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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

                                                                                        

Khoa h%c 'ã ch)ng minh nh.ng n/m '0u c2a cu3c '4i, '6c bi8t là giai 

'o<n t= 0 '?n 3 tuAi là giai 'o<n b3 não phát triEn và hoàn thi8n, là th4i 

kì vô cùng quan tr%ng 'Li vMi sO t/ng trPQng và phát triEn trPMc mRt và 

lâu dài c2a m3t con ngP4i.  

Ch/m sóc — giáo dYc Q gia 'ình có Znh hPQng lâu dài và toàn di8n '?n sO 

t[n t<i và phát triEn c2a tr\, '6c bi8t 'Li vMi tr\ t= 3 — 36 tháng tuAi. Ch^t 

lP_ng ch/m sóc, giáo dYc tr\ phY thu3c nhi`u y?u tL, trong 'ó kinh 

nghi8m, ki?n th)c, kb n/ng ch/m sóc giáo dYc tr\ c2a các thành viên 

trong gia 'ình, trPMc h?t c2a cha md tr\ là h?t s)c quan tr%ng.  

TP v^n, tuyên truy`n, hPMng dfn cho các bgc cha md v` ki?n th)c và kb 

n/ng ch/m sóc giáo dYc tr\ là m3t trong nh.ng nhi8m vY c2a trP4ng 

m0m non nói chung và c2a giáo viên m0m non (MN) nói riêng. 

Module này sm trang bn cho b<n nh.ng v^n '  ̀ co bZn v` n3i dung và 

phPong pháp tP v^n cho cha md có con t= 3 — 36 tháng tuAi. CY thE g[m 

nh.ng v^n '` sau: 

— Vai trò c2a gia 'ình trong ch/m sóc, giáo dYc tr\ MN nói chung và tr\ t= 

3 — 36 tháng tuAi nói riêng. 

— N3i dung tP v^n cho các bgc cha md v` ch/m sóc, giáo dYc tr\ t=  

3 — 36 tháng tuAi. 

— PhPong pháp tP v^n cho các bgc cha md v` ch/m sóc, giáo dYc tr\ t=  

3 — 36 tháng tuAi. 

— ThOc hành tP v^n cho các bgc cha md v` ch/m sóc, giáo dYc tr\ t=  

3 — 36 tháng tuAi. 

 

B. MỤC TIÊU  

I.  MỤC TIÊU CHUNG  

Giúp giáo viên m0m non nRm 'P_c mYc tiêu, n3i dung, phPong pháp, 

hình th)c tA ch)c tP v^n cho các bgc cha md v` ch/m sóc giáo dYc tr\ t= 

3 —  36 tháng tuAi. 
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II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

Sau khi nghiên c+u module này, b5n c6n 75t 79:c các m<c tiêu sau 

1. Kiến thức 

— N#m %&'c/ mô t, %&'c nh/ng v2n %3 chung v3 ho6t %7ng t& v2n  GDMN 

cho cha m< có con t> 3 — 36 tháng tuBi.  

— Xác %Fnh rõ mIc %ích cKa ho6t %7ng t& v2n cho cha m< v3 chLm sóc  

giáo dIc trO  t> 3 — 36 tháng tuBi. 

— Nêu %&'c n7i dung, ph&Sng pháp t& v2n cho cha m< v3 chLm sóc  

giáo dIc trO t> 3 — 36 tháng tuBi. 

2. Kĩ năng 

VUn dIng %&'c các kiWn thXc %ã hZc vào vi\c xác %Fnh mIc %ích, l_a 

chZn n7i dung, ph&Sng pháp phù h'p vai t>ng %bi t&'ng cha m< và 

%i3u ki\n th_c tW trong ho6t %7ng t& v2n v3 chLm sóc, giáo dIc trO t>  

3 — 36 tháng tuBi. 

3. Thái độ 

Có ý thXc cUp nhUt thông tin %e nâng cao hi\u qu, ho6t %7ng h&ang  

dhn, t& v2n cho cha m< v3 chLm sóc giáo dIc trO t> 3 — 36 tháng tuBi 

trong th_c tiin. 

C. NỘI DUNG 

B6n ckn kho,ng 15 tiWt %e hoàn thành module này, cI the nh& sau: 

Ph"n N&i dung  Th,i gian 

I 

Vai trò cKa gia %ình %bi vai s_ phát trien cKa trO 3 — 36 

tháng tuBi 

1 tiWt 

 

II 

N7i dung t& v2n cho cha m< v3 chLm sóc, giáo dIc 

trO t> 3 — 36 tháng tuBi: 

— N7i dung t& v2n 1: ChLm sóc sXc khoO, dinh d&tng 

cho trO 3 — 36 tháng tuBi 

— N7i dung t& v2n 2: Giáo dIc phát trien trO 3 — 36 

tháng tuBi 

 

— N7i dung t& v2n 3: M7t sb bieu hi\n khó khLn cKa trO 

trong phát trien vUn %7ng, nhUn thXc, ngôn ng/, giao 

tiWp và nh/ng %i3u cha m< nên làm %e giúp %t trO 

 

8 tiWt 
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Ph"n N&i dung  Th,i gian 

III 

Ph$%ng pháp, hình th-c t$ v0n cho cha m4 v5 ch6m 

sóc giáo d;c tr= t> 3 — 36 tháng tuCi 

1 tiEt 

IV 

ThHc hành t$ v0n cho  cha m4 v5 ch6m sóc giáo d;c 

tr=  t> 3 — 36 tháng tuCi 

3 tiEt 

 HoKt LMng tCng kEt, Lánh giá 2 tiEt 

 

PHẦN I. VAI TRÒ CỦA CHĂM SÓC, GIÁO DỤC GIA ĐÌNH 

ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ (1 tiết) 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về một số khả năng nổi bật của trẻ từ 3 – 

36 tháng tuổi và vai trò của gia đình đối với sự phát triển 

của trẻ ở lứa tuổi này 

a)  B$ng ki)n th,c và kinh nghi0m c2a mình b5n hãy nêu m:t s< kh= n>ng  

n?i b@t c2a trB tC  3 — 36 tháng tu?i. 

 

 

 

 

 

b)  Theo b5n ch>m sóc, giáo dOc P gia Qình có vai trò nhS th) nào Q<i vTi sU 

phát triWn c2a trB tC 3 — 36 tháng tu?i?  

 

 

 

 

 

c)  B5n hãy ghi vào vP hYc t@p các suy nghZ c2a mình v[ các v\n Q[  

nêu trên. 

Sau khi thUc hi0n xong các ho5t Q:ng Qã nêu b5n hãy Q<i chi)u vTi thông 

tin ph=n h`i xem có n:i dung nào gi<ng và khác nhau, sau Qó b5n tU Qi[u 

chanh ý ki)n c2a mình cho phù hdp. N)u th\y cfn thi)t b5n có thW QSa ra 

th=o lu@n trong nhóm v[ v\n Q[ này. 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Cha m% là ng*+i -óng vai trò chính trong vi6c ch7m sóc, giáo d<c tr=, là 

ng*+i th>y ->u tiên cBa tr= trong vi6c giúp tr= phát triEn toàn di6n. Trên 

cH sI nJm -*Kc khM n7ng cBa tr=, cha m% có thE ch7m sóc giáo d<c giúp 

tr= phát triEn hNt tiOm n7ng vPn có cBa tr=, -Qng th+i là ng*+i ->u tiên 

phát hi6n ra mRt sP dSu hi6u có nguy cH -E có sT can thi6p phù hKp.  

