

 

  Cách đánh giá : 
  Phương pháp : Quan sát nếu như con bạn có nói “ làm ơn “ khi yêu cầu cái gì đó hay 

không . Bạn có thể phai nhắc chung chung , như là “ con phải nói gì ?” 

Cho điểm cộng nếu như con bạn nói “ làm ơn “ hoặc tự nguyện hay khi được nhắc nhở chung 

chung . Không cộng điểm nếu như con bạn nói “ làm ơn “ chỉ kh bắt chước bạn . 

 

Ghi chú : 
Cha mẹ có thể mong đợi con mình nói “ làm ơn “ và “cảm ơn “ mà không cần nhắc nhở ít 

nhất là phân nửa thời gian trong khoảng 3 đến 4 tuổi (P.S.A.77) . Trong khi bạn biết rằng con 

mình có thể nói các từ này , tiếp tục các lời nhắc nhở chung chung hơn là nói ra từ đó . 

 

   Tham gia hát hay đọc thơ                                p.s.a.57  

 

     ở đây chúng ta xem liệu trẻ có thể tham gia vào bằng tiếng , cũng như bằng hành động , 

khi các trẻ khác đang hát hay đang đọc các bài thơ trẻ con. 

 

 Cách đánh giá :  
 Phương pháp : Cách lý tưởng để đánh giá kỹ năng này là quan sát con bạn trong suốt giờ 

âm nhạc trong nhóm chơi hay là trong trường mẫu giáo . Hay có thể lựa chọn trong những 

cách sau : để ý con bạn với các trò chơi ở trường hoặc là sử dụng một băng video hay 

cassette hoặc là cả nhà cùng hát . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn tham gia vào bằng tiếng , cộng thêm vài lời và sử dụng một 

giọng như đang hát . 

Ghi chú : 
Cách tốt nhất để dạy con bạn tham gia vào các bài hát và thơ trẻ con là bằng ví dụ . Ví dụ từ 

các trẻ khác rất có ích , nhưng ví dụ của bạn là quan trọng nhất . Con bạn thì không nghĩ đến 

việc phê bình giọng hát của bạn, nhưng nếu như bạn tự tin với giọng hát của mình , sử dụng 

băng hình và băng video và hát theo . 

 

Không khóc khi vắng mẹ                                 p.s.a.58 

 

    Đối với mức phát triển của trẻ từ 2 đến 3 tuổi, phần này chỉ đưa ra một chỉ dẫn rất chung 

chung khi có thể được mong đợi, bởi vì sự điều chỉnh để xa mẹ của một đứa trẻ tuỳ thuộc vào 

việc bé có thường xuyên xa mẹ hay không? ( chú ý rằng phần này cũng có thể áp dụng được 

với cha ) . 

 

  Cách đánh giá : 
  Phương pháp : Quan sát nếu như con bạn có thể ở tại trường mẫu giáo , hoặc với một vú 

nuôi quen thuộc , và không khóc khi cha mẹ bé bỏ đi . 

Cho điểm cộng nếu như đúa con rời bạn mà không bị xáo trộn tình cảm . 

 

Làm theo luật của trò chơi nhóm với sự chỉ dẫn của người lớn                                                              

p.s.a.73 
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Đánh giá kỹ năng này ở nhóm chơi hoặc là ở trường mẫu giáo , trong suốt trò chơi quen 

thuộc với con bạn . 

 

  Cách đánh giá : 
  Phương pháp : Quan sát con bạn khi bé đang chơi trong một trò chơi tập thể dưới sự hướng 

dẫn của một người lớn . Trò chơi nên là một trò quen thuộc đối với con bạn . Qui luật của trò 

chơi nên được giải thích vào lúc bắt đầu trò chơi cho cả nhóm , và sự hướng dẫn trong suốt 

cuộc chơi nên được đưa đến cho nhóm càng nhiều càng tốt . Chú ý rằng các trò chơi cho mục 

đích này có thể kể đến các tiết mục múa như : “ Người nông dân trong thung lũng nhỏ “ . 

 

Cho điểm cộng nếu như con bạn tham gia tích cực trong trò chơi và tuân theo các qui luật của 

trò chơi mà không cần đến sự chỉ dẫn riêng nào . 

 

 

  Thay phiên nhau với các trẻ khác                  p.s.a.74 

 

ở đây chúng tôi quan tâm đến khả năng tự động thay phiên nhau của trẻ hoặc là theo yêu cầu 

của một đứa trẻ khác . Đứa trẻ mà tích cực tham gia trong cách này tức là đang trong quá 

trình đến với sự hợp tác trong chơi đùa – xem quyển 2 chương 5 . 

 

  Cách đánh giá :  
  Phương pháp : Quan sát con bạn trong một điều kiện chơi đùa thoải mái , gần với các trẻ 

khác . 

 

Cho điểm cộng nếu như con bạn thay phiên hoặc là tham gia ít nhất một lần , không cần bất 

cứ sự hướng dẫn nào của người lớn . 

 

Chơi gần và nói chuyện với các trẻ khác           p.s.a.75 

 

Khi nói chuyện được thêm vào để chia sẻ và thay phiên nhau , đứa trẻ đang ở trong quá trình 

rất thuận lợi để đến với sự hợp tác trong chơi đùa . 

 

   Cách đánh giá : 

  Phương pháp : Quan sát con bạn trong một điều kiện chơi đùa thoải mái và gần với các trẻ 

khác . 

 

Cho điểm cộng nếu như con bạn chơi trong một khoảng cách gần với các trẻ khác và trò 

chuyện với chúng khi bé đang chơi  

  

Nô đùa với các trẻ khác chiếm phân nửa thời gian chơi    p.s.a.76 

 

Sự hợp tác thật sự trong chơi đùa bao gồm tham gia với những người khác để hướng tới mục 

đích chung , và tiếp nhận một vai trò mà nó thích hợp với vai trò của những người khác . 

 

  Cách đánh giá : 
  Phương pháp : Quan sát con bạn trong một điều kiện chơi đùa thoải mái và gần với các trẻ 

khác . 

 

Cho điểm cộng nếu như con bạn tham gia các hoạt động của trò chơi chung như “ nhà chòi “ 

hoặc là xếp các ô vuông hoặc chơi với các xe nhựa . Bé nên có vài hoạt động qua lại với các 

trẻ khác , và/hoặc nói chuyện với các trẻ khác về trò chơi , ít nhất 50% khoảng thời gian . 
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Nói “ làm ơn “ và “ cảm ơn “ trong khoảng 50% thời gian mà không có sự  nhắc nhở                                      

p.s.a.77 

 

Đây là phần mở rộng của P.S.A.56 

 

 Cách đánh giá : 
 Phương pháp : Quan sát con bạn vào các bữa ăn chính hoặc vào các bữa ăn nhẹ , hay các 

trường hợp khác mà có các vật đưa cho trẻ . Đếm số cơ hội để nói “ làm ơn “ hoặc “ cảm ơn “ 

và số lần các từ này được sử dụng . Không được nhắc nhở bé . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn nói “ làm ơn “ hoặc “ cảm ơn “ vào ít nhất 50% của cơ hội 

có được . 

 

Hợp tác với các yêu cầu của người lớn trong khoảng 75% thời gian                                                             

p.s.a.78 

 

Mục này giúp cho các thầy cô cha mẹ đánh giá liệu tỉ lệ vâng lời của một đứa trẻ với yêu cầu 

của người lớn có tăng trưởng theo thời gian hay không .  

Đánh giá cùng một cách như là ở P.S.A.52 , đánh dấu cộng nếu như con bạn làm theo sự chỉ 
dẫn của bạn trong khoảng 75% các cơ hội có được . 

 

giáo dục giới tính thông qua câu hỏi                   p.s.a.79 

 

trong phần Rl.D84,đứa trẻ học cách phân biệt giữa trai và gái trong các bức hình.ở phần này, 

đứa trẻ học cách trả lời một trong những câu hỏi thường được người lớn hỏi nhất với các trẻ 

nhỏ:”con trai hay con gái?”. 

 

 Cách đánh giá: 
 Phương pháp: hỏi con bạn:”con là trai hay gái?” 

Lặp lại, đảo lộn thứ tự:”con là gái hay trai?” 

Lặp lại một lần nữa. 

Cho điểm cộng nếu như con bạn trả lời câu hỏi đúng trong cả 3 lần thử . 

   

Ghi chú :  
Biến đổi thứ tự các lựa chọn khi bạn hỏi câu này là quan trọng nhất – và các câu khác cũng 

giống nó . Mặt khác đứa trẻ có thể học để nhận thấy được câu trả lời từ câu hỏi của bạn 

không cần hiểu thật rõ bạn đang hỏi cái gì . 

 

Các câu hỏi khác mà trẻ quen thuộc là : 

- “ Con mấy tuổi “ . 

- “ Con tên gì ?“  ( cả tên và họ ) 

- “ Con ở đâu ?”  ( dạy tên của tỉnh hoặc thành phố trước tiên )  

 

 

làm các công việc vặt đơn giản trong nhà             p.s.a.80 

 

   Khi trẻ bước sang tuổi thứ tư của sự phát triển , bé có thể hi vọng làm các công việc vặt 

đơn giản trong nhà , các công việc mà yêu cầu có sự tập trung và thận trọng . Hầu hết trẻ 

thích cảm giác trách nhiệm , như là công việc của người lớn . 

 

 Cách đánh giá : 
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 Phương pháp : Yêu cầu con bạn làm việc gì đó mà nó phải có một vài trách nhiệm – như là 

bưng ra một cái mâm trong bữa ăn nhẹ . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn làm được các việc vặt trong nhà không có một sự giúp đỡ 

nào . 

 

Ghi chú : 
Trường mẫu giáo đem đến nhiều cơ hội cho một đứa trẻ được đảm nhận trách nhiệm . Xếp 

các thứ đêm đi , phân phát thức uống vào bữa ăn sáng và giúp cô giáo lập ra một hoạt động 

mới chỉ là một vài ví dụ . Bạn hãy hỏi giáo viên mẫu giáo của con mình nếu như bé có thể 

thực hiện được các nhiêm vụ trên không . 

 

 

 

   Tránh xa các mối nguy hiểm                                   p.s.a.81 

  

    Một phần của nghệ thuật làm cha mẹ là thường xuyên giám sát các vật có thể gây tổn hại 

đến trẻ . Việc này trở thành bản năng thứ hai của cha mẹ , đến nỗi mà ngay cả họ cũng không 

nhận thức thấy được họ đang làm việc đó . Trong cùng một lúc , cha mẹ dạy các con nhận 

biết được các nguy hiểm trong môi trường xung quanh – “ Cẩn thận , bếp lò nóng đó “ , “ 

Chúng ta không thể đi đường đó được – có thuỷ tinh vỡ trên lối đi “ , “ Chúng ta hãy đi vòng 

quanh vũng nước “ . 

 

Sẽ đến lúc đứa trẻ có khả năng tự nhận biết và tránh xa các mối nguy hiểm - đây là một kỹ 

năng quan trọng trong quá trình phát triển của tính độc lập . 

 

  Cách đánh giá : 
  Phương pháp : Quan sát liệu con bạn có tránh được các mối nguy hiểm trong môi trường 

của bé , như là thuỷ tinh vỡ hay là hố trên mặt đất . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn từng bước tránh được các mối nguy hiểm . 

 

Ghi chú :Dĩ nhiên bạn không được để con bạn đi lên các mảnh kiếng vỡ để đánh giá kỹ năng 

này ! Nhưng có lẽ bạn có thể trì hoãn lại lời nhắc nhở chậm một chút để xem liệu con bạn có 

thể tự nhận ra hoặc là phải đưa ra một lời cảnh cáo chung trước , ví dụ như là “ Con nhìn xem 

cái gì trên lối đi “ . 

Đối với các bậc cha mẹ của các bé mẫu giáo hiếu động , việc chắc chắn tránh được tất cả các 

mối nguy hiểm chung quanh bé là điều không thể có được - nếu không thì có lẽ việc trầy đầu 

gối hay tróc móng chân sẽ không xảy ra . Tuy nhiên , bạn có thể chú ý rằng các tai nạn như 

vậy giảm theo thời gian . Đây là vấn đề của việc cải thiện sự thăng bằng - một kỹ năng giá trị 
tự có - nhưng hãy trông chừng con bạn cẩn thận khi bé đang chơi tự do bên ngoài để xem bé 

có khả năng để ý tới các vật có thể tổn thương bé hoặc là tự quyết định khi không cần sự 

nhắc nhở , rằng cái thang quá cao đối với bé hoặc là ngọn đồi thì quá dốc . 

 

ở trong vòng ranh giới mà cha mẹ đã định sẵn     p.s.a.82 

 

   Đây là một kỹ năng cốt yếu cho các trẻ ở tuổi mẫu giáo hiếu động – không chỉ vì sự an toàn 

của trẻ mà còn cho sự yên lòng của cha mẹ . 

Chúng ta chú trọng ở đây là khả năng của trẻ để trong một khu vực mà có một ranh giới có 

thể quan sát rõ ràng , mà không phải là hàng roà nhốt trẻ bên trong . 

  

  Cách đánh giá : 
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  Phương pháp : Quan sát qua nhiều cơ hội . Nói cho con bạn nghe một cách rõ ràng nơi nào 

để bé chơi . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn ở trong vòng giới hạn mà bạn đã đặt ra , như là ở sân sau , 

trong sân chơi hoặc là “ trên cỏ “ . 

 

Ghi chú : 
  Để dạy con bạn ở trong vòng ranh giới đã định sẵn , bạn phải cho phép bé khả năng để ra 

ngoài . Đây là một việc khó , nhưng không thể tránh được . Nếu như con bạn chỉ ở trong môi 

trường nơi mà không thể ra ngoài được , bé sẽ không học được việc tự nguyện ở lại , và bạn 

có thể đánh giá sai đối với những sự kiện không thể tránh khỏi khi sự kiện này đột nhiên nảy 

sinh . Cho con bạn cơ hội để chơi trong ranh giới định sẵn nhưng mở rộng khu vực ra khi bạn 

đang trông chừng bé và sẵn sàng phạt ngay lập tức để bé trẻ thấy hậu quả đáng ghi nhớ bất 

cứ khi nào nó định bỏ ra ngoài . Đừng quên khen ngợi bé khi bé làm theo các sự chỉ dẫn của 

bạn . 

 

chia sẻ sự chú ý của người lớn với người khác    p.s.a.83 

 

Đối với trẻ nhỏ việc chia sẻ sự quan tâm chú ý của người lớn khó hơn nhỏ so với chia sẻ các 

món đồ chơi . 

 

  Cách đánh giá : 
  Phương pháp : Quan sát con bạn trong nhiều dịp mà bạn bận nói chuyện hoặc làm việc với 

người khác . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn chơi im lặng khi bạn đang nói chuyện với người khác . 

 

Ghi chú : 
  Quyền của cha mẹ để không bị làm gián đoạn khi dàm thoại thường là vấn đề chính trong 

gia đình . Bé thất vọng vì bị từ chối chơi khi người lớn nói chuyện hoặc là chú tâm vào công 

việc gì đang làm . Nếu sự thất vọng này thường xuyên xảy ra , đứa trẻ có lẽ sẽ có cảm tưởng 

là một việc xấu đang đợi bé , và bé sẽ sống trong mong đợi tiêu cực này . Nhu cầu của đứa 

trẻ về sự quan tâm không ngừng lại chỉ vì cha mẹ bé đang quan tâm vào việc khác , và bé cần 

có sự khích lệ tích cực để kiểm soát sự mong muốn được quan tâm của bé . Bạn có thể giúp 

con bạn bằng cách thỉnh thoảng ngừng việc bạn đang làm một chút khi bé không có yêu cầu 

gì mà đang chơi yên lặng theo cách bạn muốn . Một nụ cuời hoặc một cái vuốt ve thường là 

cái mà các trẻ con cần để có thể tiếp tục chơi vui vẻ . Nếu như bạn biết rằng bạn sắp sửa bận 

rộn trong một lúc , bảo đảm chắc chắn rằng con bạn có cái gì đó thích thú để chơi trước khi 

bạn bắt đầu , và trông chừng bé để bạn có thể tiên liệu được khi nào thì cần thiết thay đổi đồ 

chơi . Bằng cách này , bạn cho bé cơ hội để được khen ngợi . 

 

Khi bé biết được lợi ích của việc cho bạn thời gian riêng , bạn sẽ cho bé lời khen và sự chú ý 

ít hơn bình thường , nhưng đó là một cách bảo đảm tốt đẹp để tiếp tục chú ý đến bé , theo 

cách tích cực , hết lần này đến lần khác , cho dù khi bé đã thôi không yêu cầu nó . 