MRt sP khM n7ng phát triEn cBa tr= qua các giai -oXn lYa tuZi: 

Khi tr& 1 tháng tu,i 

—  Tr= có khM n7ng: 

+  Quay ->u vO phía bàn tay vuPt ve má hoac mi6ng tr=. 

+  b*a cM hai bàn tay vO phía mi6ng mình. 

+  Quay ->u vO phía gidng nói và âm thanh quen thuRc. 

+  Nggm ->u vú và dùng tay chXm vào. 

—  L+i khuyên cho cha m% và ng*+i ch7m sóc tr=: 

+  C>n tiNp xúc g>n gji vki tr=, cho tr= bú trong vòng mRt gi+ ->u tiên ngay 

sau khi sinh. Cho tr= bú th*+ng xuyên theo nhu c>u cBa tr=. 

+  bl ->u tr= khi bN. 

+  Luôn âu yNm, nh% nhàng vki tr= ngay cM khi bXn m6t mni và khó chou. 

+  Trò chuy6n và hát cho tr= nghe càng nhiOu càng tPt. 

Khi tr& 6 tháng tu,i 

—  Tr= có khM n7ng: 

+  TT nâng ->u và ngTc khi npm sSp. 

+  ChXm vào vgt -ung -*a. 

+  NJm và lJc mRt sP -Q vgt. 

+  NgQi dTa. 

+  BJt ->u bJt ch*kc các âm thanh và cr chs nét mat. 

+  Có biEu hi6n -áp lXi khi ai -ó gdi tên mình và khi thSy các khuôn mat 

thân quen. 

— L+i khuyên cho cha m% và ng*+i ch7m sóc tr=: 

+  bE tr= npm trên bO mat sXch, phung và an toàn -E bé có thE tT do cr 

-Rng và chXm vào các -Q vgt. 
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+  "# ho&c b) tr, - t. th) /0 tr, có th0 nhìn nh4ng gì /ang di9n ra  

xung quanh. 

+  Ti)p t@c cho tr, bú theo nhu cCu bDt kì lúc nào và bIt /Cu cho tr, Jn 

thêm các thNc Jn khác. 

+  Trò chuyQn, /Sc sách và hát cho tr, nghe càng th.Ung xuyên càng tVt. 

Khi tr& 12 tháng tu-i 

—  Tr, có khX nJng: 

+  Ng[i không cCn /#. 

+  Dùng tay và /Cu gVi /0 bò và t_ /Nng v`n. 

+  B.bc chcp ch4ng khi /.dc giúp /#. 

+  CV gIng bIt ch.bc nh4ng tf, nh4ng âm thanh và /áp Nng lhi nh4ng yêu 

cCu /in giXn. 

+  Thích chii và vk tay. 

+  L&p lhi âm thanh và cm chn /0 gây s_ chú ý. 

+  Dùng ngón cái và mpt ngón khác /0 nh&t các /[ vct. 

+  BIt /Cu cCm các vct nh. thìa, cVc và t_ Jn. 

—  LUi khuyên cho cha mq và ng.Ui chJm sóc tr,: 

+  Chn vào các /[ vct và nói tên chúng, th.Ung xuyên trò chuyQn và chii 

/ùa vbi tr,. 

+  Không /0 tr, nsm - mpt t. th) quá lâu. 

+  "Xm bXo an toàn cho tr,, phòng tránh tai nhn. 

+  Ti)p t@c cho tr, bú, bXo /Xm tr, có /t thNc Jn và nhiuu lohi thNc Jn 

thông th.Ung. 

+  Giúp tr, tcp Jn bsng thìa, cVc. 

+  BXo /Xm tr, /.dc tiêm chtng /Cy /t. 

Khi tr& 2 tu-i 

—  Tr, có khX nJng: 

+  "i, leo trèo và chhy. 

+  Chn vào /[ vct hay tranh Xnh khi gSi tên các thN /ó (ví d@ myi, mIt...). 

+  Nói mpt vài tf liun (tf khoXng 15 tháng tu}i). 

+  Làm theo nh4ng chn d~n /in giXn. 
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+  V# ngu'ch ngo+c n,u -./c -.a cho bút chì ho5c sáp màu. 

+  Thích nh>ng m?u chuy'n ho5c bài hát -Bn giCn. 

+  BEt ch.Fc hành vi cHa ng.Ii khác. 

+  BEt -Ku tL Mn. 

—  LIi khuyên cho cha mQ và ng.Ii chMm sóc trT: 

+  VWc truy'n, hát cho trT nghe ho5c cùng chBi vFi trT. 

+  D+y trT tránh nh>ng -\ v]t nguy hî m, -.a ra nh>ng lu]t l' -Bn giCn và 

-5t ra nh>ng -i`u -/i chI h/p lí. 

+  Trò chuy'n vFi trT. 

+  Ti,p tbc cho trT bú và bCo -Cm trT có -H thcc Mn và Mn nhi`u lo+i thcc Mn 

cHa gia -ình. 

+  Khuy,n khích nh.ng không -./c ép bugc trT. 

+  Khen ng/i nh>ng thành công cHa trT. 

Khi tr& 3 tu)i 

—  TrT có khC nMng: 

+  Vi, ch+y, leo trèo, -á và nhCy dj dàng. 

+  Nh]n ra, phân bi't -./c các -\ v]t. 

+  Nói -./c nh>ng câu dài tm 8 — 10 tm. 

+  Nói -./c tên và tuqi cHa mình. 

+  K^ tên các màu sEc. 

+  Hi^u ss -,m. 

+  Su dbng các -\ v]t giC làm các thc khác -^ chBi. 

+  TL Mn. 

+  Th^ hi'n tình cCm. 

—  LIi khuyên cho cha mQ và ng.Ii chMm sóc trT: 

+  VWc, xem sách cùng vFi trT và trò chuy'n vFi trT. 

+  K^ chuy'n cho trT, d+y trT -Wc thB và hát. 

+  Cho trT bát ho5c -xa thcc Mn riêng. 

+  Ti,p tbc khuy,n khích trT Mn, dành cho trT -H thIi gian cKn thi,t. 

+  Giúp trT m5c quKn áo, rua tay và su dbng nhà v' sinh. 
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* S# phát tri*n c-a b0 não 

Ngay sau khi sinh, não c-a bé s;n xu=t hàng nghìn t@ kAt nBi giCa các tA 

bào thDn kinh, nhiEu hFn não b0 có th* sH dJng. Sau Ló bMt LDu quá 

trình kích thích nhCng kAt nBi mà bé sQ sH dJng, và loTi bU nhCng kAt nBi 

mà bé sQ không sH dJng. NhCng tr;i nghiWm phong phú trong 3 nZm LDu 

L[i sQ làm giàu các kAt nBi \ b0 não.   

S# phát tri*n c-a não không theo )*+ng th,ng mà có nhCng th[i Li*m 

quan tr]ng, \ Ló tr̂  xu=t hiWn nhCng kh; nZng nh=t L_nh, Ló sQ là nEn 

t;ng cho nhCng nZng l#c cao hFn sau này. NAu nhCng kh; nZng nEn t;ng 

Ló \ l`a tuai mDm non b_ bU qua hobc không Lcdc liên tJc nuôi dcfng 

thì L`a tr̂  không Lcdc chugn b_ tBt cho nhCng bchc phát tri*n vE sau, ví 

dJ kh; nZng nhìn, nghe, phát tri*n ngôn ngC,... 