 

 

 

Chương ΙΙΙΙΙΙΙΙ : 
 

P.S.B : Cách Ăn Và Uống 
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   Trong chương này gồm có hai phần . Đứa trẻ học cách ăn những thứ mà mọi người vẫn ăn 

một mình mà không cần sự giúp đỡ . Những phần này là mục tiêu quan trọng giúp cho trẻ 

cách , tính tự lập và đến với thế giới xã hội bên ngoài gia đình . 

 

  Đôi khi một vấn đề về thể chất gây trở ngại cho sự tiến triển , hoặc các loại thức ăn mà bé 

ăn hay tính tự lập của bé trong khi ăn , Khi các vấn đề này tồn tại , sẽ không có sự trợ giúp 

thay thế từ một người chuyên nghiệp được đào tạo chuyên môn . Các kỹ thuật hoặc dụng cụ , 

cách có thể tạo nên sự thay đổi 

 

 Một vài vấn đề về cách ăn và uống xuất hiện không phải do thiếu khả năng thực hiện khả 

năng cần thiết này , mà là sự miễn cưỡng . Các vấn đề này thường được giải quyết tốt như 

chúng ta được xem là vấn đề về thái độ , hơn là về vấn đề ăn uống . Nhưng trước khi biết 

định rằng con bạn có một vấn đề thái độ về thức ăn , nên đem bé đến bác sĩ để kiểm tra trước 

, có khi thái độ của bé là dấu hiệu để biểu lộ có cái gì đó trong cơ thể bé không được tốt . 

 

  Trong chương này , xin hãy lưu ý rằng trước tiên chúng tôi sẽ miêu tả qui trình để đánh giá 

các kỹ năng , và sau đó thảo luận về các phương pháp dạy tiếp tục , bắt đầu ở trang 29 …    

19 . Dù con bạn đạt được bất cứ điểm nào trong cách ăn và uống của bé , chúng tôi đề ……..  

bạn nên đọc qua toàn bộ chương này trước khi bạn bắt đầu dạy bé , như khi bạn mong …….. 

đầu sắp đặt công việc làm cơ sở cho mục tiêu trong tương lai , và kỹ năng có thể         cùng 

một lúc . 

 

  Dưới đây chúng tôi xin đưa ra tất cả các kỹ năng được trình bày trong chương này :  
        3 đến 6 tháng tuổi : 
11.   Mong đợi được ăn khi thấy vú nẹ hoặc chai sữa  

12.   Để tay lên vú mẹ hoặc trên chai sữa  

13.   Bú và nuốt các thức ăn được nghiền nhuyễn . 

 

6 đến 9 tháng tuổi : 
17. Uống từ một cái tách với sự giúp đỡ  

18. Ngậm và nuốt các thức ăn đặc  

19. Tự ăn những đồ ăn dùng tay ( bánh qui , bánh khô ..) 

 

9 đến 12 tháng tuổi : 
25. Cầm lên và ăn các mẩu nhỏ của thức ăn dùng tay . 

26. Cầm thìa , và cố gắng cho thức ăn vào miệng . 

27. Cắn và nhai một miếng bánh qui . 

28. Ăn các món ăn được nghiền nhỏ . 

 

12 đến 15 tháng tuổi : 
29. Khi uống thường không có sự giúp đỡ thường làm đổ ra . 

30. Tự ăn một mình với cái thìa , thường làm đổ vãi . 

31. Nhai các thức ăn bình thường ( chỉ cắt nhỏ ra ) . 

 

18 tháng đến 2 năm tuổi : 
41. Uống bằng tách không bị đổ . 

42. Ăn bằng thìa không bị đổ  

 

2 đến 3 năm tuổi : 
59. Hút nước bằng ống hút .  

60. Sử dụng một cái nĩa để xiên thức ăn . 
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3 đến 4 năm tuổi :  
84. Ăn bằng nĩa và thìa  

85. Đổ nước từ bình ra không bị đổ  

 

mong đợi được ăn khi thấy vú mẹ hoặc chai sữa   p.s.b.11 

 

Cách đánh giá : 
Phương pháp : Quan sát con bạn khi chuẩn bị cho bé ăn  

Cho điểm cộng nếu như con bạn thể hiện nhiều sự hoạt động khi chai sữa hay vú mẹ trong 

tầm mắt bé . 

 

 

đặt tay lên vú mẹ hoặc chai sữa                       p.s.b.12 

 

Cách đánh giá : 
Phương pháp : Quan sát con bạn khi cho bé ăn  

Cho điểm cộng nếu như con bạn đặt tay lên vú mẹ hay chai sữa . ( bé không cần thiết phải tự 

mình cầm chai sữa ) 

 

Bú và nuốt các thức ăn được nghiền nhuyễn     p.s.b.13 

 

Cách đánh giá : 
Vật liệu : thức ăn trẻ em nghiền nhuyễn , một cái thìa nhỏ . 

Phương pháp : Quan sát trong bữa ăn  

Cho điểm cộng nếu như con bạn có thể lấy thức ăn trẻ em từ cái muỗng . 

 

Uống từ một cái tách với sự giúp đỡ              p.s.b.17 

 

Cách đánh giá : 
Vật liệu : một nửa tách nước , loại mà con bạn thích uống . 

Phương pháp : Đưa một cái tách đến môi trẻ . Chọn lúc mà con bạn muốn uống nước . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn uống được thành công từ cái tách , bé ngậm môi ở miệng cái 

tách và làm đổ ra một chút . 

 

Ngậm và nuốt các thức ăn đặc                             p.s.b.18 

 

Cách đánh giá : 
Vật liệu : Thức ăn có độ đậm đặc giữa nghiền nhuyễn và nghiền nhỏ . Một cái thìa . 

Phương pháp : Quan sát trong bữa ăn  

Cho điểm cộng nếu như con bạn nhai thức ăn với một động tác kề cận nhau của hàm và lợi 

của bé , sau đó nuốt thức ăn . 

 

Tự ăn được các loại thức ăn dùng tay 

( bánh quy, bánh khô …)                                          p.s.b.19         

 

Cách đánh giá :  
Vật liệu: Một miếng lớn loại thức ăn dùng tay ưa thích của đứa trẻ , như là một cái bánh quy 

, một miếng bánh khô , một mẩu bánh mì nướng hoặc là nửa quả chuối . 

Phương pháp : Đặt thức ăn trong cái khay lên ghế cao . Bạn có thể giúp bé nếm thử một chút 

trước để tăng sự thích thú . 
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Cho điểm cộng nếu như con bạn cầm lên miếng thức ăn , giữ lấy nó , đưa nó lên miệng và ăn 

nó . 

 

 

Cầm lên ăn và ăn các mẩu nhỏ của thức ăn dùng tay     p.s.b.25 

 

Cách đánh giá : 
Vật liệu : Những mẩu nhỏ ( khoảng 1 cm đường kính ) của loại thức ăn được con bạn ưa 

thích , như là trái cây , pho mát hoặc là bánh mì . 

Phương pháp : Để các mẩu thức ăn trong đĩa hoặc trên khay của ghế cao . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn cầm lên và ăn các mẩu nhỏ thức ăn . 

 

Cầm thìa và cố gắng đưa thức ăn vào miệng       p.s.b.26 

 

Cách đánh giá : 
Vật liệu : Một cái thìa em bé và thức ăn cin bạn thích . 

Phương pháp : Đưa cho con bạn cái thìa xúc thức ăn Cho điểm cộng nếu con bạn cầm thìa 

và cố gắng cho thức ăn vào miệng . Bé không cần thiết phải làm tốt điều đó . 

 

Cắn và nhai một miếng bánh qui                                   p.s.b.27 

 

Cách đánh giá : 
Vật liệu : Một miếng bánh qui hoặc là sữa - không cứng lắm . 

Phương pháp : Cho con bạn miếng bánh qui .  

Cho điểm cộng nếu như đứa bé đưa miếng bánh lên miệng , cắn một miếng , và nhai và nuốt 

. 

 

Ăn thức ăn được nghiền nhừ                                           p.s.b.28 

  

Cách đánh giá : 
Vật liệu : Các loại thức ăn thường được nghiền nhuyễn với một cái nĩa . 

Phương pháp : Quan sát con bạn trong bữa ăn .Bạn có thể đút cho bé ăn . 

Cho điểm cộng nếu đứa trẻ ăn thức ăn nghiền bằng cách nhai . 

 

Khi uống nước không được giúp đỡ thường làm đổ        p.s.b.29 

 

Cách đánh giá : 
Vật liệu : Một cái tách với hai quai , hoặc một cái tách quen thuộc với bé , với nửa tách nước 

. 

Phương pháp : Quan sát đứa trẻ khi đang uống .    

Cho điểm cộng nếu như con bạn cầm tách lên , tự uống và trả tách lại trên bàn . Đứa trẻ có lẽ 

gặp khó khăn trong việc điều khiển dòng chảy của nước và có lẽ sẽ làm đổ một ít . 

 

Tự ăn bằng thìa, thường làm đổ            p.s.b.30     

 

Cách đánh giá : 
Vật liệu : thức ăn nghiền , một cái thìa và một cái bát  

Phương pháp :  Yêu cầu con bạn tự ăn và quan sát . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn múc được thức ăn bằng thìa và đưa lên miệng . Bé có lẽ sẽ 

làm đổ ra nhiều , và bạn có thể ngừng cho bé ăn . 
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Nhai  các thức ăn bình thường ( chỉ cắt nhỏ ra )            p.s.b.31       

 

Cách đánh giá : 
Vật liệu : thức ăn được căt nhỏ vừa miệng nhai - không nghiền nhừ . 

Phương pháp : Quan sát con bạn trong bữa ăn . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn nhai thức ăn tốt và nuốt nó , và không cần thiết có sự chuẩn 

bị đặc biệt nào cho tất cả các bữa ăn . 

 

Uống bằng tách không bị đổ            p.s.b.41     

 

Cách đánh giá : 
Vật liệu : Nửa tách nước , cái tách không được có vòi . 

Phương pháp : Quan sát trẻ khi uống  . 

Cho điểm cộng nếu như đứa trẻ cầm , uống nước và đặt cái tách lại chỗ cũ không bị đổ . 

 

ăn bằng thìa không đổ                  p.s.b.42  

 

Cách đánh giá : 
Vật liệu : Thức ăn ưa thích của bé , một cái bát và một cái thìa nhỏ 

Phương pháp : Quan sát con bạn trong bữa ăn . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn tự ăn bằng thìa và không bị đổ ra ngoài . 

 

 

   Hút nước bằng ống hút                 p.s.b.59 

 

Cách đánh giá : 
Vật liệu : Một cái tách và ống hút hoặc một hộp nước trái cây với ống hút .  

Phương pháp : Quan sát con bạn khi đang sử dụng ống hút . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn có thể uống ít nhất 50 ml nước bằng ống hút  

 

Sử dụng nĩa để xiên thức ăn                      p.s.b.60 

 

Cách đánh giá : 
Vật liệu : Một cái nĩa của trẻ con , các mẩu nhỏ trái cây hoặc rau  

Phương pháp : Quan sát con bạn đang ăn bằng nĩa . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn có thể xiên thức ăn bằng nĩa và đưa nó lên miệng . 

 

  ăn bằng nĩa và thìa                    p.s.b.84  

 

Cách đánh giá : 
Vật liệu : thức ăn được cắt nhỏ vừa miệng nhai , một cái thìa và nĩa 

Phương pháp : Quan sát con bạn trong giờ ăn. 

Cho điểm cộng nếu như con bạn cầm nĩa và thìa cùng lúc và sử dụng chúng chung với nhau , 

hoặc chọn riêng cho từng loại ăn khác nhau. 

 

    đổ nước từ bình ra mà không bị đổ             p.s.b.85 

 

Cách đánh giá: 
Vật liệu: Một cái bình nước nhỏ (chứa khoảng hai tách nước) chứa khoảng 3/4 nước và một 

tách uống nước. 

Phương pháp: Yêu cầu con bạn rót nước hoặc nước trái cây từ bình ra tách. 
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Cho điểm cộng nếu con bạn không bị đổ hoặc rót úa nhiều , và trả bình lại trên bàn . 

 

  Làm thế nào để dạy kỹ năng ăn và uống                        

 

    Chúng tôi sẽ trình bày về cách dạy kỹ năng ăn uống như là một phần tiếp theo(các cách 

đánh giá đã được trình bày ở trang trước). vì ăn uống là phần quan trọng trong cuộc sống 

hàng ngày , bạn sẽ dạy con hoặc để bé thực hành các kĩ năng trước đây, nhiều lần trong ngày 

. Xin hãy đọc qua toàn bộ phần này  trước khi bạn  bắt đầu ; bạn sẽ tìm thấy được nhiều kĩ 
năng có thể được dạy cùng một lúc,và các kĩ năng khác có thể được giới thiệu dần dần trong 

khi các kĩ năng trước vẫn đang được dạy. 

Chúng tôi khuyên bạn nên bổ xung phần thông tin bạn tìm thấy ở đây với các thông tin chung 

thường được gửi đến cho các cha mẹ có con nhỏ , cung với lời khuyên của các nhân viên 

trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc là cấc thầy thuốc. 

 

    ở đây chúng tôi tập chung vào các kĩ năng tự giúp đỡ bản thân trong bữa ăn , nhưng dĩ 
nhiên , có các khía cạnh khác xem xét . Bữa ăn có lẽ là khoảng thời gian nhiều nhất trong 

ngày- khi mà cả gia đình cùng ngồi ăn với nhau và nói về kinh nghiệm và kế hoạch của 

họ.Nó tạo ra cơ hội để thực tập kĩ năng giao tiếp ở mọi mức độ - từ luân phiên đến các câu có 

cấu trúc bậc cao . Nhiều kĩ năng khác có thể được dạy và luyện tập trong bữa ăn - gắp các 

mẩu nhỏ (F.M.A.11),phản ứng với “đặt” và “cho” (R.B.L.17) , xác dịnh đúng thành viên 

trong gia đình (R.L.B.13) vv… 

Ngay cả đứa trẻ ,vẫn bú sữa mẹ hay sữa chai có thể học được các kĩ năng có tính chất xã hội 

trong lúc nó đang bú . Đứa bé khi được ấp ủ trong ngực mẹ là một vị trí lý tưởng để có được 

sự giao tiếp bằng mắt , nhìn và nghe khi mẹ nói chuyện. 

 

    P.S.B.11 
 

     Mong đợi khi được thấy vú mẹ hoặc chai sữa . bạn hãy quan sát những tín hiệu mà con 

ban đang mong đợi được bú bằng cách đong đưa một cách thích thú khi thấy vú mẹ hoặc chai 

sữa . luôn cho bé cơ hội được nhìn và mong đợi trước khi bạn bắt đầu cho bé ăn. 

 

   đặt tay lên vú mẹ hoặc chai sữa                            P.S.B.12 

 

     Khuyến khích con bạn đưa tay lên sờ vào vú mẹ hoặc bình sữa như khi cho bé bú . Khi 

ẵm bé trong tay, bạn có thể nhẹ nhàng nâng tay bé ra trước để cho bé có thể dễ dàng tiếp tục 

chạm tay vào vú mẹ . Sau đó bé sẽ có thể tích cực hơn bằng việc hướng miệng về vú mẹ hoặc 

chai sữa. 

 

   Bú và nuốt Thức ăn được nghiền nhuyễn        P.S.B.13   

 

    Phần lớn tất cả trẻ con lần đầu tiên ăn thức ăn đặc là khi được 6 tháng tuổi . Quyết định khi 

nào nên bắt đầu để đứa con khuyết tật của bạn ăn thức ăn đặc tuỳ thuộc vào nhu cầu dinh 

dưỡngvà sự thích thú của bé khi thử - như đối với bất cứ đứa trẻ nào khác . Nếu con bạn có 

vấn đề về thể chất  mà có thể gây ra khó nhai và tiêu hoá thì bạn nên làm theo chỉ dẫn của 

bác sĩ . 
 

  Ăn sớm thức ăn đặc có thể tăng thêm  phần nào chất dinh dưỡng . Khi mà lượng thưc ăn ít . 

Các giác quan chủ yếu phải trải qua khi ăn bao gồm vị giác  khứu giác và xúc giác . Hãy cho 

con bạn nếm nhiều mùi vị khác nhau từ lúc còn nhỏ để khuyến khích bé chấp nhận và thưởng 

thức khẩu vị đa dạng trong thức ăn khi nó trở thành chất dinh dưỡng quan trọng . 
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  Cho bé khám phá (nếm thử) thức ăn  bằng lưỡi , môi , và vòm miệng , mút thức ăn từ thià 

và đưa vào trong miệng , bạn cần cung cấp cho bé bài tập rèn luyện tốt cho cơ lưỡi và hàm. 

 

  Trừ khi bác sĩ khuyên bạn làm ngược lại , thì bạn có thể giới thiệu thức ăn đặc cho đứa con 

khuyết tật của bạn cũng với bất cứ đứa trẻ nào , thỉnh thoảng giới thiệu đồ ăn mới để bạn có 

thể nhận ra nguyên nhân của bất cứ các phản ứng bất lợi nào của trẻ. 