Sáu kh& n(ng tuy,t v.i c1a não tr6:  1/ Kh; nZng tr#c giác, 2/ Kh; nZng 

ghi nhh chJp ;nh, 3/ Kh; nZng tính toán, lnp trình nhc  máy tính, 4/ Kh; 

nZng âm nhTc hoàn h;o, 5/ Kh; nZng lrnh h0i nhiEu ngôn ngC, 6/Kh; 

nZng gMn kAt hình ;nh. 

Ngày nay các nhà khoa h]c Lã khtng L_nh 3 nZm LDu L[i là giai LoTn r=t 

quan tr]ng c-a s# phát tri*n não. Trong Ló: 

Tw 0 — 2 tuai là th[i kì phát tri*n c-a não ph;i. zây là giai LoTn thDn L{ng. 

*  Vai trò c-a chZm sóc, giáo dJc \ gia Lình LBi vhi s# phát tri*n c-a tr^ tw  

3 — 36 tháng tuai 

Tr^ \ L0 tuai này phát tri*n vhi tBc L0 c#c nhanh vE th* ch=t c~ng nhc 

tâm sinh lí và c~ng là th[i kì ch_u ;nh hc\ng nhiEu nh=t tw tình trTng 

dinh dcfng, s`c kho^, môi trc[ng sBng và n0i dung, phcFng pháp 

giáo dJc. CF th* tr^ còn r=t non nht và nhTy c;m vhi m]i tác L0ng, 

kh; nZng chBng Lf bWnh tnt th=p, do Ló tr^ d� mMc m0t sB bWnh 

nhi�m khugn, truyEn nhi�m nguy hi*m: bWnh nhi�m khugn Lc[ng hô 

h=p, bWnh lao, bTch hDu, s\i, uBn ván, bWnh tay chân miWng... Tr^ d� 

b_ tan thcFng vE th* ch=t c~ng nhc tinh thDn. VE th* ch=t, nAu tr^ 

không Lcdc nuôi dcfng tBt tr^ sQ b_ còi xcFng, suy dinh dcfng hobc 

béo phì. Trong chZm sóc nAu có sF su=t có th* d� b_ tai nTn, ;nh 

hc\ng LAn tính mTng c-a tr^ nhc: sbc, hóc, bUng, ngTt nchc, ng0 L0c, 

g�y chân tay, ong, mu�i LBt... VE tinh thDn nAu tr^ không Lcdc gDn 

g~i, yêu thcFng, an toàn, không Lcdc có nhCng tác L0ng giáo dJc 

Lúng LMn sQ ;nh hc\ng nbng nE LAn tâm lí và các mbt phát tri*n khác 

c-a tr^. 
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Các công trình v, giáo d0c s2m trên th5 gi2i 6,u cho r8ng: s: phát tri<n 

trong nh=ng n>m 6?u 6@i quy5t 6Cnh tDEng lai cHa cI cuJc 6@i. Nh=ng 

n>m 6?u 6@i là giai 6oNn phát tri<n quan trOng nhPt, 6Rc biTt là giai 6oNn 

tU 0 — 3 tuYi là “giai 6oNn vàng”, là “c\a sY cHa cE hJi” 6< bJ não phát 

tri<n và hoàn thiTn. Ti,m n>ng cHa mJt 6_a tr̀  6Dac xác 6Cnh trong 

nh=ng n>m 6?u — tU nh=ng giây phút 6?u tiên cHa cuJc seng 65n nh=ng 

n>m tháng 6Dac ch>m sóc chH y5u g gia 6ình. Do 6ó trong nh=ng n>m 

6?u 6@i cha mi là nh=ng giáo viên 6?u tiên và quan trOng nhPt cHa tr .̀ 

 T" 0 — 3 tu(i là giai .o0n phát tri6n quan tr8ng nh9t, có th6 nói là giai .o0n 

vàng c>a s@ phát tri6n, trA phát tri6n vBi tCc .D c@c nhanh vE th6 ch9t cFng 

nhG  tâm sinh lí và cFng là thKi kì chNu Onh hGPng nhiEu nh9t t" tình tr0ng 

dinh dGRng, sSc khoA, môi trGKng sCng. Do .ó ngay t" lúc .GYc sinh ra, trA 

r9t cZn nh[n .GYc s@ yêu thG]ng, ch^m sóc, nuôi dGRng và giáo d_c .úng 

.`n theo khoa h8c c>a các b[c cha mc và nhdng ngGKi ch^m sóc giáo d_c trA 

trong gia .ình. 

PHẦN II. NỘI DUNG TƯ VẤN CHO CÁC BẬC CHA MẸ VỀ 

CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ TỪ 3 – 36 THÁNG TUỔI 

Nội dung tư vấn 1  

CHĂM SÓC SỨC KHỎE DINH DƯỠNG VÀ BẢO VỆ AN TOÀN 

CHO TRẺ TỪ 3 – 36 THÁNG TUỔI (4 tiết) 

jei v2i tr` tU 3 — 36 tháng tuYi vPn 6, ch>m sóc s_c kho`, dinh dDmng, an 

toàn luôn là nh=ng 6i,u mà các bnc cha mi quan tâm hàng 6?u. Ch>m 

sóc dinh dDmng nhD th5 nào 6< tr̀  phát tri<n th< chPt tet nhPt? Khi tr  ̀

6au em nên làm gì? Làm nhD th5 nào? Phòng bTnh cho tuYi này c?n chú 

ý nh=ng gì và 6Rc biTt 6< gi= cho tr̀  6Dac an toàn, phòng ngUa tai nNn, 

thDEng tích g gia 6ình ra sao? Trong ph?n này, chúng tôi gi2i thiTu mJt 

se nJi dung các bNn c?n tD vPn cho các bnc cha mi 6< trI l@i nh=ng câu 

hvi nêu trên. 

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung tư vấn cho các bậc cha mẹ về  

chăm sóc – sức khoẻ dinh dưỡng cho trẻ từ 3 – 36 tháng tuổi 

a.  B0n hãy nhB l0i và vigt ra các nDi dung mà b0n .ã tG v9n cho các b[c cha 

mc  vE ch^m sóc — sSc khoA dinh dGRng trA t" 3 — 36 tháng tu(i trong thKi 

gian qua. 
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b. B#n hãy ghi vào v. h/c t2p các n5i dung b#n 8ã t9 v:n cho cha m= v> v:n 

8> trên mà b#n 8ã thAc hiBn và kDt quF 8#t 89Gc. 

Sau khi thAc hiBn xong các ho#t 85ng trên b#n hãy 8Ji chiDu vKi thông tin 

phFn hMi xem có n5i dung nào giJng và khác nhau, sau 8ó b#n tA 8i>u 

chRnh ý kiDn cTa mình cho phù hGp. NDu th:y cXn thiDt b#n có thY 89a ra 

thFo lu2n trong nhóm. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ từ 3 – 36 tháng tuổi 

a. Vì sao cha m* c+n quan tâm ch1m sóc dinh d56ng cho tr9 nh:? 

Ch#m sóc dinh d+,ng t/t, 12m b2o khoa h7c s8 giúp tr<  kho< m=nh, có 

th> ch?t t/t, tránh 1+Ac tình tr=ng tr< bC suy dinh d+,ng hoFc béo phì. 

Suy dinh d+,ng làm 2nh h+Lng 1Mn tNm vóc. ThiMu dinh d+,ng là 

nguyên nhân trSc tiMp làm cho t?t c2 các hT cU quan cWa cU th> gi2m 

phát tri>n, bao gXm cWa c2 hT cU x+Ung, và giai 1o=n sZm tr+Zc khi tr< 

1+Ac 2 tu\i s8 gây còi x+Ung, làm 2nh h+Lng 1Mn sS phát tri>n bình 

th+^ng cWa não b`.  

b. Ch1m sóc dinh d56ng nh5 th> nào là Aúng? 