 

  Nhân viên phòng khám cho trẻ sơ sinh , một cuốn sách chuyên đề chăm sóc cho trẻ đáng tin 

cậy , hoặc kinh nghiệm trước kia của bạn đối với đứa con lớn hơn sẽ hướng dẫn bạn. 

 

   Uống từ một cái tách với sự giúp đỡ                  P.s.b. 17 

 

   Bạn có thể giới thiệu cho con bạn cái tách khi con bạn ở độ tuổi 6 tháng , và  hướng dẫn bé 

sử dụng nữa là rất tốt . Uống từ một cái tách bao gồm các động tác vận động cơ khác với bú 

sữa từ vú mẹ hoặc núm cao su , và sự rèn luyện này có giá trị với trẻ có cơ giọng thấp trong 

lưỡi và miệng . Đặc biệt trẻ em với chứng bệnh Down nói riêng , trẻ có khuynh hướng dai 

dẳng trong hành động khi bú , đối với chúng bú dễ hơn việc uống từ cái tách hoặc nhai . Bạn 

có thể tiếp tục nuôi bé bằng sữa mẹ hoặc bình , tốt nhất thỉnh thoảng nên cho bé uống từ cốc 

khi bé ở độ tuổi từ 6 tháng tuổi trở đi . Thông thường bé được cho uống nước từ cốc ở độ tuổi 

12 đến 18 tháng . Những cái cốc có vành hơi uốn cong rất có ích với nhiều đứa trẻ . Tập cho 

trẻ bú từ một cái tách với ống  hút thường là cách tốt nhất khi bạn có ý định chấm dứt cho 

con bạn bú . 

 

    Đầu tiên khi bạn đưa ra cái cốc , hãy chọn thời điểm khi con bạn không khát lắm và chán 

ăn , Cho bé thời gian để cảm nhận được mép cốc trong miệng bé khi nghiêng cái cốc . Chỉ 
cho bé uống một hớp nhỏ thôi cho đến khi bé đã biết cách đoán được dòng chảy của thức 

uống lỏng . 

 

    ngậm và nuốt các thức ăn đặc                          p.s.b.18 

 

      Sự đa dạng trong thành phần thức ăn cũng có trong thức ăn nghiền nhuyễn , đặc biệt nếu 

đó là thức ăn bạn tự nấu - hay ít ta là thỉnh thoảng . Những thay đổi khéo léo trong độ đậm 

đặc và dạng hạt từ bữa ăn này đến bữa ăn khác sẽ chuẩn bị cho bạn sau này loại thức ăn có 

thành phần cao . Đó cũng là một ý kiến hay để bày hai món súp đặc nghiền nhừ khác nhau 

trong cùng một đĩa ở giai đoạn này , mỗi loại với độ đặc riêng của nó , và cũng lí tưởng với 

một màu sắc đối ngược . Rõ ràng là dễ dàng hơn để mỗi lần bạn làm một món súp đặc nghiền 

nhuyễn là bạn cho một phần nhỏ thức ăn vào tủ lạnh . Con bạn sẽ khám phá ra khẩu vị và 

thành phần thay đổi từ miếng này đến miếng khác . 

 

    Bước kế tiếp là cho bé một loại thức ăn không nghiền kỹ lắm . Bạn có thể làm bằng cách 

nghiền nhừ một nửa lượng thức ăn và trộn đều chúng với nhau bằng dĩa . 

 

   Thức ăn nghiền khuyến khích trẻ đẩy thức ăn bằng lưỡi , và nhai bằng lợi . Bé vẫn có thẻ 

nuốt , khi bé muốn , nhưng thức ăn này sẽ kích thích sự khám phá của bé . Bạn sẽ để ý rằng 

việc nhai sớm , bao gồm động tác nhai từ hàm bên này sang hàm bên kia của cơ hàm , hơn là 

nhai từ trên xuống . Nếu như con bạn không tỏ ra cố gắng để nhai , thì bạn cần làm mẫu nhai 

một cách đại khái , có lẽ nên vuốt ve nhẹ nhàng để khuyến khích bé bắt chước . 

 

  Nếu như con bạn từ chối ăn bất cứ miếng nào hay loại thức ăn đặc nào , bạn cần phải khôn 

khéo , từ từ bắt đầu với các thành mà bạn biết bé sẽ thích với dạng đặc . 
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 Tự ăn được các thức ăn dùng tay ( bánh qui , bánh khô )  p.s.b.19 

   

   Một khi con bạn chụp lấy vật gì và đưa chúng vào miệng , và thích thú với thành phần của 

thức ăn của bé. ( Chú ý rằng thỉnh thoảng bé làm ngược lại - trẻ em thích loại thức ăn đó 

nhưng lại không chụp lấy và nhai , các kỹ năng này có thể được dạy theo hướng ngược lại !) 

 

   Một lần nữa , giá trị ban đầu là cảm giác nhiều hơn là dinh dưỡng . Vì thế thức ăn dùng tay 

thỉnh thoảng cũng tốt , thay vì ăn thức ăn dùng muỗng . 

 

  Bát đầu với những mẩu thức ăn hơi lớn , như là bánh khô , bánh qui loại mà không rã ra 

thành bột khi ngậm , các mẩu bánh mì nướng , nửa trái chuối , một mẩu xương gà hoặc các 

miếng táo hoặc cam ( được đựng trong vải mỏng nếu như bạn quan tâm về khả năng của con 

bạn để ứng phó với những mẩu thức ăn lớn ) . Cuối cùng con bạn sẽ cắn ra một miếng mặc 

dù bé không có răng . Đây là khoảng thời gian lo âu cho các người lần đầu làm cha mẹ , 

nhưng có rất ít nguy hiểm miễn là thức ăn mềm và bạn có ở đó để trông chừng . 

 

Cầm lên và ăn những mẩu nhỏ của thức ăn dùng tay   p.s.b.25 

 

    Khi con bạn trở nên khéo léo hơn khi cầm các vật nhỏ , đưa cho bé các mẩu nhỏ hơn cảu 

thức ăn cầm tay và đặt chúng trên khay ở trên ghế cao để , cho bé có thể tự cầm chúng lên . 

Bạn có thể thử các miếng pho mát nạo nhỏ hoặc táo , hoặc các miếng pho mát hình khối nhỏ 

, trái cây , rau cải đã nấu hoặc bánh mì . Bữa ăn cũng có thể trở thành một buổi dạy kỹ năng 

vận động tinh . 

 

Cầm cái thìa và cố gắng đưa thức ăn vào miệng         p.s.b.26 

  

    ở giai đoạn này , đứa bé có thể thích thú đùa giỡn với tất cả thức ăn của bé . Ngón tay của 

bé có thể mó vào tất cả mọi thứ , và bé có lẽ cố gắng để dành lấy cái thìa khi bạn đang cho bé 

ăn . Việc này có thể làm cho bữa ăn chậm lại và lộn xộn , nhưng nó có sự đền bù , bởi vì bạn 

sẽ từ từ hướng cho bé có tính độc lập trong ăn uống . Nếu như bé cho tay vào hộp sữa chua , 

khuyến khích bé đưa thức ăn vào mồm . Nếu bé giằng lấy thìa , hãy cho bé cầm thìa và 

hướng dẫn bé cho thìa vào mồm . Cho bé cơ hội thỉnh thoảng tự cho thìa vào miệng . Bạn có 

thể tìm thấy sự giúp đỡ tích cực khi sử dụng hai cái muỗng – một cho bé và một cho bạn - để 

tăng tốc độ của bữa ăn lên một chút 

 

   cắn và nhai một miếng bánh qui                     p.s.b.27  

 

     Cho bé nhiều cơ hội để thực tập , và từ từ giới thiệu cho bé nhiều loại thức ăn cầm tay có 

thể nhai được ,  con bạn sẽ học cách để nhai các miếng mà bé cắn ra , và nuốt chúng . Một 

khi bé đã có thể nhai và nuốt một miếng bánh qui , bé có thể thoả mãn phần lớn nhu cầu của 

bé về dinh dưỡng , một cách độc lập . Tất cả các loại trái cây , pho mát , các loại rau quả luộc 

hơn chín , một miếng thịt rất mềm sẽ không có vấn đề gì . 

 

   Nếu con bạn không có sự tiến bộ với thức ăn dùng tay , di chuyển chậm từ cái quen thuộc 

đến cái chưa quen thuộc . Bạn có thể thử cho một miếng xương gà vào vài món rau quả 

nghiền khoái khẩu của bé . Nếu bé sẽ chỉ ăn mẩu bánh mì nướng với mứt , thử quệt vài 

miếng mứt lên mẩu cà-rốt hoặc lên miếng pho mát . Đưa đến cho bé nếm thử các loại thức ăn 

mà bé thấy bạn đang ăn . 

 

   ăn các thức ăn được nghiền nhừ                     p.s.b.28 
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    Cùng lúc khi trẻ học cách nhai các thức ăn cầm tay , bé có thể học cách để chấp nhận và 

thưởng thức nhiều thành phần hơn thức ăn của bé . Mục tiêu là cho con bạn ăn cùng loại thức 

ăn với mọi người trong nhà , nghiền bằng nĩa để tán nhuyễn các thứ thức ăn . Thịt có thể 

được nghiền hoặc cắt nhỏ bằng một con dao . Hoặc thử cắt các lát thịt mỏng theo thớ thịt , để 

chúng có thể rã ra dễ dàng hơn trong miệng . 

 

  Có vài sự khác biệt giữa việc nghiền thức ăn tươi và đồ hộp cho trẻ em , bởi vì thức ăn của 

trẻ lớn hơn thường chứa những miếng to hơn trong bát súp , trẻ thường nhấm nháp và nhai 

chút ít . Có một số đồ ăn liền của người lớn không phải thêm vào loại thực phẩm nào cả , mà 

có thể nghiền cho con bạn ăn khi bạn không có thời gian để nấu . 

 

   Một lần nữa , nếu con bạn có vấn đề trong việc tiến triển ở giai đoạn này , thì bạn làm dần 

dần và dựa vào hầu hết các khẩu vị ưa thích của bé . Bạn có thể giới thiệu các khẩu vị mới 

trong dạng nghiền đến khi bé trở nên quen với chúng . Nên nhớ rằng việc đó rất thông dụng 

cho trẻ nhỏ để đi qua giai đoạn “ bất thường “ với thức ăn . Miễn là bạn không cho bé thử 

thách quá khó thì bạn có thể xử lý bất cứ sự từ chối kiên quyết nào . Đừng để con bạn quấy 

dầy việc chuẩn bị thứ khác hoặc cho thức ăn vào máy xay . Nếu như bé ăn ít ở bữa ăn , bé sẽ 

tiếp tục như vậy ở bữa ăn tiếp theo . Thậm chí những người ăn nhiều nhất thỉnh thoảng cũng 

từ chối ăn , thường là tại vì họ không thấy đói . Nếu như con bạn uống nhiều sữa và từ chối 

các bữa ăn thường xuyên , bạn nên suy nghĩ về việc giảm lượng sữa cho bé uống – nước trái 

cây hoặc nước lọc sẽ ít thoả ãn sự ngon miệng của bé hơn . 

 

   Miễn cưỡng tiếp diễn trong ăn uống có thể gây ra sự lo âu lớn cho các bậc cha mẹ , nhưng 

luôn nghĩ trong đầu rằng con bạn sẽ không để mình quá đói và sức khoẻ của bé về lâu dài sẽ 

được chăm sóc tốt qua chế độ ăn uống khác nhau . Con bạn sẽ khám phá ra khi bạn thay đổi 

khẩu vị mà bé thích của bé , bạn là người mà quyết định trong bữa ăn cho bé sẽ có cái gì . 

 

Khi uống nước không dược giúp đỡ thường làm đổ    p.s.b.29 

 

   Cùng lúc khi bạn đang khuyến khích con bạn để ăn nhiều loại thực phẩm và tự đút ăn , bạn 

có thể dạy bé độc lập trong việc sử dụng tách . Việc này bao gồm nâng cái tách từ bàn , uống 

và để lại trên bàn như cũ . Hành động cuối cùng thường gây nhiều rắc rối nhất ; Nếu con bạn 

khó khăn khi đặt chiếc tách lại đúng chỗ , thì hãy thử với một chiếc tách có đáy tròn và nặng 

. Những cái tách như vậy sẽ lúc lắc trở lại đúng vị trí thẳng đứng nếu như đặt hơi nghiêng . 

Con bạn có thể gặp khó khăn trong việc đánh giá khoảng cách bao xa để chạm vào tách , 

nước bị đổ ra ngoài ít nhất khi lượng nước trong tách thấp . 

 

   Tự ăn bằng thìa , thường làm đổ                   p.s.b.30 

 

    Việc trẻ làm đổ là phổ biến ở giai đoạn này của sự phát triển ! Nhưng dĩ nhiên , tất cả là 

một phần trong việc gia tăng tính độc lập . Bây giờ , khi con bạn chụp lấy cái muỗng , hướng 

dẫn bé bằng cách giữ tay bạn xung quanh tay bé . Giúp bé múc thức ăn từ đĩa và đưa vào 

miệng . Từ từ giảm sự giúp đỡ của bạn , hướng dẫn bé từ cổ tay và sau đó từ khuỷ tay . Trẻ 

thường cảm nhận một phần nào đó của hành động thì dễ hơn phần khác , vì thế bạn có thể rút 

tay ra hoàn toàn cho phần của mỗi lần múc và ăn đầy miệng . Cuối cùng , rút toàn bộ sự giúp 

đỡ của bạn , ít nhất sau vài muỗng đầu tiên của mỗi bữa ăn . Có hai điểm trong quá trình cho 

ăn mà có thể có vấn đề . Đầu tiên là việc đưa thìa vào miệng , và cái thứ hai là việc múc thức 

ăn vào thìa . Bây giờ có nhiều sản phẩm được bán rộng rãi ở các chợ có thể giúp khắc phục 

các vấn đề này . Các thìa có cán dầy để giúp cho trẻ cầm chặt hơn . Vài nơi có bán những cái 

chén có cạnh để giúp trẻ đưa thức ăn vào miệng , nhưng có những cái đặc biệt cho tay trái 

hoặc tay phải , và có thể làm con bạn thất vọng nếu như con bạn thuận cả hai tay . Loại bát 
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có vành cong và cao , có thể dẫn thức ăn vào thìa đang được thông dụng . Có những cái có 

vành hút ở phía dưới để ngăn cái chén khỏi trượt đi khi đứa bé cố gắng để múc . Một vài 

trong số loại sản phẩm  này có bán ở các nhà thuốc và nhiều chủng loại hơn sẽ được tìm thấy 

các cửa hàng chuyên bán đồ giúp đỡ người khuyết tật . Tuy vậy những đồ được làm ở nhà 

cũng tốt không kém – bạn có thể tạo ra một cái cán thìa với một ống keo hoặc cao su , uốn 

thìa bằng kìm , và dán một miếng cao su vào đáy đĩa để dính chặt chúng vào bàn . 

 

     Con bạn có lẽ sẽ làm đổ nhiều trong suốt giai đoạn đầu của quá trình tự ăn và thời gian 

dọn dẹp sẽ cần thiết sau này . Điều tình cờ là con bạn sẽ thích thú khi giúp bạn lau chùi sạch 

bàn . Bé có thể càng tham gia tích cực trong việc tự lau chùi - đặc biệt nếu như bé trông mình 

vào gương . 

 

   Một điểm nữa về việc tự  ăn . Cứ để con bạn ăn chung với mọi người trong nhà , bất cứ khi 

nào có thể , hoặc ít nhất để bé xem khi các bạn ăn . Xem và tham gia không những dạy cho 

bé về việc tự ăn , mà còn về những nghi thức ăn uống quan trọng . 

 

   Nhai các thức ăn thường (chỉ cắt ra nhỏ)           p.s.b.31 

 

  Tiếp tục nâng cao thành phần trong thức ăn của con bạn , đến khi bé có thể ăn được các 

miếng thức ăn vừa miệng . ở điểm này, bé có lẽ tìm thấy bữa ăn dễ dàng hơn khi dùng tay 

hơn là khi dùng muỗng,và quá trình ăn bằng  muỗng có thể bị chậm lại một chút . Luôn luôn 

cho bé thìa , và khuyến khích bé dùng nó cho một phần trong bữa ăn , sau khi cái đói đầu tiên 

giảm xuống  cho bé vài miếng rau quả nghiền , hoặc sinh tố trái cây hoặc sữa chua , cũng như 

các thức ăn cắt nhỏ cũng sẽ giúp đỡ bé duy trì kỹ năng tự ăn bằng  muỗng. 