—  ThAc hiBn chD 85 ]n phù hGp l^a tu_i 

Trong sáu tháng 1Nu cho tr< bú ma hoàn toàn. Cho bú theo nhu cNu, 

càng nhicu càng t/t, bú 1Mn 18 — 24 tháng tu\i hoFc lâu hUn, không nên 

cai sia tr+Zc 12 tháng tu\i.  
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T! tháng th( 7: Tr, bú s0a m3 là chính, m9i ngày <n thêm m>t b0a b>t 

n?u vBi s0a b>t (thDt, cE hFm..), 1 thìa dFu, nLBc rau và uMng nLBc hoa 

quP. Sau Ró, t<ng dFn lên 2 b0a b>t 1 ngày. 

T! tháng th( 8: Tr, bú s0a m3 là chính, m9i ngày <n thêm 1 — 2 b0a b>t 

n?u vBi 2 thìa thDt b<m (tôm, cá, tr(ng), 1 thìa dFu, 1 nXm rau thái nhY và 

hoa quP.  

T! tháng th(  9 — 12: Tr, bú s0a m3 và m9i ngày <n 2 — 3 b0a b>t, hoa quP. 

T! tháng th( 13 — 18: Tr, bú s0a m3 và m9i ngày <n 3 — 4 b0a cháo, hoa quP. 

T! tháng th( 19 tr] Ri cho tr, <n c^m (RFu tiên cho tr, <n c^m nát sau 

cho tr, <n c^m thL_ng nhL ngL_i lBn) và RL`c Lu tiên th(c <n. Tr, <n 3 

b0a chính (sáng, trLa, chiau), 2 — 3 b0a phc (gi0a budi sáng, xf chiau và 

tMi). Th(c <n trong b0a phc cho tr, có thg là c^m ngu>i, khoai, mì, bánh, 

s0a Riu nành, hoa quP... nhLng phPi bPo RPm sjch, không ôi thiu. 

—  !m b!o ch(t l+,ng b/a 1n cho tr3 

B0a <n cEa tr, không chl cFn RPm bPo RFy RE sM lL`ng còn phPi RPm bPo 

RE các ch?t dinh dLnng cân RMi, h`p lí, phù h`p vBi l(a tudi. B0a <n cFn 

RPm bPo RE n<ng lL`ng và các ch?t dinh dLnng nhL: ch?t béo, RL_ng, 

muMi khoáng và vitamin. 

Th(c <n tMt cho tr, là th(c <n mam, sjch, an toàn, dr tiêu hoá vBi tr,. 

só là nh0ng th(c <n stn có ] RDa phL^ng mà các gia Rình, kg cP gia 

Rình nghèo nh?t thL_ng dùng Rg nuôi tr, kho, mjnh. Gwm có nh0ng 

th(c <n sau: 

Th(c <n giàu ch?t b>t RL_ng nhL gjo, ngô, khoai, sXn, mì mía... 

Th(c <n giàu ch?t Rjm nhL tr(ng, thDt cá, tôm, cua, Mc, Riu, R9... 

Th(c <n giàu ch?t béo nhL mn, dFu <n, ljc, v!ng, d!a... 

Th(c <n giàu vitamin và muMi khoáng nhL: rau, cE, quP các loji... 

2. Chăm sóc vệ sinh  

a. S$ c&n thi+t ph-i ch.m sóc v3 sinh cá nhân cho tr8 

Da giúp c^ thg chMng lji các tác nhân cEa môi trL_ng sMng xung quanh. 

Da tr, em có Rzc Rigm mam, mYng, nhiau mjch máu, dr bD tdn thL^ng. 

Gi0 gìn v{ sinh thân thg tMt giúp da kho, mjnh, phòng chMng b{nh tit. 
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b. B$n c'n làm gì -. -/m b/o v2 sinh cho tr8? 

—   Gi$ v& sinh cá nhân cho tr0 

+  Cha m& c(n th+,ng xuyên c2t móng tay cho tr6, t8p cho tr6 có thói quen 

s>ch s?, r@a tay tr+Ac khi Cn, khi tay bEn và sau khi Hi vI sinh, giJ s>ch 

qu(n áo, nLi M, nLi chLi, không lê la d+Ai HQt, h>n chR Hi chân HQt. 

+  T8p cho tr6 Hánh rCng vAi bàn chVi và thuWc Hánh rCng có fluor, súc 

miIng sau khi Cn. Không nên cho tr6 Cn bánh k&o ng[t tr+Ac khi Hi ng\. 

+  T2m r@a cho tr6 th+,ng xuyên b]ng n+Ac s>ch và xà phòng thLm. 

+  TEy giun H_nh kì cho tr6. 

+  Thông qua thL ca, truyIn ka, trò chuyIn và các ho>t Hbng trong ngày, 

cha m& kRt hcp giáo ddc vI sinh và hành vi vCn minh cho tr6. 

— T2o môi tr56ng s8ng xung quanh tr0 luôn s2ch s> 

+  Gia Hình phVi có hW xí hcp vI sinh, phân c\a tr6 H+cc Hg vào hW xí. 

H+Ang din tr6 Hi vI sinh Húng nLi quy H_nh. 

+  Tr6 H+cc dùng n+Ac s>ch tk n+Ac máy, giRng khLi holc n+Ac m+a; ba 

l[c, ba chna có n2p H8y. GiJ nguon n+Ac Cn s>ch s?, xa nhà vI sinh, 

chuong gia súc ít nhQt tk 8 — 10m. 

+  Rác thVi phVi Hung trong thùng có n2p H8y holc H+cc chôn d+Ai HQt hay 

HWt th+,ng xuyên. 

+  Chuong gia súc làm xa nhà. Th+,ng xuyên quét d[n nhà c@a s>ch s?, 

khLi thông cWng rãnh, phát quang bdi r8m quanh nhà. 

+  Tr6 c(n H+cc sWng M nLi s>ch s?, có nhixu cây xanh và ánh sáng. 

— V& sinh an toàn thAc phCm 

+  Ch[n mua thuc phEm s>ch, an toàn. 

+  R@a tay b]ng xà phòng tr+Ac khi nQu và tr+Ac khi Cn. 

+  S@ ddng thAt cho thuc phEm sWng và thuc phEm chín riêng. 

+  NQu chín, k{ thnc Cn. |n ngay thnc Cn sau khi nQu. }8y kín thnc Cn ch+a 

k_p Cn. 

+  BVo quVn thnc Cn tránh bdi blm, ruoi H8u, kiRn holc côn trùng khác  

xâm nh8p. 

+  }un k{ thnc Cn tr+Ac khi Cn l>i. 

+  Dùng n+Ac s>ch Ha uWng. 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung tư vấn cho các bậc cha mẹ về  

chăm sóc trẻ ốm 

a.  B#n hãy suy ngh, và vi0t ra các n5i dung mà b#n t9 v:n cho các b<c cha m=  v> 

ch?m sóc trA Bm trong thCc tiDn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. B#n hãy ghi vào vE hFc t<p các n5i dung t9 v:n cho các b<c cha m= mà b#n 

Hã thCc hiIn và k0t quL H#t H9Mc. 