 

    Uống từ một cái tách không bị đổ         p.s.b.41 

 

  Khuyến khích con bạn uống cẩn thận bằng việc khen ngợi bé khi sự cố gắng thành công . 

Giúp con bạn sờ vào yếm hoặc quần áo của bé ngay sau đó , để xem nêú như chúng có khô 

không . Nếu con bạn thích thú với nước đổ hãy chắc chắn rằng bé có nhiều cơ hội cho việc 

chơi đùa với nuớc chính đáng , và bảo với bé rằng đổ nuớc là ở bên ngoài –“chúng ta giữ khô 

khi ở trong nhà”. Nếu như việc làm đổ nuớc ngẫu nhiên cứ dai dẳng , nên thử bằng cái tách 

khác , nhưng một lần nữa ,tránh làm phun nuớc ra trừ khi có lời chỉ dẫn đặc biệt của một 

chuyên gia y tế biết rõ về con bạn. 

 

   ăn bằng thìa không bị đổ.                         P.s.b.42 

 

     Kỹ năng ăn bằng thìa nói chung trở nên trơn tru hơn qua luyện tập . Nếu như việc làm đổ 

cứ dai dẳng , nên khuyến khích con bạn chỉ múc một ít vào muỗng .Bỏ qua việc làm đổ ngẫu 

nhiên ,nhưng khen ngợi bé về việc ăn gọn gàng và ăn hết thức ăn vào cuối mỗi bữa ăn . Dùng 

một cái gương để giúp bé đánh giá kết quả của những cố gắng , và hãy cho bé tham gia vào 

việc dọn dẹp . 

     Sử dụng ống hút để hút nước                   p.s.b.59 

 

    Khi trẻ dùng ống hút để uống là có sự biến đổi rộng lớn trong độ tuổi . Có một sự khéo léo 

để uống bằng ống hút mà có thể có khó khăn vào lúc đầu để có thể bắt kịp , tuy nhiên dường 

như dễ dàng một khi kỹ năng của bé đã trở nên tinh thông . Nước trái cây đóng hộp hoặc sữa 

tươi đóng hộp có thể được việc . Cái hộp có thể bóp được nhẹ nhàng sao cho một chút chất 

lỏng chảy ngược lên ống hút và giúp trẻ có thể bắt đầu một ống hút dài trong một ly cao hoặc 
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một cốc đầy đựng sữa , là rất cồng kènh để cho một đứa trẻ có thể điều khiển – cắt ống hút 

ngắn hơn hoặc dùng cái có thể bẻ cong được . 

 

    Dùng nĩa để xiên thức ăn                            p.s.b.60 

 

     Một khi đứa trẻ đạt được trình độ phát triển của trẻ 2- 3 tuổi , bé có thể học   cách để dùng 

nĩa cũng tốt như dùng thìa . Những cái nĩa đặc biệt của trẻ em với tầm tay cầm rộng có bán ở 

các hiệu thuốc tây và các cửa hàng đặc biệt , hoặc sử dụng một cái nĩa ăn tráng miệng nhỏ . 

Hãy để con bạn cầm nĩa của bé trong tay thích hợp của bé để bắt đầu – sử dụng cùng lúc nĩa 

và thìa nên để lúc sau . Con bạn có lẽ sẽ cố gắng để múc thức ăn bằng nĩa , theo cách dùng 

thìa . Dùng minh họa và trực tiếp làm nếu cần , để chỉ cho bé làm cách nào để xiên . 

 

    ăn bằng nĩa và thìa                                      p.s.b.84 

 

   Tất cả trẻ em đều bắt đầu sử dụng cùng lúc thìa và nĩa vào khoảng năm 3 tuổi . Dạy con 

bạn cách sử dụng thìa và nĩa theo cách giống mọi người trong nhà - hoặc dùng nĩa để đẩy 

thức ăn vào thìa , hoặc sử dụng chúng xen kẽ trong cùng một tay để thích hợp với mỗi lần ăn 

. 

 

   Rót nước từ bình ra không bị đổ           p.s.b.85 

 

    ở trong giai đoạn này , trẻ con bắt đầu tích cực trong việc chuẩn bị thức ăn và đồ uống của 

chính mình . Cơ sở cho nhiều kỹ năng trong việc chuẩn bị thức ăn có thể bố trí trong giờ chơi 

, với bột nhồi hoặc nước . Đổ nước ra từ bình có thể được dạy lần đầu tiên trong khi chơi với 

nước . Sử dụng bình và tách sạch trong để con bạn có thể thấy được mực nước . Hãy để bé 

thực tập mục đích của mình bằng việc bắt đầu với môth chút nước trong bình – ít hơn mực 

nước cần thiết để làm đầy cái tách . Một khi bé có thể hướng vào , dùng nhiều hơn nước hơn 

, chắc bé dừng lại khi tách nước đã tràn . Nếu như bé gặp khó khăn trong việc định lượng 

mực nước , giúp bé đặt ngón tay vào trong miệng tách nước , để bé có thể cảm thấy được khi 

cái tách gần đầy . Một khi con bạn đã biết chút đỉnh về việc đổ nước ra và ngừng lại , giúp bé 

sử dụng kỹ năng của mình trong các trường hợp thực tập . 

 

   Để con bạn tham gia trong toàn bộ quá trình của việc rót nước – lấy bình từ tủ lạnh , và cái 

tách từ tủ búp phê , đặt chúng trên bàn , đổ nước và sau đó trả lại trong tủ lạnh . Việc này có 

thể thấy mất rất nhiều thời gian , thời gian cần cho một lần uống nước trong ngày , nhưng có 

lẽ chỉ có một dịp mỗi ngày mà bé có thể làm công việc đặc biệt của đứa trẻ là rót nước uống . 

 

   Các kỹ năng để chuẩn bị các loại thức ăn khác có thể được giới thiệu cho bé ngay bây giờ 

bao gồm cắt nhỏ thức ăn bằng dao , phết bơ lên bánh mì , lăn bột và cắt hoặc trộn bột bánh 

bằng muỗng . Tất cả trẻ con đều thích giúp đỡ mọi người trong công việc nấu nướng , và bạn 

sẽ khám phá nhiều cơ hội để thực tập các kỹ năng khác cùng lúc – kỹ năng giao tiếp , làm 

theo chỉ dẫn , kỹ năng vận động tinh vận dụng bằng tay chân và nhận biết các từ như nóng , 

lạnh , ướt , khô , cứng và mềm . Tiến bộ của trẻ cũng rất quan trọng trong khi các cố gắng 

của bé đươc khâm phục và đánh giá cao  

 

 

Chương ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ: 

P.S.C. Cách Ăn Mặc . 
 
     Trong lĩnh vực kỹ năng tự chăm sóc này , phần lớn các bậc cha mẹ co khuynh hướng nói : 

“ Nó nhanh hơn và dễ hơn rất nhiều nếu tôi tự làm “ . sự thật là không hề sai khi nói như vậy 
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. Hơn nữa , sự cần thiết của mặc vào và cởi ra thường sảy ra trong khoảng thời gian bận rộn 

trong ngày , khi đứa con lớn phải đón xe buýt đi học hoặc đứa khác cần sự giúp đỡ bài tập về 

nhà . 

 

   Nhìn vào lợi ích lâu dài trong tương lai là động cơ cần thiết để thúc đẩy sự kiên nhẫn , bởi 

khi đứa con khuyết tật của bạn tự chăm sóc cho việc ăn mặc của riêng bé , thì bạn có thời 

gian rảnh rỗi để làm những việc khác – những việc mà bạn làm cho bé cũng như cho chính 

bạn . Việc dạy kỹ năng mặc là hợp lý là khi bạn sắp xếp lại các lề thói hằng ngày và sử dụng 

ít thời gian cho việc mặc và cởi đồ . 

 

  Trong chương này , chúng tôi sẽ trình bày các mục dành cho sự đánh giá trước , và nói về 

việc dạy sau . Khi bạn đọc xuyên suốt các cách đánh giá các kỹ năng , hãy luôn nhớ rằng 

chúng chỉ là các hướng dẫn chung . Quần áo mà con bạn mặc sẽ được quyết định bằng môi 

trường bạn đang sống và sở thích riêng của gia đình bạn . Học cách để mặc vào một bộ đồ 

bơi đối với con bạn có thể quan trọng hơn việc học cách để mặc một cái áo khoác . Hãy đánh 

giá và dạy các kỹ năng cần thiết cho con bạn . 

 

 Dưới đây chúng tôi xin liệt kê tất cả các kỹ năng trong chương : 

 

        12 đến 15 tháng tuổi : 
32. Bỏ tất hoặc mũ ra  

 

15 đến 18 tháng tuổi : 
36. Phối hợp trong khi mặc đồ bằng việc cử động chân tay  

37. Đội mũ vào  

 

18 đến 2 năm tuổi : 
45. Cởi quần ra 

 

2 đến 3 năm tuổi : 
61. Xỏ tất vào  

62. Đi giày  

63. Mặc quần áo  

64. Cởi áo may-ô hoặc áo thun  

65. Mở khoá dây kéo  

 

3 đến 4 năm tuổi :  
86. Mặc áo khoác hoặc áo thun  

87. Mặc áo sơ mi 

88. Mặc váy đầm hay quần dài  

89. Cởi các khuy lớn  

90. Gài các khuy lớn  

91. Cởi đồ ra hoàn toàn  

92. Mặc đồ vào hoàn toàn , vơi sự giám sát  

93. Gài khuy bấm  

 

 Cởi tất hoặc nón mũ                            p.s.c.32 

 

Cách đánh giá : 
Phương pháp : Quan sát con bạn để xem liệu bé sẽ tự động cởi vớ hoặc nón  hoặc yêu cầu 

bé cởi ra trong khi cởi đồ . 
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Cho điểm cộng nếu như con bạn cởi vớ hoặc nón .  

 

Phối  hợp trong việc cởi  đồ bằng sự  cử  động tay chân   p.s.c.36 

 

Làm thế nào để đánh giá : 

Phương pháp : Trong khi đang mặc đồ hoặc cởi đồ cho con bạn , quan sát để xem liệu bé có 

cử động tay chân để phối hợp cùng . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn duỗi thẳng tay hoặc chân ra hoặc co tay hoặc chân lại để 

giúp trong động tác . 

 

     đội mũ vào              p.s.c.37 

 

Cách đánh giá : 
Phương pháp : Đưa cho con bạn vài cái mũ rộng so với con bạn trong suốt thời gian chơi – 

môt cái mũ đồ chơi của lính cứu hỏa , cái mũ chống nắng của bạn và vân vân …. 

Cho điểm cộng nếu như con bạn để thể tự đội mũ lên . 

    

     Cởi quần ra   p.s.c.45 

 

Cách đánh giá : 
Phương pháp : Yêu cầu con bạn cởi quần trong khi cởi đồ để  đi tắm hay ngủ  Chiếc quần 

này phai rộng , vớ dây chun ở thắt lưng . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn cởi quần mà không cần giúp đỡ . 

 

 

 

    đi tất             p.s.c.61 

 

Cách đánh giá : 
Phương pháp : Đưa cho con bạn đôi tất và bảo bé đi vào . Không sử dụng loại tất chật  

Cho điểm cộng nếu con bạn để mỗi chiếc tất sao cho những ngón chân và gót chân vào đúng 

vị trí . 
 

    đi giày      p.s.c.62 

 

Cách đánh giá : 

Phương pháp : Đưa cho con bạn đôi giày của bé , đưa từng chiếc một . Bạn nói với bé chân 

nào để đi giày nào  

Cho điểm cộng nếu con bạn đi giày mà không cần giúp đỡ . Bạn có thể buộc hộ giày cho bé . 

 

    Mặc quần vào     p.s.c.63 

 

Cách đánh giá : 
Phương pháp : Khi con bạn không mặc tã lót , yêu cầu bé mặc quần lót trong hay quần soóc 

rộng . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn mặc quần đúng mà không cần giúp đỡ . 

 

       Cởi áo măng tô hoặc áo thun             p.s.c.64 

 

Cách đánh giá : 
Phương pháp : Quan sát con bạn khi bé đang cởi áo măng tô hoặc áo thun , áo rộng vừa phải  
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Cho điểm cộng nếu như con bạn cởi áo mà không cần giúp đỡ  

 

         Mở khoá dây khéo   p.s.c.65 

 

Cách đánh giá : 
Phương pháp : Khi con bạn mặc một áo khoác với dây khéo khoá đang mở . Yêu cầu bé mở 

khoá dây khéo . 

Cho điểm cộng nếu con bạn có thể mở ra  

 

     Mặc áo ấm hoặc áo thun    p.s.c.65 

 

    mặc áo sơ mi         p.s.c.87 

 

    mặc áo đầm hoặc quần dài       p.s.c.88 

 

    Cho điểm cộng cho mỗi mục nếu như con bạn mặc vào mỗi loại quần áo riêng đúng , 

không có sự giúp đỡ nào cả . Bạn có thể giúp bé cài nút áo . 

 

     Cởi các khuy lớn     p.s.c.89 

 

Cách đánh giá : 
Vật liệu : Một áo sơ mi rộng với ba nút có thể sử dụng được , 2 cm đường kính hoặc hơn . 

Nó có thể là quần áo hoá trang  

Phương pháp : Mặc vào cho con bạn áo sơ mi và yêu cầu bé mở các khuy áo 

Cho điểm cộng nếu như con bạn mở được cả ba khuy áo không có sự giúp đỡ nào . Bé không 

được mở các khuy bằng cách đơn giản là chỉ giật mạnh chúng . 

 

    Cài các khuy lớn      p.s.c.90 

 

   Cách đánh giá : 
Vật liệu : Như ở phần P.S.C.89 

Phương pháp : Mặc vào cho con bạn áo sơ  mi và yêu cầu bé gài các khuy áo  

Cho diểm cộng nếu như con bạn tự gài cả ba khuy không với sự giúp đỡ nào cả . 

 

    Cởi đồ ra hoàn toàn        p.s.c.91 

 

Cách đánh giá : 
Phương pháp : Yêu cầu con bạn cởi quần áo . Bạn có thể giúp bé với các cài nhưng không 

được giúp bé trong các việc khác nữa . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn cởi hết quần áo không có sự giúp đỡ nào cả ngoại trừ các 

nút cài . 

 

 

  Mặc đồ vào hoàn toàn với sự giám sát        p.s.c.92 

 

Cách đánh giá :  
Phương pháp : Đưa cho con bạn quần lót hơi rộng ; áo may-ô , và các áo quần ngoài , và yêu 

cầu bé mặc chúng vào . Bạn có thể giúp bé đối với các nút áo quần , và cho bé các chỉ dẫn 

bằng miệng . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn mặc vào dược tất cả các loại quần áo không có sự trợ giúp 

mà vượt quá những cái được đề cập ở trên . 



 37

 

    Gài khuy bấm      p.s.c.93 

 

Cách đánh giá : 
Vật liệu : Một loại áo quần nào đó có ít nhất bốn cái khuy bấm ở phía trước  

Phương pháp : Mặc cho con bạn loại áo quần đó và yêu cầu bé gài các khuy bấm . 

Cho điểm cộng nếu như con bạn tự gài các khuy bấm không với sự giúp đỡ nào cả . 

 

 

    Làm thế nào để dạy các kỹ năng mặc quần áo  

 

Dưới đây là một vài nguyên tắc chung cho việc dạy cá kỹ năng mặc áo quần  

 

1. Mặc cho con bạn theo cách thích hợp vơi các kỹ năng tự lực của bé . Quần áo sẽ dễ dàng 

hơn để cởi ra và mặc vào khi chúng hơi rộng một chút . Loại quần áo “ phức tạp “ , như 

là quần yếm , gây ra nhiều vấn đề ở các giai đoạn nhất định , và cũng hạn chế tính độc 

lập khi đi vệ sinh . Các loại áo quần mà dễ dàng để mặc vào và cởi ra có lẽ cũng thoải 

mái . Một khi con bạn có thể cởi hoặc mặc những loại áo quần đơn giản , thì có thể tìm 

mua (hoặc may ) các loại quần áo mà thể hiện những thách thức một cách thu hút và hấp 

dẫn . Nhiều loại quần áo cho các bé trước tuổi đi học dược may có nét đặc biệt của các 

dây kéo , các mắc Velero và các khuy lớn . 

 

2. Đặt kế hoạch ít nhất hàng ngày một lần mặc áo quần áo khi bạn không chịu sức ép do 

các yêu cầu khác trong thời gian của mình . Có thể để bé vẫn mặc đồ ngủ cho đến khi 

các trẻ khác đi học . Hoặc có thể cho bé đi tắm giữa trưa . Nếu bạn đi bơi thường xuyên , 

đây có thể là một dịp tốt để rèn luyện . 

 

3. Thực tập các kỹ năng mặc quần áo trong khi bơi . Một hộp hoá trang là một nguồn tuyệt 

vời cho bất cứ các phòng chơi nào . Bạn cần chắc chắn rằng có một cái gương có thể sử 

dụng được , nơi mà trẻ có thể quan sát quần áo giày , mũ của bé . Ngoài ra , khuyến 

khích bé mặc và cởi quần áo của búp bê . Đồ chơi thì tiện lợi để thực tập vời nhiều loại 

khuy áo quần khác nhau . Đây không giống như cách đối phó với các khuy áo quần trên 

quần áo của một người nào đó , nhưng nó giúp cho sự phát triển của các kỹ năng tinh 

cần thiết . Một trong các bà mẹ tham gia chương trình của Macquarie , đã làm một con 

thú nhồi bông được hoàn tất bằng các dây kéo , khuy nút , móc Valero và dây giày . Có 

nhiều phạm vi để ứng biến ở đây .  

 

4. Nhận thức được các kỹ năng vận động tinh và vận động thô được con bạn sử dụng trong 

việc mặc quần áo . Sự vận động bằng tay tốt rất quan trọng trong việc mặc quần áo , và 

cả cân bằng . Nếu con bạn không có sự phát triển với các kỹ năng mặc , hãy xem xét nếu 

như cần cần thêm công việc trong các lĩnh vực vận động tinh hoặc vận động thô có lẽ có 

thể giúp được bé . 

 

5. Học cách kìm lại , và cho con bạn thời gian để tham gia bằng nhịp đi của bé . Hãy cho 

con bạn biết rằng bạn đang đợi bé đến lượt – bạn sẽ giúp nếubé cần , nhưng bạn muốn bé 

phải thử trước . 

 

  Cởi tất hoặc mũ ra     p.s.c.32 
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    Các kỹ năng về mặc quần áo sớm nhất thường đạt được như một phần mở rộng của trò 

chơi . Để con bạn bắt đầu , bạn có thể chứng minh và giúp bé . Khi đang thay quần áo , bảo 

cho con bạn cởi quần áo cởi quần áo ra và đợi bé làm . 

  

Hợp tác trong khi mặc quần áo bằng việc cử động tay chân   

  p.s.c.36 

  

     Khi đang cởi một cái áo khoác hoặc áo dầm , kéo nhẹ vào quần áo và nói  

“ giơ tay lên !” Và đợi con bạn cộng tác . Nếu như đang đứng , bạn có thể dạy bé nhấc một 

chân lên trước , sau đó tới chân kia , kéo ống quần ra khỏi chân .  

 

   

    đội mũ vào       p.s.c.37 

 

    Dành cho trẻ lớn hơn hoặc đứa bé đi chập chững , một chồng các mũ rộng và mũ hoá trang 

, cùng với một cái gương sát sàn nhà , chắc chắn có một sức lôi cuốn trẻ . Đây là một cách 

tuyệt vời để khuyến khích con bạn cố gắng tự mặc quần áo và đội mũ . Bạn có thể dạy bé làm 

thế nào bằng cách chứng minh , giúp đỡ bé một chút nếu cần thiết , và tỏ ra vui sướng với kết 

quả tốt . Khăn choàng màu sắc , các sâu chuỗi hạt và kính mát cũ có thể làm tăng thêm sự vui 

vẻ . 

 

   Bài tập phân tích các kỹ năng mặc  

 

     Tất cả các kỹ năng mặc còn lại có thể được dạy thông qua bài tập phân tích . Qui trình này 

được bàn thảo trong quyển 2 chương 3 . Nói ngắn gọn , nó bao gồm việc nhận thấy tất cả các 

hành động riêng biệt cần thiết để thực hiện một bài tập , và sắp xếp chúng theo thứ tự tốt nhất 

có thể giúp cho con bạn học được các kỹ năng còn lại trong chuỗi ày , chúng tôi sẽ trình bày 

một bài tập phân tích có thể làm được . Các phân tích này nên chỉ được xem như là các gợi ý 

, và bạn có thể đổi chúng để thích hợp với con bạn và cách ăn mặc của bé . 

  Trước khi bạn bắt đầu dạy một kỹ năng , hướng dẫn con bạn qua câu hỏi về quá trình cởi ra 

và mặc quần áo vào . Giữ tay của bé luôn tiếp xúc với quần áo . Nếu như con bạn không thể 

thực hiện một hành động đặc biệt nào đó với sự giúp đỡ của bạn ( bởi vì tay bé quá ngắn , 

hoặc bé thiếu sự thăng bằng ) điền đó không chắc chắn rằng bé sẽ có thể thực hiện hành động 

đó một mình 

Thí nghiệm bằng các phương pháp khác về việc cởi đồ ra và mặc đồ vào, đến khi bạn tìm 

thấy một cách dễ dàng nhất đối với con bạn . 

 

  Chúng tôi có sắp xếp các bước trong bài tập phân tích theo thứ tự mà chúng có thể là tốt 

nhất để dạy . Thông thường bạn sẽ thấy rằng bước đầu tiên để dạy lại là bước cuối trong quá 

trình của sự ăn mặc . Trong phần P.S.C.45 (cởi quần ra ) , là một thí dụ , cái đầu tiên để dạy 

là hành động của cởi quần ra khỏi một chân – mặc dù đây là hành động cuối cùng bạn phải 

làm khi bạn cởi quần . Bước cuối cùng thì thường là bước dễ nhất , và nó cũng cho con bạn 

kinh nghiệm và sự thoả mãn – về việc tự bé hoàn tất nhiệm vụ . 

   

  Trong khi bạn đang dạy bước đầu tiên trong bài tập phân tích của bạn , giúp đỡ con bạn 

vượt qua các bước khác trong quá trình . Một khi con bạn đã qua bước một , bước hai trở 

thành mục tiêu của bạn , và cứ thế … 

 

   Con bạn sẽ có thể tự mình thực hiện nhiều và nhiều hơn đòi hỏi của bài tập , đến khi bé đạt 

đến nơi mà bé có thể tự làm tất cả các bước mà không cần sự giúp đỡ của bạn . 
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   Dạy mỗi bước bằng cách minh hoạ ( ở nơi có thể ) , đưa ra các hướng dẫn rõ ràng , và cho 

bé những giúp đỡ về thể chất khi cần thiết . Từ từ giảm sự giúp đỡ của bạn đến khi con bạn 

có thể hoàn tất toàn bộ các bước bằng sức của bé 

 

      Cởi quần ra     p.s.c.45 

 

Các bài tập phân tích gợi ý : 

 

1. Kéo quần ra khỏi một chân ( khi ngồi ) 

2. Kéo quần ra khỏi hai chân ( khi ngồi ) 

3. Kéo quần xuống từ đầu gối ( khi ngồi ) 

4. Kéo quần xuống từ đùi ( khi đứng ) 

5. Kéo quần xuống từ hông ( khi đứng ) 

6. Kéo quần xuống từ eo ( khi đứng ) 

 

   Nên nhớ rằng bước 5 và 6 thì khó hơn nhiều khi con bạn mặc tã lót , và quần áo rộng thùng 

thình với dây thun mềm nên được dùng trong trường hợp này . 

 

     Xỏ tất     p.s.c.61 

 

Các bài tập phân tích gợi ý : 

 

1. Kéo tất từ mắt cá chân  

2. Kéo tất ra khỏi gót , và lên trên 

3. Kéo tất lên khi nó được thay thế , cuộn lên qua khỏi ngón chân  

4. Lấy tất đã bị cuốn lại , lộn lại vào trong và xỏ qua ngón chân  

5. Với 2 ngón tay cái ở trong chiếc tất , cuộn lên bằng cách dồn tất trong lòng bàn tay . Các 

bậc cha mẹ chắc chắn rằng bé cầm tất ở phần gót phía sau . 

6. Cầm tất và định vị nó với phần gót ở phía sau . 

 

 

   Xỏ giày p.s.c.62 

 

     Đây là bài tập phân tích xỏ vào một chiếc giày thể thao hoặc giày đi bộ. Trong trường hợp 

này, bài tập dễ nhất ở phần đầu, và khó dần, vì thế chúng tôi đã sắp xếp các bước dạy theo 

thứ tự như các hành động xảy ra tự nhiên . Thực tập đầu tiên với đôi giày hơi rộng . 

 

1. Đặt ngón chân vào trong giày  

2. Đặt cả hai ngón tay cái vào trong phần trước miệng giày và nắm chắc khi bàn chân trượt 

tới trước . 

3. Nắm chặt gót giày bằng một tay và kéo lên qua khỏi gót chân  

 

 

    Mặc quần vào   p.s.c.63 

 

Việc phân tích này bắt đầu ở phần giữa , bởi vì các bước giữa thì dễ hơn cả bước đầu và cuối 

. 

 

1. Kéo quần lên từ đầu gối đến hông  

2. Kéo quần lên từ mắt cá chân đến hông  

3. Khi được giúp đỡ để đặt một chân vào, thì bé đặt chân kia vào sau  
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4. Khi được giúp đỡ để nhận ra mặt trước của quần, đặt từng chân một vào quần  

5. Nhận biết mặt trước của quần, và đặt cả hai chân vào  

6. Kéo quần lên từ hông đến eo ở phía trước  

7. Kéo quần lên từ hông đến eo ở phía trước và sau đó ở phía sau . 

 

     Cởi áo may-ô hoặc áo thun     p.s.c.64 

 

  Có nhiều cách để cởi một cái áo thun . Dưới đây là một phương pháp của bài tập phân tích . 

 

1. Kéo áo thun qua khỏi đầu 

2. Nắm chặt phía bên trái của áo thun bằng tay phải , trong khi rút tay trái ra  

3. Nắm chặt phía bên phải của áo thun bằng tay trái , trong khi rút tay phải ra . 

4. Kéo vạt áo thun tới nách  

 

 

     Mở khoá dây kéo    p.s.c.65 

 

   Đây là bài phân tích được gợi ý cho một dây kéo khoá có chân chốt , như ở mặt trước của 

một cái áo gió . 

 

1. Kéo khoá xuống đến gốc , khi được giúp đỡ để định vị khoá  

2. Định vị khoá và kéo xuống đến gốc  

3. địng vị khoá , kéo khoá xuống đến gốc và mở chốt dây khoá 

 

  mặc vào một áo khoác hoặc một áo thun    p.s.c.86 

 

  Trước tiên dạy con bạn mặc vào một áo thun rộng và sau đó là áo khoác . Các bước sau là 

chung cho cả hai : 

 

1. Kéo áo xuống từ ngực đến eo , một khi đã được giúp đỡ để đặt cánh tay vào trong . 

2. Tay phải nắm lấy phần bên trái áo và đưa tay trái vào , một khi đã được giúp đỡ để đặt 

cánh tay phải vào trong  

3. Tay trái nắm giữ phần bên phải áo và đưa tay phải vào , một khi đã được giúp đỡ để đặt 

áo qua đầu . 

4. Đặt áo qua đầu , khi đã được giúp đỡ để nhận thấy mặt trước áo  

5. Nhận ra được mặt trước áo , định vị nó đúng và kéo qua khỏi đầu . 

 

   Mặc áo sơ-mi    p.s.c.87 

 

    Đây là một phân tích cho một áo sơ-mi của bé trai , coa các khuy áo bên phải Một số áo 

sơ-mi của bé gái có các khuy ở bên trái , và phần phân tích cần được điều chỉnh . 

 

1. Khi dược giúp đỡ để giữ áo sơ-mi bên các khuy , gần cổ áo , đặt tay phải vào trong tay áo 

. 

2. Nhận ra được phía các khuy áo , định vị áo và đặt cánh tay phải vào trong tay áo . 

3. Đặt cánh tay vào trong tay áo như trên và kéo cổ áo lên đến vai 

4. Một khi cánh tay phải đã ở trong tay áo , tay phải với sang vai trái và kéo phần vạt có 

khuyết áo ra phía trước . 

5. Giữ phần khuyết áo bằng tay phải và đút tay trái vào  
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     Mặc váy hoặc quần dài    p.s.c.88 

 

   Mặc váy có thể được dạy dùng cách như là mặc vào một cái áo ấm hay sơ-mi  tuỳ thuộc 

kiểu áo . 

Mặc vào một cái quần dài có thể được dạy cùng cách như là mặc vào một cái quần ngắn 

 

   Cởi các khuy lớn     p.s.c.89 

 

  Bắt đầu với các khuy rất lớn – có thể trên một vật từ cái hộp đựng đồ hoá trang . Phân tích 

này là cho áo sơ-mi của bé trai , với các khuy ở bên phải . Chúng tôi trình bày các hành động 

ở đây theo thứ tự mà chúng thường được làm . 

 

1. Giữ chặt khuy bằng tay trái  

2. Khi đang giữ chặt , kéo vải về phía phải bằng tay phải  

3. Đút vải lên qua khỏi khuy bằng tay phải 

4. Tay phải buông vải ra và đưa tay xuống dưới để giữ khuy  

5. Tay phải kéo khuy ra khỏi khuyết áo  

 

   Gài các khuy lớn    p.s.c.90 

 

Một lần nữa , đây là phần phân tích cho áo của một bé trai  

 

1. Tay phải giữ khuy và tay trái giữ khuyết áo  

2. ấn khuy vào lỗ khuyết  

3. Di chuyển tay trái để nắm lấy mặt bên kia của khuy áo . 

4. Tay phải buông khuy áo và dùng tay đó để giữ chặt vải gần khuyết áo  

5. Hai tay kéo ra để khuy lọt qua khuyết áo  

 

 

   Cởi đồ ra hoàn toàn   p.s.c.91 

 

Đây là kết quả của tất cả các kỹ năng cởi quần áo trước đây . Hãy yêu cầu con bạn cởi đồ ra , 

và sau đó bạn đi chỗ khác , bận rộn vào công việc khác , và chỉ giúp đỡ bé khi cài khoá . Yêu 

cầu con bạn cởi đồ lót trước tiên , tiếp theo là một cái áo hoặc quần ngoài , sau đó là tất cả áo 

quần . 

 

    mặc đồ vào hoàn tất , dưới  sự  giám sát    p.s.c.92 

 

   Đây là kết quả của tất cả các kỹ năng mặc quần áo trước đây . Hãy nói với con bạn mặc 

quần áo vào , và bận rộn với các công việc khác cho đến khi bé cần sự giúp đỡ khi cài khoá , 

Nhắc nhở bé bằng lời nói nếu cần thiết , nhưng chỉ sau khi cho bé cơ hội tự giải quyết vấn đề 

một mình . 

 

Để tự mặc đồ , con bạn cần phải biết nên mặc cái nào trước . Để giúp bé , bạn xếp quần áo 

của bé trên giường theo thứ tự nên được tiến hành . Trước tiên yêu cầu bé chỉ tự mặc vào hai 

thứ , sau đó là ba , rồi tất cả quần áo . 

 

      gài khuy bấm    p.s.c.93 

 

Bắt đầu với các khuy bấm rất lớn , trước tiên dạy con bạn ấn chúng vào với nhau rồi sắp xếp 

thành hàng rồi bấm khuy . 
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    Các kỹ năng ăn mặc mở rộng  

 

Có vài kỹ năng ăn mặc của trẻ 4- 5 tuổi mà bạn có thể dạy con bạn đã hoàn tất chương này : 

 Cởi các nút nhỏ  

 Cài các nút nhỏ  

 Gài thắt lưng  

 Cài khuy bấm hoặc cái kẹp của quần tây hoặc jean 

 Cột cái nút đầu tiên ở dây giày  

 Đặt chân của khoá kéo vào trong cái gài . 

 

 

 

Chương IV: 
P.S.D. Cách Đi Vệ Sinh 

      Rèn luyện cách đi vệ sinh cho trẻ là quan tâm lớn của các bậc cha mẹ, điều duy này rất 

chính đáng. Hầu như không có sự chấp nhận trong xã hội chúng ta đối với việc không thể 

kiềm chế được, ngoại trừ đó là hậu quả không thể tránh khỏi của bệnh tật hoặc tai nạn, mặc 

dù thế nó phải được kiểm soát thận trọng. Một số bệnh về cơ thể hoặc khuyết tật khiến cho 

việc rèn luyện cách đi vệ sinh trở nên khó khăn hơn và nếu như bạn nghi ngờ rằng nó cũng 

xảy ra đối với con bạn, chúng tôi đề nghị rằng bạn nên tìm đến các lời khuyên của các bác sĩ 
chuyên môn. Nhưng các đứa trẻ khuyết tật trí tuệ - mặc dù khuyết tật nặng - có thể được 

huấn luyện như đối với trẻ không bị khuyết tật. 

 

   Trong chương này, một lần nữa chúng tôi sẽ trình bày các mục dành cho việc đánh giá 

trước và sau đó sẽ thảo luận vèe các phương pháp dạy tiếp theo. Chúng tôi đề nghị bạn nên 

đọc qua toàn bộ chương trước khi dạy bé. 