Sau khi th(c hi*n xong các ho0t 12ng trên b0n hãy 18i chi9u v;i thông tin 

ph>n h?i xem có n2i dung nào gi8ng và khác nhau, sau 1ó b0n t( 1iGu 

chHnh ý ki9n cJa mình cho phù hMp. N9u thPy cQn thi9t b0n có thR 1Sa ra 

th>o luUn trong nhóm. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1.  M$t s' d)u hi-u khi tr0 'm và cách theo dõi 

Khi tr0 có nh<ng bi?u hi-n khác th@Ang nh@: kém Dn, buFn bã, không 

chIu chJi, ít tham gia vào các hoMt N$ng, s't, ho, khó thO, Nau NPu, tiêu 

chRy, nôn... có th? là tr0 bI 'm.  

2.  Cách chDm sóc tr0 'm 

— Chú ý cho tr0 u'ng n@Zc NPy N[ (nh)t là khi tr0 bI s't, bI tiêu chRy...). 

N@Zc u'ng c[a tr0 có th? là n@Zc hoa quR, n@Zc rau, n@Zc oresol, cháo 

mu'i, mu'i N@Ang ho`c n@Zc Nã Nun sôi. 
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— Th$c hi'n ch)m sóc v' sinh cá nhân cho tr3, giúp tr3 t)ng s8c 9: kháng, 

ch<ng 9= b'nh t?t. 

— TAo mBi 9i:u ki'n 9D tr3 9EFc nghG ngHi, vui chHi I nHi không khí trong 

lành, thoáng mát. 

— Trong quá trình ch)m sóc nPu thQy tr3 có dQu hi'u bQt thETng thì 9Ea tr3 

9Pn cH sI y tP gVn nhQt 9D 9EFc khám và 9i:u trW. 

— Cho )n nhi:u loAi th8c )n khác nhau 9D bYa )n 9Z chQt, )n nhi:u bYa 

hHn bình thETng, chBn nhYng th8c )n d[ tiêu hoá và luôn thay 9]i cách 

chP biPn. 

* Ch"m sóc tr* b, s-t 

— Khi tr3 bW s<t, 9`t tr3 nam nHi yên tbnh, cIi bct quVn áo, lau mình cho tr3 

bang nEcc Qm. NPu tr3 toát me hôi cVn lau khô, thay quVn, áo (me hôi ra 

nhi:u, làm Ect quVn áo...). 

— Cho tr3 u<ng nhi:u nEcc hHn bình thETng nhE nEcc quh, nEcc mu<i 

9ETng, oresol, nEcc sAch 9ã 9un sôi.. 

— Cho tr3 u<ng thu<c hA s<t Paracetamol theo chG dln cZa cán bm y tP. 

— Cho tr3 9Pn cH sI y tP khám b'nh nPu tr3 s<t cao trên 38,5

0

C. 

* Ch"m sóc tr* nôn 

— q`t tr3 nam nghiêng ho`c ngei d?y 9: phòng tr3 hít phhi chQt nôn gây 

ngAt thI. Lau sAch chQt nôn trên ngETi tr3, thay quVn áo nPu cVn, ân cVn 

9mng viên tr3, tránh 9D tr3 bW lAnh. 

— Sau mui lVn tr3 nôn nên cho tr3 u<ng mmt c<c nEcc Qm 9D tránh mQt 

nEcc do nôn. NEcc cho tr3 u<ng có thD là nEcc oresol, cháo mu<i, nEcc 

mu<i 9ETng, nEcc hoa quh, nEcc sAch 9ã 9un sôi, nEcc chè... 

— NPu tr3 nôn nhi:u cVn 9Ea 9Pn cH sI y tP gVn nhQt. Thu dBn chQt nôn, 

lEu giY chQt nôn vào dwng cw sAch, kín 9D báo vci y tP. 

— Ch)m sóc tr3 và tiPp twc cho tr3 )n thêm bYa và dinh dE=ng t<t cho 9Pn 

khi tr3 phwc hei s8c kho3. 
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Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung tư vấn cho các bậc cha mẹ  về cách 

phòng và xử lí một số bệnh thường gặp ở trẻ từ 3 – 36 

tháng tuổi 

a.  B$n hãy suy ngh, và vi0t ra các n5i dung c7n t8 v9n cho các b<c cha m> v? 

cách phòng và xC lí m5t sF bGnh th8Hng gIp J trK tL 3 — 36 tháng tuPi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. B$n hãy ghi vào vJ hQc t<p các n5i dung b$n Rã t8 v9n cho cha m> có con  

3 — 36 tháng tuPi mà b$n Rã thTc hiGn và k0t quW R$t R8Xc. 

Sau khi th(c hi*n xong các ho0t 12ng trên, b0n hãy 19i chi:u v<i thông 

tin ph?n h@i xem có n2i dung nào gi9ng và khác nhau, sau 1ó b0n t( 1iGu 

chHnh ý ki:n cJa mình cho phù hMp. N:u thPy cQn thi:t b0n có thR 1Sa ra 

th?o luUn trong nhóm. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Tr" $ %& tu)i này r.t nh0y c2m v5i m6i s8 thay %)i và kh2 n;ng %= kháng 

b@nh tAt th.p, do %ó dG mHc các b@nh nhiGm khuIn, lây. Chúng tôi sP 

cung c.p cho b0n m&t sQ kiRn thSc cT b2n nh.t v= cách phòng và xW lí 

m&t sQ b@nh thYZng g[p $ tr" nh\. 

1. Cách phòng và xử trí bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính 

a. BiYu hiGn cZa bGnh 

Viêm c.p tính %YZng hô h.p do nhi=u nguyên nhân nhY b_i, l0nh, không 

khí b` ô nhiGm, viêm ami%an, viêm VA, viêm h6ng, nh.t là v5i nhbng tr" 

sQng trong môi trYZng có nhi=u khói b_i. 
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Khi tr& b( ho s+t, -a s+ là nh2, th34ng t6 kh8i r9i l:i tái phát -=t khác 

nh3ng v@n -A mà chúng ta cDn quan tâm là tH nhIng viêm nhiKm thông 

th34ng có thN biOn chPng thành viêm phQi vRi nhIng biNu hiSn sau: 

— ThW nhanh hXn bình th34ng: khi tr& d3Ri 2 tháng thW 60 lDn/phút trW lên, 

tH 2 tháng — 12 tháng thW 50 lDn/phút trW lên, tH 12 tháng — 5 tuQi thW 40 

lDn/phút trW lên thì -3=c coi là thW nhanh.  

— Ho kéo dài, mSt m8i, chán en, có thN b( co gift, ngg li bì, thW rít khi nim 

yên, thW khò khè kèm theo s+t honc h: nhiSt -o, không u+ng -3=c... 

— Co rút l9ng ng6c: khi hít vào l9ng ng6c phía d3Ri b4 s34n honc hõm d3Ri 

x3Xng Pc b( rút lõm vào. 

b. B$n c'n làm gì khi tr2 b3 nhi4m khu6n hô h8p c8p tính? 

NOu tr& cht ho, s+t mà không có d@u hiSu viêm phQi 

— TiOp tuc cho tr& bú m2 và en trong lúc b( bSnh, en thêm thPc en bQ 

d3vng và thêm bIa cho -On khi tr& có cân nnng bing honc cao hXn tr3Rc 

khi b( bSnh. 

— Cho tr& u+ng nhiAu n3Rc, kN cw n3Rc trái cây, cho u+ng thu+c nam thông 

th34ng honc thu+c h: s+t paracetamol. NOu ho vì tr4i l:nh thì ch+ng 

l:nh cho  tr& và tránh xa nXi khói, bui, nh@t là khói bOp, khói thu+c... 