 

Dưới đây chúng tôi liệt kê tất cả các kỹ năng trong chương này: 

 

   18 tháng tuổi đến 2 năm tuổi 
43. Kiểm soát được việc đi tiêu. 

44. Bé ở khô trong khoảng thời gian tương đối mỗi ngày. 

 

   2 đến 3 năm tuổi 
66. Cho biết nhu cầu đi về sinh bằng điệu bộ. 

67. Tự nói lên nhu cầu đi vệ sinh. 

68. Tự kéo quần xuống khi đi vệ sinh. 

69. Sử dụng nhà vệ sinh với chỉ dẫn của người lớn. 

 

  3 đến 4 năm tuổi: 
94. Bé ở khô suốt đêm. 

95. Tự lau chùi khi được hướng dẫn. 

96. Dội rửa nhà vệ sinh khi được hướng dẫn. 

97. Tự đi vệ sinh khi được hướng dẫn. 

  

   Chú ý rằng đi vệsinh không có sự hướng dẫn là kỹ năng của trẻ 4-5 tuổi. 
 

 

   Kiểm soát được việc đi tiêu    P.S.D.43 
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Cách đánh giá: 
Phương pháp: Giữ một bản ghi chép việc đi tiêu của con bạn qua nhiều ngày liên tiếp. Cho 

điểm cộng nếu như con bạn có một hoặc 2 lần đi tiêu gần như cùng khoảng thời gian vào mỗi 

ngày. Nên nhớ rằng thuật ngữ “kiểm soát việc đi tiêu” không phải là chủ động. 

 

Bé khô trong khoảng thời gian tương đối mỗi ngày 

P.S.D.44 

 

Cách đánh gia: 
Phương pháp: Quan sát qua nhiều ngày liên tiếp. 

Cho điểm cộng nếu như con bạn có quần hoặc tã khô trong khoảng thời gian tương đối lâu( 2 

hoặc 3 giờ) mỗi ngày, giữa những lần đi tiểu. 

 

CHo biến nhu cầu đi vệ sinh bằng điệu bộ. 

P.S.D.66 

 

Cách đánh giá: 
Phương pháp : Quan sát qua nhiều ngày liên tiếp 

Cho điểm cộng nếu như con bán tỏ ra nhận biết được trước, và tự kiềm chế hoặc leo lên bô 

hoặc thể hiện nhu cầu của mình bằng cách nào đó. Nói cách khác, điểm cộng nếu như bạn 

thường biết được khi con bạn muốn đi tiêu hoặc tiểu. 

 

Tự  nói lên nhu cầu đi vệ sinh       P.S.d.67 

 

Cách đánh giá 
Phương pháp: Quan sát qua nhiều ngày liên tiếp. 

Cho điểm cộng nếu như con bạn nói với bạn ràng bé muốn đi vệ sinh bằng cách nói “ 

tiêu/tiểu” hoặc bất cứ từ nó bé biết. Nếu con bạn chưa biết nói, nhưng truyền đạt nhu cầu của 

bé đến bạn qua một hành động thích hợp, bạn có thể cộng điểm cho kỹ năng này. 

 

Tự  kéo quần xuống khi đi vệ sinh.     p.s.d.68 

 

Cách đánh giá: 

Phương pháp: Yêu cầu con bạn kéo quần xuống khi bé chuẩn bị ngồi bô hoặc bàn cầu. Cho 

điểm cộng nếu như con bạn kéo quần xuống không có sự giúp đỡ nào trước khi đi vệ sinh. 

 

Sử dụng nhà vệ sinh với sự chỉ dẫn của người lớn 

p.s.d.69 

 

Cách đánh giá : 
Phương pháp: Hướng dẫn con bạn đi nhà vệ sinh. Bạn có thể đi với bé, nhưng cho bé cơ hội 

để bé tự thực hiện các bước. 

Cho điểm cộng nếu như con bạn tự kéo quần xuống, leo lên và xuống bàn cầu và kéo quần 

lên không cần sự giúp đỡ nào. Bạn có thể giúp bé lau chùi, dội rửa nhà vệ sinhvà mặc quần 

áo có khoá. 

 

  Bé ở khô suốt đêm     p.s.d.94 

 

Cách đánh giá: 
Phương pháp: Quan sát. 
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Cho điểm cộng nếu như con bạn ở khô giữa lần đi vệ sinh cuối cùng vào đêm trước và lần đi 

vệ sinh đầu tiên ở sáng hôm sau chỉ trừ các trường hợp ngoại lệ và tã lót là không cần thiết. 

 

Tự  lau chùi khi được hướng dẫn       p.s.d.95 

 

Cách đánh giá: 
Phương pháp: Khi con bạnhoàn tất một lần đi tiểu, hướng dẫn bé tự lau chùi. Đưa giấy vệ 

sinh cho bé nếu như bé không với tới. 

Cho điểm cộng nếu như con bạn tự làm sạch chỉ với các hướng dẫn bằng lời. 

 

  Dội  rửa nhà vệ sinh khi được hướng dẫn     n p.s.d.96 

 

Cách đánh giá: 
Phương pháp: Sử dụng một cái bồn cầu với nút bấm hoặc dây xích chéo, yêu cầu con bạn 

dội rửa. 

Cho điểm cộng nếu như con bạn khi được huớng dẫn có thể dội rửa bồn cầu mà không cần 

giúp trực tiếp. 

  

 

   Tự đi vệ sinh khi được hướng dẫn       p.s.d.97 

 

Cách đánh giá: 
Phương pháp: Hướng dẫn con bạn đi đế nhà vệ sinh trong một môi trường quen thuộc. Bạn 

có thể tham gia với bé sau một lúc đã hướng dẫn bé lau chùi và dội rửa, nhưng không được 

giúp bé trong lần ví dụ đầu. 

 

   Cho điểm cộng nếu như con bạn tự đi và tìm nhà vệ sinh, kéo quần xuống, leo lên, sử dụng 

bồn cầu và leo xuống, không có sự giúp đỡ nào cả. Bạn có thể cho bé vài hướng dẫn về việc 

tự làm sạch và lau chùi nhà vệ sinh, nhưng bé nên tự thực hiện các động tác trên. 

 

    Làm thế nào để dạy các kỹ năng đi vệ sinh 

        Bởi vì việc dạy dỗ cách đi vệ sinh gần như là điều bắt buộc trong xã hội chúng ta, nên 

hầu hết các bậc cha mẹ lo âu về việc lúc nào và bằng cách nào nó được hoàn thành. Nỗi lo âu 

này thường thấy trong các bậc cha mẹ mà họ không có lý do rõ ràng đểquan tâm. Cha mẹ của 

các trẻ khuyết tật thỉnh thoảng được bảo rằng : “Bé có thể làm việc này việc kia (hoặc đi đến 

trường này trường này ) nếu như bé được huấn luyện cách đi vệ sinh.” Không còn nghi ngờ 

gì cho nỗi lo lắng của họ ! 

 

   Nhưng nỗi lo lắng có thể chống lại sự thành công trong việc hướn dẫn trẻ cách đi vệ sinh,ít 

nhất là lúc giao tiếp với trẻ. Trẻ mà đã thấy “tai nạn” đi vệ sinh thì chắc rằng sẽ gây nên sự 

bối rối mất cân bằng có thể trở nên lo âu và dễ bị “tai nạn” hoặc có thể tìm kiếm để kéo dài bi 

kịch. Bạn có thể tránh nói về bất cứ sự lo âu mà bạn cảm thấy bằng cách lập ra một kế hoạch 

rõ ràng và bằng cách giúp đỡ con bạn để bé cảm thấy bạn luôn ở bên cạnh bé. Mục tiêu của 

bạn là giúp đỡ bé hướng đến độc lập trong việc đi vệ sinh - nhưng không được áp đặt bé. 

Sớm hay muộn gì thì bé cũng muốn thoát khỏi những cái tã lót, bé muốn làm hài lòng bạn và 

cư xử giống như những người khác. Những lý do cá nhân này đối với việc dạy dỗ đi vệ sinh 

thật là vấn đề của trẻ hơn là sức ép xã hội. 

 

    ở đây có vài điểm nên nhớ về việc huấn luyện cách đi vệ sinh: 
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1. Việc huấn luyện cách đi vệ sinh cần có thời gian: Thậm chí những đứa trẻ có tiến bộ nhất 

có thể gặp các tai nạn bất chợt như trẻ 4 hoặc 5 tuổi. 

 

2. Đứa con khuyết tật của bạn có thể được huấn luyện cách đi vệ sinh cùng cách như trẻ bình 

thường. Phương pháp mà chúng tôi trình bày dưới đây tương tự như phương pháp được tìm 

thấy trong cách sách hướng dẫn chăm sóc trẻ và bạn có thể sử dụng những hướng dẫn đó, 

hoặc qua kinh nghiệm riêng của bạn với đứa trẻ khác. 

3. Làm từng bước nhỏ một lần, kiên trì với mục tiêu của mình. 

 

4. Mỗi khi bạn chuyển sang bước mới, đặt kế hoạch trước về phản ứng của bạn ở cả hai phía 

“tai nạn” và “thành công”. 

 

5. Có cơ hội trong quá trình huấn luyện cách đi vệ sinh cho con bạn để bé cảm thấy mình tốt- 

tự hào về kết quả cảu bé đã hoàn thành và tự kiểm soát cơ thể mình. Nếu như bạn tạo được 

tất cả cơ hội này, việc huấn luyện cách đi vệ sinh sẽ thú vị cho tất cả các bạn - vào bất cứ lúc 

nào ! 

 

  Kiểm soát được việc đi tiểu.   p.s.d.43 

 

   Bé ở khô trong một khoảng thời gian tương đối mỗi ngày.        p.s.d.44 

  

   Nếu như có ai đó nói với bạn một cách hãnh diện rằng tất cả các con của bà ta đã được 

huấn luyện cách đi vệ sinh từ khi bé được 10 tháng tuổi, bạn gật đầu và mỉm cười nhưng 

không tin. Chính bà ta đã huấn luyệt đưa bé bô đúng chỗ và đúng lúc. Có một sự khác biệt 

lớn giữa thời gian đi vệ sinh, tại đó các bậc phụ huynh đoán biết trước tất cả và huấn luyện 

cách đi vệ sinh, ở đó trẻ học để tham gia một cách tích cực. Chúng ta không nói rằng có sai 

sót về thời gian đi vệ sinh - nó tiết kiệm tã lót và có lẽ sẽ tốt cho cái tôi! Nhưng nó là điều 

không cần thiết ít nhất cho đến khi bạn săn sàng bắt đầu thật sự công việc huấn luyện cách đi 

vệ sinh. 

 

   Khi nào nên bắt đầu dạy cách đi vệ sinh? Người ta đều cho rằng một đứa trẻ thì chưa sẵn 

sàng tập luyện việc tự kiềm chế cho đến khi việc đi tiêu của bé tương đối thường xuyên và bé 

ở khô trong một khoảng thời gian dài giữa 2 lần đi tiểu. ở điểm này, cơ thể bé chưa đủ trưởng 

thành để bắt đầu luyện tập cách đi vệ sinh. 

 

   Trước tiên là việc đi tiêu thường xuyên và khoảng thời gian bé ở khô rõ rệt ở độ tuổi 18 

tháng. Các bé gái trung bình thường đi trước một chút so với các bé trai trong việc kiểm soát 

bọng đái của chúng. 

 

   Nếu như con bạn sắp được 2 tuổi mà đi vệ sinh thất thường hoặc luôn luôn ướt, yêu cầu bác 

sĩ kiểm tra xem có vấn đề về sinh lý hay không. Điều này có thể áp dụng đối với những trở 

ngại chính ở bất cứ giai đoạn nào của việc huấn luyện cách đi vệ sinh. 

 

   Ngay cả khi con bạn đi vệ sinh bình thường và trong giai đoạn ở khô, bé có lẽ vẫn không 

thể nhận thức được bé đang bài tiết. Việc huấn luyện cách đi vệ sinh một cách đầy đủ vẫn có 

khó khăn nhưng có 3 thứ bạn có thể làm bây giờ để giúp được bé: 

 

  1. Để bé không mặc tã lót vài lần trong mỗi ngày. Việc này cho bé có cơ hội để xem cơ thể 

bé đang làm gì. Khuyến khích bé có hứng thú: “ xem này con đang tè này”. 
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 2. Bắt đầu sử dụng các từ ngữ thích hợp để mô tả sự bài tiết. Không quan trọng từ nào bạn 

chọn để sử dụng, miễn là chúng dễ dàng cho con bạn để nhận biết và nói. Chúng ta sẽ nói về 

tiêu và tiểu trong phần này nhưng có rất nhiều lựa chọn. 

 

 4. Giới thiệu cái bô cho con bạn. chọn cài mà có thể đem lại cho con bạn nhiều sự hỗ trợ 

nhất mà bé cảm thấy an toàn nhât. chân bé có thể chạm đất và nó có thể đứng vững khi bé leo 

xuống. Để bé ngồi trên bô vài lần đầu tiên. Đặt bé ngồi bô khi bạn lấy ta ra, trong khi bạn gập 

cái mới. Từ từ hương tới việc lập dần thời gian để bé ngồi bô khoảng 3 phút. Nếu con bạn bài 

tiết trong bô, chỉ cho bé xem và khen bé một cách tình cảm. Nếu như bé không bài tiết, chỉ 
cho bé rằng bạn hài lòng với bé và không phê bình nữa. Đừng nên khiển trách bé vì bé đái 

dầm hoặc làm bẩn tã lót. 

 

   Biểu lộ nhu cầu đi vệ sih bằng điệu bộ      p.s.d.66 

 

   Thời điểm là khi bạn nhìn thấy qua các hành động của con bạn hoặc các biểu hiện trên mặt 

rằng bé ddang tiểu tiện hoặc bé chuẩn bị đi tiêu. Bé có lẽ không bảo rõ ràng cho bạn chuyện 

gì xảy ra ở giai đoạn này là bé nhận thức được cái gì ddang xảy ra với bé. Đây là lúc bắt đầu 

việc đi vệ sinh một cách có hệ thống. 

 

   Thời gian đi vệ sinh có nghĩa là bạn đặt con ngồi trên bô vào lúc bé cảm thấy muốn di vệ 

sinh nhất. Điều này có 2 mục đích: Trước tiên là dạy cho bé mong đợi một lần ngồi bô vào 

các thời gian tương tự của mỗi ngày. Thứ 2, đảm bảo rằng sẽ có nhiều thành công, tuy nhiên 

là không chú tâm vào cái mà bạn có thể khen ngợi con bạn. Bé sẽ biết rằng sẽ là tuyệt vời khi 

bé đi vệ sinh bằng bô và cùng lúc chủ động cố gắng để làm cho chúng xảy ra. 

 

   Để khám phá khoảng thời gian thích hợp nhất để đặt bé ngồi trên bô, bạn cần phải ghi lại số 

lần đi tiêu trong khoảng một tuần. Viết thời gian mỗi lần đi tiêu của bé mỗi ngày. Việc này sẽ 

cho bạn it nhất một bản ghi chép rõ ràng về thời gian đi vệ sinh của bé. Ngoài ra bạn cần lập 

một biểu đò ở khô/ ướt. Chia ngày vào các khoảng cách 15 phút ( hoặc ít ra, các phần trong 

ngày khi việc huấn luyện ngồi bô có thể làm được). Vào các khoảng thời gian cuối cùng, 

kiểm tra tã lót của con bạn để xem nó khô hay ướt và đánh dấu trên biểu đồ. Cố gắng lập các 

hời gian làm bếp để nhắc nhở bạn. Tất cả chúng ta hầu như không thể nhớ để kiểm tra 15 

phút mỗi ngày nhưng qua một tuần mô hình đó sẽ rõ nét lên. Nó cũng giúp để đánh dấu các 

bữa ăn và uống trên biểu đồ tuần, mô hình có lẽ sẽ tìm thấy một mối liên hệ giữa chuyện này 

và thời gian đi tiêu của bé. 

 

   Từ đồ thị của bạn, xác định các khỏng thời gian tốt nhất để đặt bé ngồi trên bô mỗi ngày. 

Nừu có thể, gắn khoảng thời gian với các sự kiện khác trong nề nếp hàng ngày của bé - như 

là “ sau bữa ăn sáng” hoặc “ sau khi sally đi đến trường”. Việc này sẽ giúp bé đoán được thời 

gian ngồi bô và kịp lúc nhịn cho đến khi ngồi bô. 

 

  Đặt con bạn ngồi bô vào thời gian định sẵn mỗi ngày, thậm chí khi cử chỉ của bế không có 

chủ ý thể hiện nhu cầu đi tiêu. Ngoài ra đưa bé ngồi bô ki bé có nhu cầu cần phải đi. Nếu như 

bạn đưa bô đến không kịp lúc, khen bé đã nói cho bạn biết. 