— Làm s:ch, thông myi nOu tr& b( ng:t myi bing cách hút myi cho tr&, nh8 

thu+c nh8 myi theo h3Rng dzn cga cán bo y tO.  

NOu có d@u hiSu viêm phQi cDn chuyNn ngay tRi cX sW y tO. 

c. Phòng b>nh 

— Cho tr& bú m2 và en u+ng -Dy -g. 

— GiI vS sinh nhà W. Không -un n@u trong nhà honc không -N tr& hít thW 

khói thu+c lá, khói bOp, bui bnm. 

— GiI @m cho tr&, tránh nhiKm l:nh -ot ngot. Không -N tr& nim tr6c tiOp 

xu+ng nAn nhà, không -N tr& nim nXi gió lùa, tr6c tiOp d3Ri qu:t. 

— Th6c hiSn tiêm chgng, phòng bSnh cho tr& theo h3Rng dzn cga y tO cX 

sW. Chú ý -wm bwo th6c hiSn -úng l(ch tiêm chgng 
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2. Cách phòng và tránh bệnh tiêu chảy 

a. Bi%u hi(n 

Tr" $i $&i ti(n phân l.ng và $i t2 3 l4n tr5 lên m8i ngày, có khi tóe n?@c, 

kAt hBp v@i nôn hoEc sGt. Tiêu chJy có thK là mLt biKu hi(n cNa nhiPu 

b(nh nh? tJ hoEc ngL $Lc thQc Rn... Khi tr" bT b(nh tiêu chJy c4n bù 

n?@c cho cV thK qua $?Xng mi(ng chQ không phJi cho dùng kháng sinh 

hoEc tiêm, truyPn.  

b. Cách x/ trí ban 34u 

UGng n?@c nhiPu hVn bình th?Xng. TGt nh]t là uGng dung dTch Oresol.  

Cách uGng: Tua theo tubi và tình tr&ng m]t n?@c cNa cV thK. c tr" em có 

thK áp ddng nh? sau: 

Dung dTch Oresol: Tr" t2 2 — 10 tubi uGng 100 — 200ml (1/2 cGc thul tinh). 

Ngoài ra, b&n có thK cho tr" uGng n?@c muGi $?Xng, n?@c hoa quJ, n?@c 

s&ch $ã $un sôi, n?@c chè... 

c. Ch5 36 7n, u9ng 39i v<i tr= 

qa sG tiêu chJy th?Xng nhr, nAu xt trí nh? trên có thK tv kh.i. qK $Jm 

bJo chGng m(t và suy dinh d?wng cho tr", nh]t là tr" nh. thì không $?Bc 

bxt tr" nhTn Rn, uGng mà trái l&i c4n phJi Rn nhiPu bya hVn, Rn nhiPu 

ch]t bb d?wng dz tiêu và ch]t l.ng hVn. Ch{ dùng kháng sinh khi có 

h?@ng d|n cNa th4y thuGc. 

Tuy(t $Gi c]m dùng viên rta, sái thuGc phi(n $K c4m tiêu chJy. 

d. Các d?u hi(u nguy hi%m c4n chuy%n ngay 35n cB sD y t5 

—  Phân tóe n?@c dù không mót rEn (d]u hi(u cNa tJ). 

—  Nôn liên tiAp.  

— Khát n?@c liên tdc mà không Rn, uGng $?Bc. 

— SGt. 

— Phân có máu. 

— Tiêu chJy liên tdc trong 3 ngày. 

e. Cách phòng b(nh 

Giy v( sinh thân thK, nh]t là rta tay b�ng xà phòng tr?@c khi Rn, sau khi 

$&i ti(n. Giy v( sinh Rn uGng: Rn s&ch, uGng s&ch, $Jm bJo các yêu c4u 
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v! v# sinh an toàn th,c ph/m. S3 d5ng n78c s9ch; không v=t rác bAa bãi; 

không phóng uE bFy; tích c,c di#t ruIi, gián, chuKt bL... 

Khuyên các bà mO cho con d78i 1 tuQi Ri tiêm phòng b#nh sTi vì sTi dV 

biEn ch=ng tiêu chWy. 

3. Tiêm chủng và phòng dịch 

Tiêm ch'ng b+o v. cho tr1 em không b5 m6c các b.nh: lao, b9ch hZu, u[n 

ván, ho gà, b9i li#t, sTi. Nh]ng b#nh này có th  ̂làm cho tr_ em ba tàn phE 

hobc chEt. Tr_ em s[ng sót sau khi ba nh]ng b#nh này cdng ba yEu Ri và 

có th^ chEt do suy dinh d7eng hobc do nh]ng b#nh khác: b#nh sTi là 

nguyên nhân quan trLng gây ra suy dinh d7eng, chFm phát trî n trí tu#, 

b#nh u[n ván xâm nhFp ci th^ qua vEt xây xát, Re R_ b/n... dV gây chEt 

ng7ji nEu ng7ji Ró ch7a R7kc tiêm chlng. 

 

Khi b5 9m tr1 c:n ph+i <=>c ch?m sóc và <iCu tr5 <úng, k5p thGi, <iCu này 

sI giúp tr1 khJi b.nh và hKi phLc sMc kho1 nhanh chóng. Ng=>c lRi, nSu 

tr1 không <=>c ch?m sóc và <iCu tr5 k5p thGi có thT +nh h=Ung xWu <Sn sX 

phát triTn c'a tr1, thYm chí có thT nguy hiTm <Sn tính mRng. Cách t9t 

nhWt <T gi\ tr1 kho1 mRnh và phòng ch9ng b.nh tYt là dinh d=_ng t9t, v. 

sinh phòng b.nh và tiêm phòng <:y <' cho tr1. 

Ph:n lan b.nh thông th=Gng c'a tr1 có thT xb trí và ch?m sóc tRi nhà. 

ciCu quan treng là cha mf c:n ph+i biSt các dWu hi.u nguy hiTm <T <=a 

tr1 <Sn cg sU y tS k5p thGi. Tiêu ch+y cWp và nhihm khuin hô hWp là các 

b.nh th=Gng gjp nhWt U tr1 nhJ. 

Hoạt động 4: Tìm hiểu nội dung tư vấn cho các bậc cha mẹ  về cách 

phòng tránh một số tai nạn, thương tích cho trẻ từ 3 – 36 

tháng tuổi thường gặp ở gia đình 

a.  B$n hãy suy ngh, và vi0t ra các n5i dung t7 v8n cho các b;c cha m=  v> cách 

phòng tránh  m5t sA tai n$n, th7Cng tích trE tF 3 — 36 tháng tuJi th7Kng gLp 

M gia Nình mà b$n Nã v;n dPng trong thQc tiRn. 
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b. B$n hãy ghi vào v. h/c t2p các n5i dung h89ng d:n và t8 v;n cho cha m> có 

con t@ 3 — 36 tháng mà b$n Dã thEc hiFn và kHt quJ D$t D8Kc. 

Sau khi th(c hi*n xong các ho0t 12ng trên, b0n hãy 19i chi:u v<i thông 

tin ph?n h@i xem có n2i dung nào gi9ng và khác nhau, sau 1ó b0n t( 1iGu 

chHnh ý ki:n cJa mình cho phù hMp. N:u thPy cQn thi:t b0n có thR 1Sa ra 

th?o luUn trong nhóm 1R hoàn thi*n hVn. 

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Các nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ tại gia đình  

Nhà c%a s(p x+p thi+u ng1n n(p, không h5p lí, 89 8:c 8; b=a bãi, môi 

trABng xung quanh trD thi+u an toàn là tác nhân có th; gây tai n:n 

thAJng tích cho trD. CM th; là: 

—  Do nhiQt 8R: Ti+p xúc vVi các vWt nóng (thYc 1n nóng, phích nAVc sôi...). 

Ti+p xúc vVi các thi+t b[ n\u 1n không 8]m b]o an toàn do không 8A5c 

che ch(n, b]o vQ. Ti+p xúc vVi các vWt gây cháy nhA bao diêm, bWt l%a 8; 

không 8úng cha, trD có th; vVi tVi 8A5c. 

—  Do 8iQn: Các thi+t b[ nhA b c(m 8; không 8úng quy cách hocc không có 

thi+t b[ b]o vQ, dây ddn 8iQn b[ he, các 89 dùng b[ rò 8iQn... 

—  Do vWt s(c, nhhn: M]nh thuj tinh, dao, kéo... 8; trong tlm vVi cma trD. 

—  nn ph]i các lo:i thYc 1n ôi thiu hocc có ch\t gây 8Rc: ThYc 1n 8; lâu, 

không 8Wy con thWn 8; chuRt, gián, vi trùng... xâm nhWp, hocc b]n thân 

thYc 1n có chYa ch\t 8Rc nhA cá nóc, trYng cóc, mlm khoai tây... 
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—  Do hoá ch't: Các ch't t+y r.a, thu2c 34c (hoá ch't tr6 sâu, thu2c di;t 

chu4t...), thu2c u2ng 3@ không 3úng chD, 3@ trong tEm vHi cIa trJ. 

—  K4 cao: Các bMc thNm cao, cEu thang không có tay vPn, gác xép không có 

thành chUn, các cây cao xung quanh nhà không có rào ngWn hoXc không 

có ngYZi trông trJ do 3ó trJ trèo lên d  ̂bP ngã. Các 3  ̀vMt treo hoXc gác b 

trên cao nhYng có nguy cc rci xu2ng mDi khi các tác 34ng mdnh có th@ 

gây thYcng tích cho trJ.  

 —  Do các lodi 3  ̀chci, trò chci nguy hi@m nhY kigm, súng; Do h2 phân sâu, 

h2 vôi không 3Yic che chUn hoXc ao, gigng nYHc không có nUp 3My; Do 

thigu sj giám sát, trông nom cIa trJ lHn hcn, cIa b2, mk, ông, bà hoXc 

ngYZi trông trJ. 

2. Cách phòng tránh 

a. Xây d'ng môi tr/0ng an toàn 

— K` dùng trong gia 3ình phni an toàn cho trJ khi s. dong: bàn ghg, tI, cEu 

thang cEn chUc chUn, các dong co chpa nYHc phni có nUp 3My. Cha mk 

phni thYZng xuyên ki@m tra 3@ phòng tránh tai ndn cho trJ... 

— Nhrng 3` vMt nguy hi@m nhY s 3i;n, thu2c men, dao, kéo, nYHc sôi... 

phni 3@ ngoài tEm vHi cIa trJ. 

b. H/5ng d6n ng/0i ch9m sóc tr< 

— Nhrng gia 3ình có trJ lHn giúp cha mk trông em, cEn hYHng dtn cho các 

cháu bigt cách 3nm bno an toàn và phòng tránh tai ndn cho cn em bé và 

anh, chP. NhUc nhb trJ không chci gEn bgp l.a, gEn ao, h`, gigng nYHc, 

không 3@ em bé ng`i m4t mình hoXc 3Xt em trên bàn, ghg, chD cao d  ̂

xny ra tai ndn, không cho em bé chci vMt nhu nhY h4t, hdt, cúc áo... d^ bP 

hóc, sXc. 

— CEn c+n thMn khi bón cho trJ Wn (3Xc bi;t là trJ nhu), không cho trJ Wn 

khi trJ 3ang khóc hoXc 3ang cYZi, 3ùa, không bPt mvi trJ khi cho Wn... 

— KPa 3i@m vui chci phni an toàn, hYHng dtn trJ không chci trên 3YZng 

giao thông, chi, gEn ao, h`, su2i... 

— Mxi lúc, mxi nci, ngYZi lHn hoXc anh chP lHn hcn cEn 3@ mUt tHi trJ nhu, 

ddy trJ nhMn bigt nhrng nci nguy hi@m. 
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c. Cách x' trí 

Khi tai n'n x)y ra c-n bình t0nh, tìm cách lo'i b6 nguyên nhân gây ra tai 

n'n, ;<ng th=i ti>n hành sA cBu và ;Da trE ;>n cA sF y t> g-n nhGt. 

 

Môi tr&'ng s+ng c-a tr/ 0 gia 1ình c4n luôn s7ch s8, thoáng mát v> mùa 

hè, Am áp v> mùa 1ông. Các thiEt bG trong nhà c4n b+ trí an toàn, không 

gây nguy hiMm cho tr/.  

Ng&'i lOn trong gia 1ình c4n 1M mPt tOi tr/ mQi lúc, mQi nSi. 

C4n h&Ong dUn tr/ nhVn biEt nhWng nSi nguy hiMm và cách phòng tránh. 

 

Nội dung tư vấn 2 

GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TRẺ TỪ 3 – 36 THÁNG TUỔI  

(4 tiết) 

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung tư vấn cho các bậc cha mẹ về  

luyện giác quan và phát triển vận động cho trẻ từ 3 – 36 

tháng tuổi 

a.  B-n hãy suy ngh4 và vi8t ra nh9ng n:i dung t< v=n cho các b@c cha mB  vC luyEn 

giác quan và phát triHn v@n I:ng cho trJ tK 3 — 36 tháng tuOi mà b-n Iã v@n 

dPng trong thQc tiRn. 
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b. B$n hãy ghi vào v. h/c t2p các n5i dung h89ng d:n và t8 v;n cho cha m> 

mà b$n ?ã th@c hiAn và kCt quE ?$t ?8Fc. 

Sau khi th(c hi*n xong các ho0t 12ng trên b0n hãy 18i chi9u v;i thông tin 

ph>n h?i xem có n2i dung nào gi8ng và khác nhau, sau 1ó b0n t( 1iGu 

chHnh ý ki9n cJa mình cho phù hMp. N9u thPy cQn thi9t b0n có thR 1Sa ra 

th>o luUn trong nhóm. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Vì sao cần luyện giác quan và phát triển vận động cho trẻ nhỏ? 

  tu$i nhà tr*, tr* b-t ./u hình thành và phát tri4n các v6n .7ng nh9: 

tr9;n, bò, ng=i, .>ng, .i, ch?y, nhAy, ném, leo trèo, cH .7ng khéo léo cJa 

bàn tay và ngón tay. SO phát tri4n các v6n .7ng này liên quan .Rn sO 

phát tri4n cJa hT th/n kinh và Anh h9Ung .Rn sO phát tri4n trí tuT cJa 

tr*. BUi vì U giai .o?n này tr* hXc qua các v6n .7ng và các thao tác thOc 

hành. Tr* nhZ nh6n biRt sO v6t, hiTn t9[ng qua sO cAm nh6n cJa các giác 

quan. Do .ó sO tinh nh?y cJa các giác quan Anh h9Ung .Rn sO nh6n th>c 

cJa tr*. Vì v6y các giác quan cJa tr* phAi .9[c t6p luyTn .4 phát tri4n sO 

nhanh nh?y cJa giác quan .ó. 