 

  Vài đứa trẻ vui vẻ ngồi bô trong một khoảng thời gian dài, trong khi các trẻ khác chỉ muốn 

đứng lên và đi tức thì. Từ từ hướng tới lập thời gian để bé ngồi bô, lên khoảng 3 phút. Nếu 

như không có gì xảy ra, để bé chơi vài phút và sau đó đưa bé trở lại trong phần chơi khác. 

Một đứa trẻ bịi buộc phải ngồi bô một cách quá lâu, có thể kết thúc bằng việc bé sẽ cố gắng 

để  tránh no hoàn toàn. 
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  Khi con bạn đang ngồi trên bô, ở lại với bé và trò chuyện với bé một cách vui vẻ về việc tại 

sao bé thông minh như thế nào. Nếu như bé bồn chồn bạn có thể giải thích cho bé với một 

con búp bê và bô của búp bê ( không biết Jo-Jo đã “ị” xong chưa) hoặc đọc cho bé nghe một 

câu chuyện thiếu nhi hấp dẫn cùng chủ đề. Mục tiêu của bạn là giữ bé vui vẻ không có sự xao 

lãng bé từ mục đích của bài tập. 

 

   Nếu như con bạn đi cầu tiêu, bé có lẽ sẽ thích thú đỗ những cái chứa đựng trong bô vào bồn 

cầu và giúp đỡ trong việc rửa sạch bô. Nếu như bé không bài tiết, bình tĩnh đáp lại không với 

lời cáo buộc nào. Không nên chỉ trích về việc ướt hay tã lót dơ quá mà nên nói như là “ồ, con 

ướt rồi”. 

 

   Đặt con bạn ngồi bô theo thời khoá biểu du là con bạn vừa mới bài tiết ra tã lót, để giữ 

không nề nếp hàng ngày. Tránh thay đổi nề nếp cơ bản của con bạn, nhưng giữ sự tiến triển 

và tạo thay đổi trên nền tảng của kinh nghiệm nhiều ngày qua. 

 

  Việc huấn luyện đi vệ sinh ở giai đoạn sớm có thể là một công việc thú vị. Đứa trẻ không 

nên cảm thấy bị áp lực khi thực hiện, bởi vì khả năng của bé điều khiển sự bài tiết còn giới 

hạn. 

 

  Nếu bạn thấy thay đổi của con bạn từ sự vui vẻ hợp tác đến từ chối việc ngồi bô, hãy ngưng 

việc huấn luyện đi vệ sinh một thời gian ngắn. 

 

  Biểu lộ bằng lời nói nhu cầu đi vệ sinh     p.s.d.67 

 

     Khi một đứa trẻ tự giữ hoặc nhăn mặt  mỗi lần bé bài tiết, điều đó cho thấy rằng bé nhận 

thức được cái gì đó đang xảy ra với bé. Nhưng khi bé bắt đầu để nói cho người khác nghe bé 

biết cái gì đó sẽ được thực hiện. Bé đang nhận thức được kinh nghiệm của sự bài tiết như là 

sự nối tiếp của các sự kiện mà bé có thể tham gia tích cực. Để bắt đầu, đứa bé có thể bảo với 

người nào đó về cái gì đang xảy ra quá trể để đi tiêu trong bô. Nhưng dù vậy đây là một bước 

lớn. 

 

   Nếu như con bạn nói, bé có thể truyền đạt nhu cầu của bé bằng nói tiểu hoặc tiêu hoặc bất 

cứ từ nào bạn dạy bé. Nếu như bé chưa có thể nói, bé có thể lôi kéo vào quần jean của bạn 

khi đang giữ mình hoặc đem bô đến cho bạn hoặc chỉ nhìn bạn một cách cầu khuẩn để con 

bạn có thể nhận ra được. 

 

   Khi con bạn bắt đầu để nói với bạn, đưa bé đến bô bất cứ khi nào bé nói với bạn, cho dù nó 

đã quá trễ. Bé cần phải biết rằng đó là hậu quả của việc nói với bạn trễ. Nếu như bé đã bài 

tiết, đặt bé ngồi lên bô khi bạn sắp xếp quần áo sạch cho bé và cảm ơn bé đã bảo với bạn. 

Nếu như bé bài tiết ra trong bô, hãy làm cho bé cảm thấy hài lòng với chính mình! Việc này 

sẽ không khó bởi vì bạn cũng sẽ hài lòng. 

 

   Nhiều đứa trẻ khám phá rằng khi nói “ đi tiểu” là một cách nói hết sức rõ ràng mà ba hoặc 

mẹ có thể hiểu được. Đó là một cách tuyệt vời để khỏi lên giường ngủ và nó tạo ra cái nhìn 

thích thú của sự thất vọng khi mẹ đang cho em mới sinh ăn! Nhưng bất cứ khi nào có thể ( và 

có lý do) hãy thực hiện khi bé yêu cầu, đặc biệt trong giai đoạn sớm. Con bạn có thể vừa 

khám phá ra một sức mạnh lớn hơn: việc huấn luyện đi vệ sinh là một lĩnh vực mà bạn muốn 

bé có thể kiểm soát, để cso sự khởi đầu và bé cần nói với bạn cái gì nên làm. 

 

   Con bạn có thể thỉnh thoảng vẫn còn có các trục trặc. Chú ý đến bé nhưng không quá ồn 

ào. Màn kịch nên được giữa lại cho các lần mà bé sử dụng bô! Nếu như bé vẫn tiếp tục có các 
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trục trặc thường xuyên, cố gắng đưa bé đến với bô thường xuyên hơn, giữa các yều cầu cần 

đi của bé. 

 

   Nếu như việc đi vệ sinh của con bạn đã đi vào nề nếp nhưng vẫn chưa bắt đầu để tự mình 

đoán trước , cố gắng làm chậm lại một chút trước mỗi lần ngồi bô đã được lên lịch. Bạn có 

sthể giả vờ quên cái gì đến sau: “ Để mẹ xem. Chúng ta đã ăn sáng xong, bây giờ chúng ta 

phải làm gì”. 

 

   Có đôi khi con bạn có thể chịu đựng để có một trì hoãn dài giữa cảm giác của nhu cầu và 

bài tiết vì thế bé có thể biết được cần mặc cho bé quần áo đê có thể thay ra nhanh gọn. Các 

loại quần chuyên dụng là lý tưởng khi được cung cấp đủ khí ấm. Chúng sẽ chứa đựng bất cứ 

trục trặc xấu nhất, và chúng là một cái bọc ẩm để giữ 2 chân trẻ khi ướt. Trong sự mong đợi 

này, chúng có thể có ích hơn một cái mông trần mà cho phép đứa trẻ thoát khỏi trục trặc. 

 

    Tự kéo quần xuống khi đi vệ sinh       p.s.d.68 

 

    Một đứa trể có thể hoãn lại chỉ một chút, hoặc cho dù sớm hơn so với lần ngồi bô đã được 

định trước. Bé có thể học cách để tự mình leo lên và xuống. ở đay điều bạn quan tâm không 

chỉ với khả năng kéo quần xuống của con bạn mà là sự nhận thức răngf viecẹ này là cần thiết. 

Cho bé sự chỉ dẫn để bắt đầu và sau đó nhừng lại một lát để xem liệu bé cso tự mình bắt đầu 

bước này. Nhiều đứa trẻ cởi quần ngày ra ở giai đoạn đầu - quần kéo xuống đến mắt cá chân 

cso thể làm bé khó khăn để leo lên và xuống bô hoặc bồn cầu. Có nhiều thời gian sau này để 

dạy bé tiết kiệm thời gian bằng việc kéo quần đến nửa trên. 

       

    Khi con bạn không còn mặc tã lót nữa ( xin chúc mừng ) thì bạn phải đối mặt với việc đi 

vệ sinh nơi công cộng. Để đưa trẻ làm quen với việc sử dụng bồn cầu kiểu người lớn là một ý 

kiến hay. Bé ngồi thích hợp làm đứa bé cảm thấy an toàn hơn và cso thể được mang đi trong 

cái túi mua sắm để dùng bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào. Khi ở nhà bạn có thể sử dụng một 

dụng cụ nhỏ để giúp trẻ leo lên xuống dễ dàng hơn. 

 

   Nếu như con bạn là trai, bạn sẽ muốn dạy cho bé việc đi tiểu đứng. Điều này có quan hệ ưu 

tiên thấp, vì bé phải học cách để ngồi khi đi cầu tiêu trước và một điểm nhỏ trong việc giới 

thiệu toàn bộ phương pháp mới là đợi khi việc đi vệ sinh tiến triển tốt. Lúc đó, cha hoặc anh 

trai có thể hướng dẫn bé cách đi tiểu. 

  

  

 

 

  Sử dụng nhà vệ sinh với sự chỉ dẫn của người lớn. 

              p.s.d.69 

 

  Mục đích là giúp con bạn ngày càng ít hơn khi bé đi vệ sinh. Một khi con bạn tự mình kéo 

quần xuống khi đi vệ sinh, cũng hướng dẫn bé cách kéo quần lên. Nếu như bé không thể điều 

khiển được việc tự leo lên và xuống, nghĩ đến cái trụ có thể giúp bé - một  dụng cụ rộng lớn 

hơn, hoặc một cái tay vịn để làm cho bé vững chắc hơn. Mục đích để giảm sự giúp đỡ của 

bạn càng ít càng tốt và làm bé cảm thấy hãnh diện mỗi lẫn đạt được điều gì mới. 

 

    Bé ở khô suốt đêm     p.s.d.94 

    

     Có một sự biến đổi kinh khủng ở độ tuổi mà đứa trẻ học cách để ở khô suốt đêm. Tất cả 

các thành tựu này đạt được khi bé lên 4, nhưng nhiều trẻ vẫn đái dầm đến 2 hoặc 3 năm sau 
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này. Việc ở khô suốt đêm tuỳ thuộc vào phạm vi rộng lớn của sự trưởng thành của cơ thể - 

bàng quang phải đủ sức khoẻ để giữ cho đến sáng hôm sau. 

 

Dưới đây là những việc nên và không nên làm khi bé khỏi đái dầm. 

 

Đừng giới hạn về việc uống nước vào ban đêm của con bạn. Sự khát nướ chỉ làm rắc rối thêm 

vấn đề. 

 

Đừng đưa con bạn đến nhà vệ sinh nếu như con bạn không đủ tỉnh táo để biết rằng việc gì 

đang xảy ra. Nếu không thì bạn sẽ chỉ khuyến khích bé đái dầm vào ban đêm khi ngủ. 

 

Đừng quở trách bé vì tã lót bị ướt hoặc giường bị ướt, hoặc biểu lộ sự thất vọng của bạn đối 

với bé. Sự tức giận gây khó khăn cho bé khi học. 

 

Nên biết chắc chắn khi bé ướt. Hãy để bé thức khuya đủ, cho thêm một lần ngồi bô hoặc đưa 

bé đi đến nhà vệ sinh khi bé thức dậy lần đầu, bạn có thể thấy kết quả là một đêm bé ở khô. 

 

Hãy đặt bé lên giường không mặc tã một khi bé cso nhiều đêm không đái dầm. Một cái tã lót 

cso thể đóng một vai trò như một lời ám chỉ để không phải đi tiểu ở nhà vệ sinh. 

 

Nên khuyến khích bé gọi bạn để giúp nếu như bé thức dậy đêm khi cần đi vệ sinh. 

 

Hãy đặt một cái bô trong phòng bé và để đèn ngủ. Một khi bé không sử dụng tã lót chuẩn bị 
giúp bé sử dụng bô, cho đến khi bé quen với điều này. 

 

Nếu như con bạn đã hoàn toàn kiểm soát được việc bài tiết trong suốt ngày qua hơn một năm 

và sự đái dầm của bé là nguyên nhân khiến bạn lo lắng, thì hãy nên trao đổi với bác sĩ hơn là 

với con bạn. Không còn nghi ngờ gì nữa khi bạn thất vọng vì mất nửa buổi sáng với cái 

giường ướt, đặc biệt nếu như bạn có một đứa con nhỏ hơn cũng đái dầm. Nhưng đái dầm 

hiếm khi là một hành động tự nguyện. Nó khiến bé không thể dừng được và bé có thể bị sợ 

hãi ki nhận ra đây là “ những trục trặc” hay thậm chí bé khống thể nhớ sẽ bị mẹ ghét. 

 

     Tự lau chùi khi hướng dẫn      p.s.d.95 

 

      Quá trình có thể bị chậm lại vào ban đêm, nhưng vào ban ngày bạn có thể kéo dài sự tự 

chủ của con bạn trong nhà vệ sinh. Ví dụ: bé có thể học được cách tự lau chùi mình sau khi 

bài tiết. Đó là một ý kiến hay để bắt đầu dạy kỹ năng này một khi đứa trẻ đã được học cáh 

rửa ráy những phần thân thể dưới của mình. Sẽ là khó khăn cho bé khi giữ thăng bằng để rửa 

mông. Do vậy, đầu tiên là dạy bé làm thế nào để giữ thăng bằng và cách nào để rửa. Nên nhớ 

rằng các bé gái nhỏ nên được dạy để chùi rửa từ trước ra sau. Hướng dẫn con bạn nhìn giấy 

vệ sinh sau mỗi lần chùi và hỏi bé “ nó đã sạch chưa?” việc này sẽ cho bé một tiêu chuẩn để 

hướng tới. Nếu như bạn cần phải giúp bé tự lau và lần cuối cùng sao cho bạn có thể luôn luôn 

kết thúc bằng việc nói: “ phải, con đã sạch sẽ, lau chùi tốt lám”. 

 

    Giội rửa nhà vệ sinh khi được hướng dẫn   p.s.d.96 

 

      Một số trẻ được bắt đầu giội rửa bồn cầu sớm hơn nhiều, trong trường hợp này, nhiều  

nút bấm, cần đẩy và dây xích thì chỉ quá cứng so với các ngón tay bé nhỏ để điều khiển hoặc 

quá cao để các cánh tay bé nhỏ có thể với tới. Bắt đầu hướng dẫn con bạn giội rả bồn cầu khi 

bạn nhận xét rằng cơ thể của bé có thể làm được. Lên đến điểm đó, luôn luôn bảo với bé 

những gì bạn đang làm khi bạn giội rửa  để bé có thể học được công việc đó. 
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       Tự đi vệ sinh khi được hướng dẫn    p.s.d.97 

 

      Bây giờ bạn có thể bắt đầu yêu cầu con bạn đi vệ sinh một mình. Nếu như bé miễn cưỡng 

đi khi không với bạn, đưa bé đến cửa và nói: “ Con đi vệ sinh trong khi mẹ làm việc này”. 

Tham gia với bé một chốc lát sau đó. Yêu cầu bé tự đi hơn một chút mỗi lần, cho đến khi bé 

có thể đi từ bất cứ nơi nào trong nhà. Bạn có thể tham gia với bé để chắc chắn rằng bé có thể 

tự lau chùi và giội rửa bồn cầu, nhưng bây giờ bắt đầu đưa ra nhắc nhở chung như là “ sau đó 

làm gì?” và cuối cùng không có lời nhắc nhở nào. Khi bé có thể đi vệ sinh, chú ý đến các nhu 

cầu của bé và đáp lại, không với sjư giúp đỡ hoặc nhắc nhở nào. Đó là một thành tích tuyệt 

vời cho cả bạn và bé. 

 

 

 

Chương 5 

p.s.e: Tắm và chải chuốt 
 

     Hầu hết trẻ em từ 5 tuổi bắt đầu cho rằng trách nhiệm để rửa ráy và ăn mặc chỉnh tề là của 

chúng mà không có sự giám sát. Trong thời gian đến thời điểm này, sự giám sát là rất cần 

thiết không chỉ để đảm bảo sự an toàn và một chuẩn mực hợp lý, mà còn vì các trẻ nhỏ trước 

tuổi đến trường còn còn quá nhỏ để với tới các dụng cụ cần thiết. Tất cả các phòng trong nhà, 

nhà tắm đều được thiết kế chung quanh các nhu cầu của người lớn - gương, vòi nước và kệ 

máng bàn chải đánh răng đầu được gắn ngoài tầm với của trẻ. 

 

    Tuy vậy bốn năm đầu của cuộc đời hãy còn là tối quan trọng quá trình phát triển của thói 

quen tự chăm sóc mình. Mặc dù sự giúp đỡ của người lớn là cần thiết, đứa trẻ có thể học để 

chịu trách nhiệm về sự sạch sẽ riêng của bé và chúng cũng có thể học để phán đoán khi việc 

rửa ráy là cần thiết. Và nó ăn khớp với thời gian nào của bé trong ngày. Bạn có thể sử dụng 

các năm đầu để chắc chắn rằng con bạn có các kỹ năng cơ bản mà bế sẽ cần để trở thành 

người độc lập sau này. 

  

   Bạn có thể gíup con bạn bằng việc xem xét phòng tắm từ cấp độ của bé. Có lẽ một cái ghế 

nhỏ hoặc các bậc lên xuống ở buồng tắm sẽ giúp bé. Có lẽ một cái giá đựng xà phòng nên 

được gắn ở bên cạnh của bồn tắm để mà bé khỏi phải với lên trên một cách không chắc chắn 

và có thể bị ngã. Có lẽ bé có thể có một cái kệ đặc biệt đựng bàn trải của riêng mình, được 

đặt nơi mà bé có thể tự với tới. 

 

   Sự điều chỉnh quan trọng nhất bạn có thể làm đối với nhà tắm rửa của bạn là đặt gương ở 

nơi mà con bạn có thể soi. Một cái gương đơn gắn trên tường có thể làm được. Khi con bạn 

có thể nhìn thấy được sự khác nhau giữa mặt dơ và mặt sạch, nhìn thấy được răng bé sạch lấp 

lánh và nhìn thấy nước mũi chảy ra như thế nào. Giá trị thực tế của việc này là rõ ràng, 

nhưng tấm gương cũng có thể giúp đứa trẻ phát triển tri giác của mình - bé giống như thế 

nào, làm thế nào bé có thể nhìn mình khác hơn, làm thế nào bé thích mình được nhìn. Nếu 

như kỹ năng rửa ráy và ăn mặc chỉnh tề luôn luôn được thể hiện như cách để trẻ tự chăm sóc 

trẻ sẽ sẵn sàng và sẵn lòng để học lo cho mình hơn là áp đặt chúng. 

 

     Sự khó tính quá đáng về tính sạch sẽ không có trong tính cách của trẻ trước tuổi đến 

trường, thời kỳ mà trẻ thường rất thích các chò chơi làm chúng dơ bản với niềm hân hoan là 

kết quả của việc vẽ với hoặc đào xới đất cát trong vườn. Đứa trẻ có thể khám phá rằng bụi 
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bậm không lúc nào cũng xấu, nhưng chúng ta cần phải rửa ráy sạch sẽ sau khi đi vệ sinh, 

trước và sau khi ăn và trước khi mặc đồ ngủ sạch vào. 

 

    Trong khi đứa trẻ trước tuổi đến trường có tiếng là tiếp tục lôi thôi lết thết từ đầu đến chân, 

chỉ vài đứa trẻ nhỏ ghét dơ dáy, và nhiều trẻ trải qua một giai đoạn ngắn của thái độ này. 

Những ngón tay dính sơn, cát và bột màu sẽ không được chạm vào. Đứa trẻ có thể được 

khuyến khích một cách dịu dàng để thử các hành động này, khi được cho rằng tính sạch sẽ là 

ở sự điều khiển của chúng và các ngón tay bẩn thỉu dễ dàng rửa được. 

 

Dưới đây, chúng tôi sẽ liêt kê tất cả các kỹ năng trong phần này 
 

2 đến 3 năm tuổi 
70. Tự rửa cánh tay và chân 

71. Rửa tay và lau khô tay với sự giúp đỡ 

72. Sử dụng bàn chải đánh răng với sự hỗ trợ của người lớn 

 

 

3 đến 4 năm tuổi 
98. Chải răng với sự hướng dẫn bằng lời nói 

99. Chùi mũi không cần sự nhắc nhở 

100. Rửa mặt và tay không có sự giúp đỡ 

 

    Ghi nhớ rằng các bước chuẩn bị cho các kỹ năng này có thể được dạy tốt trước khi sự tinh 

thông hoàn toàn có thể được mong đợi. Chúng tôi đề nghị bạn nên đọc qua toàn bộ các phần 

này trước khi bạn bắt đầu như thế bạn sẽ biết bạn đang ở đâu khi đối mặt với thời gian lâu 

dài. 

 

      Tự rửa cánh tay và chân     p.s.e.70 

 

     Nhà tắm là nơi dễ dàng nhất để bắt đầu các kỹ năng rửa ráy và ăn mặc chỉnh tề. Mọi thứ 

cần thiết đều trong tầm tay và đó là niềm vui cho trẻ khi tạo ra bọt xà phòng trên da ướt. 

Cánh tay và chân của đứa trẻ là một điểm bắt đầu tốt: đứa trẻ có thể dễ dàng tới tiếp xúc với 

chúng và có thể nhìn thấy bé đang làm gì. 

 

Cách đánh giá: 
Phương pháp: Yêu cầu con bạn tự rử ráy chân tay trong nhà tắm. Bạn có thể cho bé các 

hướng dẫn bằng lời nói, như là “ Tìm lấy cái vải nỉ” hoặc “ Chà xát lên phía sau của chân” 

hoặc “ Nhìn xem cái vết dơ trên cánh tay của con kìa”. 

Cho điểm cộng nêu như con bạn rửa mặt trước và sau của chân bé chỉ với  sự chỉ dẫn bằng 

lời nói. 

 

Cách dạy: 
Dạy bằng sự minh hoạ, cho con bạn sự hướng dẫn rõ ràng và giúp đỡ tận tay nếu cần thiết. 

Bạn có thể bắt đầu bằng việc tự rửa một tay, diễn tả hành động của bạn và hướng dẫn con 

bạn làm đối với tay kia. 

Đưa cho bé miếng vải nỉ hoặc xà phòng để bế có thể bắt đầu, nhưng một khi bé biết chút ít, 

khuyến khích bé tự tìm thứ bé cần. 

 

Ghi nhớ và mở rộng: 

Khi con bạn có thể rửa tay và chân bé, dạy bé làm thế nào để rửa tay và chân bé, dạy bé làm 

thế nào để rửa bụng, tay, bàn chân, mông... 
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    Rửa tay và lau khô tay với sự giúp đỡ     p.s.e. 71 

 

     Chúng tôi quan tâm ở đây với việc rửa và lau khô tay ở bồn tắm trong nhà tắm. Khi con 

bạn còn rất nhỏ, bạn sẽ có lẽ phải chùi tay của bé bằng miếng vải nỉ bất cứ lúc nào cần. Ngay 

khi việc đó là thực tế, bất đầu đưa bé đến nhà tắm để rửa ráy tay chân - hoặc đến nơi nào bé 

sẽ rửa tay khi bé có thể tự làm tất cả. 

 

Cách đánh giá: 
Phương pháp: Giúp con bạn bằng cách đưa chobé thứ cần và mở vòi nước cho bé. Hãy để bé 

thực tế tự rửa ráy và lau khô và quan sát. 

Cho điểm cộng nếu như con bạn tự rửa tay sạch và tự lau khô chúng một cách cẩn thận, 

không với sự giúp đõ hơn so với đã miêu tả ở trên. Bé nên rửa và lau khô tay tốt đủ để bạn 

khỏi phải nhúng tay vào giúp bé. 

 

Cách dạy: 

Dạy bằng sự minh hoạ cho con bạn sự hướng dẫn rõ ràng và giúp đõ tận tay nếu cần thiết. 

Nếu như tay của con bạn rõ ràng là dơ, chỉ con bạn xem trước khi rửa. Để bé xem xét kỹ kết 

quả sau khi rửa. 

 

Luôn làm theo một nề nếp đã được định sẵn ví dụ: 
 

1. Mở vòi nước. Nếu như bạn làm việc này cho bé hãy diễn tả bạn đang làm gì. 

2. Lấy xà phòng. 

3. Làm ướt xà phòng và tay. 

4. Chà xát lên xà phòng 

5. Đặt cục xà phòng xuống 

6. Chà xát hai tay với nhau 

7. Xả tay bằng nước lạnh 

8. Tắt vòi nước 

9. Lấy khăn lau 

10. Lau khô tay 

11. Trả khăn lại chỗ cũ (hoặc đưa nó trở lại cho cha mẹ.) 

 

   Mặc dù trước khi con bạn có thể tham gia vào tất cả các bước, mô tả sự việc với bé mỗi 

lần. Việc này sẽ giúp bé học được nề nếp và đoán biết cái gì xảy ra sau đó 

 

Ghi nhớ và mở rộng: 

   Khi con bạn đạt được chiều cao mà có thể với tới được xà phòng và vải nỉ và đủ sức mạnh 

để mở vòi nước, bạn có thể để bé tự làm nhiều và nhiều hơn. Một cái ghế đẩu chắc chắn ở 

bồn nước rửa mặt sẽ khuyến khích bé tự làm lấy một cách độc lập giúp bé nhận ra khăn riêng 

của mình - nếu như tất cả các khăn lau đều tương tự như nhau, dạy bé cách nhận ra bằng việc 

xác định theo vị trí khăn treo. 

 

Việc vừa khuyên khích bé tự mình làm nhiều hơn, vừa giảm các lời chỉ dẫn của bạn, để bé tự 

nghĩ về bước nào sẽ là kế tiếp. 

 

Sử dụng bàn chải đánh răng với sự hướng dẫn của người lớn 

P.s.e.72    
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    Dĩ nhiên bạn sẽ rửa sạch răng của con bạn từ lúc chúng với vừa mọc. Tự làm sạch răng sẽ 

được học dễ dàng hơn nếu như bạn làm theo nề nếp đã được định sẵn ngay từ lúc bắt đầu, 

như thế con bạn biết mong đợi cái gì khi bạn rửa sạch răng của bé, khi bé tự làm sạch răng 

của mình là nhằm mục đích gì. 

 

Cách đánh giá: 
Phương pháp: Yêu cầu con bạn tự đánh sạch răng. Bạn có thể nặn kem ra bàn chải cho bé. 

Cho bé các lời hướng dẫn ở mỗi bước. Cho điểm cộng nếu như bé đánh sạch răng với các lời 

hướng dẫn nhưng bạn không đụng tay vào ngoài những điều đã được miêu tả  ở trên. Bé phải 

chà răng với các động tác  đúng và chà răng trên và dưới và đánh răng ở phía trước. 

 

Cách dạy: 
 Thực hành càng sớm nếu có thể, hãy bắt đầu giúp con bạn tự chải răng hơn là bạn chải cho 

bé trong khi bé thụ động. 

Theo cùng một nếp mỗi lần chải răng, diễn tả các bước bằng các từ đơn giản mà bạn sẽ dùng 

sau này như lời hướng dẫn. 

 

 Đặt tay của con bạn chạm với bàn chải, khi bạn cầm tay bé và hướng dẫn các động tác. Tiếp 

tục cho bé các lời hướng dẫn rõ ràng nhưng từ từ giảm các trợ giúp của bạn. 

Kết thúc mỗi lần với cái nhìn vào gương. Hãy để con bạn cảm thấy tự hào với hàm răng sạch. 

 

  Đôi khi một đứa trẻ phát triển một cách ác cảm với lúc đánh răng. Nếu như điều này xảy ra 

đối với con bạn, cố gắng đặt vào nhà tắm một kệ đặc biệt đựng bàn chải ở độ cao của bé và 

kem đánh răng cho đến khi nó reo lên - chỉ một lúc vào thời gian đầu, rồi từ từ lên đến 

khoảng thời gian hợp lý. Một gia đình mà chúng tôi biết sử dụng một cái bàn chải đặc biết 

biết phát nhạc - được làm bởi một người ông nhạc sĩ - mà nó bao gồm các hướng dẫn chải 

răng với âm nhạc thích hợp - nhạc bổng thì chải răng hàm trên, nhạc trầm thì chải răng h àm 

dưới, nhạc vừa phải thì chải răng phía trước. Việc này cũng tỏ ra rất thích thú đối với anh chi 

lớn của bé! 

 

  Là một ý kiến hay để bạn chải răng cho con bạn, ít nhất một lần một ngày. hãy làm theo nề 

nếp này hàng ngày. ví dụ: Con chải răng vào buổi sáng và chúng ta sẽ có lượt vào buổi tối. 

 

   Chải răng với sự hướng dẫn bằng lời nói     p.s.e.98 

 

    Đây là phần mở rộng trực tiếp của kỹ năng trước trong phần này. Bây giờ con bạn học 

cách tự nặn kem đánh răng lên bàn chải và hoàn tất công việc mà không cần phải chải răng 

lại thêm sau đó nữa. 

 

Cách đánh giá: 
Phương pháp: Hướng dẫn con bạn để chải răng. Bàn chải và kem đánh răng nên đặt trong 

tầm với của trẻ. Bạn có thể hướng dẫn bé bằng lời nói ở mỗi bước. 

Cho điểm cộng nếu như con bạn nặn vừa phải kem đánh răng vào bàn chải chải  răng để 

không cần phải chải lại nữa và súc miệng bằng nước không được giúp đỡ bé bằng hành động. 

 

Cách dạy: 
Cho con bạn thực hành thêm ở nhiệm vụ khó hơn ở việc nặn kem đánh răng bằng yêu cầu bé 

chuẩn bị bàn chải cho bạn. 

Trước tiên giúp bé bằng hành động, bằng việc cầm tay bé khi đang chải. Rút lui sự trợ giúp 

đỡ càng sớm càng tốt 

Nên nhớ rằng các ống kem làm bằng nhựa thì dễ nặn hơn là các ống cũ làm bằng nhôm. 
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Khuyến khích bé tự mở nắp trước tiên đảm bảo là nắp lỏng và đóng lại như cũ. Bé nên có 

trách nhiệm, càng nhiều càng tốt, để đặt các dụng cụ xa ra sau khi chải, tắt vòi nước ( nếu có 

thể ) và lau mặt. 

 

   Chùi mũi không có sự nhắc nhở   p.s.e.99 

 

     Nếu như con bạn í khi bị cảm, bé sẽ học kỹ năng này lâu hơn, nhưng khi đó sự cần thiết 

của nó sẽ không đáng kể. Nhiều trẻ bị cảm nhiều lần  trong một năm và kỹ năng tự chùi mũi 

để đương đầu với việc chảy mũi khiến bé thấy giá trị của nó, đứa trẻ ghét phải để người khác 

chùi mũi hộ, bé sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi mình tự chùi. 

 

Cách đánh giá: 
Phương pháp: Quan sát con bạn vào các thời điểm thích hợp. 

Cho điểm cộng nếu như con bạn tự chùi khi cần thiết, như thế sẽ không cần thiết phải khụt 

khịt. Ghi chú rằng ở giai đoạn này đứa trẻ có thể yêu cầu giúp đỡ khi cần thiết. 

 

Cách dạy: 
Thực hành càng sớm nếu có thể giúp con bạn khăn tay và chùi mũi bé. để cho con bạn cảm 

thấy ướt mũi trước khi chùi và khi có thể chỉ cho bé xem mặt của mình trong gương. 

Từ từ giảm sự giúp đỡ tận tay của bạn cho đến khi chỉ đưa ra các hướng dẫn bằng lời. Một 

khi con bạn có thể tự chùi mũi qua lời hướng dẫn, bắt đầu cho bé các lời nhắc nhr chung 

chung - “ con đang bị chảy mũi. Con sẽ làm gì ?” hoặc là “ hãy nhìn vào gương. Con cần cái 

gì ?” 

 

Cuối cùng, tiếp tục nhắc nhở cho đến khi con bạn có cơ hội nhận thấy nhu cầu của mình và 

tự đương đầu với nó. 

 

Khi con bạn bị chảy mũi, mặc cho bé những loại quần áo có túi. để khăn tay vào túi bé trong 

lúc thay đồ và bảo với bé răng nó sẽ dùng vào việc gì. Bạn cũng có thể để khăn giấy ở những 

nơi dễ thấy, nhưng khăn tay ít làm mũi bé đau và trầy trụa hơn. 

 

Bạn có thể vẫn còn giúp bé khi bé cần phải đi hỉ mũi, nhưng chỉ nên cho bé các chỉ dẫn đơn 

giản mà có thể giúp bé tự mình làm sau này. 

 

    

     Rửa mặt và tay không có sự giúp đỡ       p.s.e.100 

 

   ở phần này, kỹ năng rửa ráy của đứa trẻ được mở rộng ra bao gồm cả rửa mặt bé nưã. Đánh 

giá và dạy bé như ở phần P.S.E.71  nhưng vây giờ bao gồm cả mặt cũng như tay và loại hết 

tất cả các sự trợ giúp bằng tay hay lơì nói ngoài các chỉ dẫn chung chung như là “ rửa mặt 

của con đi” ( Có thể giúp bé với vòi nước nếu chúng bị kẹt hoặc không mở được). 

 

     Các kỹ năng rửa mặt và ăn mặc chỉnh tề 

 

      Các kỹ năng sau đây thường đạt tới ở năm thứ 5, nhưng bạn có thể bắt đầu dạy khi con 

bạn đã sẵn sàng, không kể đến tuổi: 

- Tự tắm ( ngoại trừ tắm vòi nước chảy ) 

- Tự chải răng không với lời hướng dẫn nào. 

- Chải tóc. 

- Chùi và hỉ mũi. 
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