2. Cha mẹ có thể luyện giác quan, vận động cho trẻ bằng cách nào? 

M!t s% trò ch*i cha m. có th0 s1 d3ng 60 luy:n giác quan và v?n 6!ng 

cho trA nhB: 

* Các trò ch)i phát tri,n giác quan cho tr3 

—  Các trò ch*i phát tri0n thính giác: BIt chJKc âm thanh xung quanh và 

âm do trA phát ra; VP tay theo các cách khác nhau (to — nhB, nhanh —

ch?m...); S1 d3ng ngX 6i:u khác nhau; Nghe âm thanh cZa các 6[ dùng, 

nh]c c3. 

—  Các trò ch*i phát tri0n th^ giác: Nhìn các túm vai màu, 6[ ch*i có màu 

sIc; Ú oà... 

—  Các trò ch*i phát tri0n xúc giác: Sc các lo]i h!t h]t, các lo]i qua, lá; Sc 

các lo]i vai mdm — ceng, nhfn — ráp, khô — JKt; Sc các v?t nóng — l]nh — 

hm; Sc v?t nhfn — ráp, ... 

—  Các trò ch*i phát tri0n kheu giác: ng1i mùi các l]i qua, lá, hoa, các lo]i 

chht li:u khác (nJKc hoa, diu th*m...); Mùi các lo]i thec jn. 
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—  Các trò ch)i phát tri,n v/ giác: N3m các lo7i qu:, th<c =n, các v/ ng>t, 

chua, m@n, nh7t,...  

* Các trò ch)i phát tri,n s/ khéo léo c4a bàn tay và ngón tay: VCy tay, múa 

khéo; CIp cua bK giK; Bóng hình bOng bàn tay và ngón tay (chó, chim, 

bRSm, thK..); LVng hWp, xâu h7t, x3p, lIp ghép... 

* Các trò ch)i v=n >?ng: Giã g7o; Nhong nhong; CVng kênh; Tr^n tìm; Nu 

na nu n^ng; BIt chRSc v_n `Wng caa các con v_t, các hibn tRcng xung 

quanh; Trò ch)i vSi bóng (l=n, tung, ném, `_p, bIt...)... 

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung tư vấn cho các bậc cha mẹ về 

giao tiếp tình cảm cho trẻ từ 3 – 36 tháng tuổi 

a.  BBn hãy suy nghE và viFt ra nhGng n?i dung tI vJn cho các b=c cha mL  vM 

giao tiFp tình cOm cho trP tQ 3 — 36 tháng tuUi mà bBn >ã v=n dVng trong 

th/c tiWn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. BBn hãy ghi vào vX hYc t=p các n?i dung hIZng d[n và tI vJn cho cha mL 

mà bBn >ã th/c hi\n và kFt quO >Bt >I^c. 

Sau khi th(c hi*n xong các ho0t 12ng trên b0n hãy 18i chi9u v;i thông tin 

ph>n h?i xem có n2i dung nào gi8ng và khác nhau, sau 1ó b0n t( 1iGu 

chHnh ý ki9n cJa mình cho phù hMp. N9u thPy cQn thi9t b0n có thR 1Sa ra 

th>o luUn trong nhóm. 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Vì sao giao tiếp tình cảm ở trẻ từ 3 – 36 tháng tuổi lại quan trọng? 

 !i v%i tr( nh+, giao ti0p là s5 g6n bó, trò chuy=n, ch>i ?ùa... giBa tr( và 

nhBng ngCDi xung quanh. Giao ti0p tình cIm cKa ngCDi chLm sóc ?!i v%i 

tr( là s5 thM hi=n thái ?O yêu thC>ng, quý m0n tr( thông qua ngB ?i=u lDi 

nói, ?i=u bO nét mTt, ánh m6t, cU chV trong chLm sóc, trò chuy=n, ch>i 

?ùa... v%i tr(. Giao ti0p tình cIm cKa ngCDi chLm sóc góp phWn ?Ca ?0n 

cho tr( nhBng cIm giác an toàn; Khêu gZi nhBng xúc cIm tích c5c: vui 

m^ng, r_ng r̀ , h_nh phúc ?CZc yêu thC>ng, hang thú trong ho_t ?Ong; 

Kích thích s5 hình thành và phát triMn b tr( nhBng phcm chdt t5 tin, t5 

l5c và hoà hZp; Phát triMn trí tò mò, khI nLng sáng t_o; Tích lhy ?CZc 

nhBng kinh nghi=m s!ng.  

Tóm l%i: Nhu cWu giao ti0p v%i ngCDi l%n là nhu cWu s!ng cKa tr(. 

Giao ti0p tình cIm v%i tr( là ?iju ki=n tiên quy0t ?M tr( l%n lên 

thành ngCDi. 

Các bi,u hi/n giao ti5p c7a tr9 3 — 36 tháng tu=i 

Tr9 2 tháng tu=i 

—  MVm cCDi khi thdy mTt ngCDi l%n, mVm cCDi theo ngCDi l%n. 

—  CIm nhon giao ti0p b tr( m_nh mp và chính xác qua xúc giác. 

—  L6ng nghe âm ?i=u dtu dàng giung nói cKa ngCDi chLm sóc. 

Tr9 t? 3 —  6 tháng tu=i 

—  CU ?Ong chân tay t+ ra vui m^ng khi có ngCDi l%n trò chuy=n. 

—  Swn sàng giao ti0p v%i ngCDi l%n, cCDi hoTc kêu lên thích thú khi ngCDi 

l%n hôn hít, trò chuy=n, ?ùa vui. 

Tr9 t? 6 —  9 tháng tu=i 

—  Thích ?CZc ngCDi chLm sóc b gWn và vui ?ùa.  

—  Thích b6t chC%c hành vi cKa ngCDi l%n: vx tay, múa khéo, ú oà... 

—  SZ ngCDi l_: tr!n, oà khóc khi ngCDi l_ h+i han... 

Tr9 t? 9 — 12 tháng tu=i 

—  Rdt thích ch>i v%i ngCDi l%n: ch>i tìm ?z vot, ú oà, kéo cCa l^a x(, tênh 

tênh, công kênh... 
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—  B#t %&u tìm hi,u m-t s/ c1m %oán ho5c m-t s/ yêu c&u %8n gi:n c;a 

ng=>i l@n. 

Tr" t% 1 —  2 tu*i 

—  Nhu c&u giao tiCp phát tri,n mFnh, tiCp xúc và bi,u l- giao tiCp v@i nhiMu 

ng=>i, nhiMu lNa tuOi khác nhau. 

—  TrR tìm cách ch8i chung v@i bFn nh=ng hay phá, giSng %T ch8i, c1u véo, 

dNt tóc nhau. 

—  B=@c %&u biCt ch8i các trò ch8i b#t ch=@c và mô phZng hành %-ng c;a 

ng=>i l@n. 

Tr" 2 — 3 tu*i 

—  D&n biCt ch8i v@i bFn. 

—  Trong khi ch8i trR d&n mu/n v=\t khZi s] b:o tr\ c;a ng=>i ch^m sóc: 

mu/n ch8i nh`ng gì trR mu/n, b=@ng banh, db nOi nóng, nCu bc ép bu-c 

db l^n ra khóc, h>n. 

— Thích tiCp xúc v@i %T vet, coi %T vet nh= ng=>i, ví df: trR %ánh cái ghC 

làm trR ngã, %á cái t=>ng làm trR c-c %&u. 

2. Các hoạt động giao tiếp tình cảm của cha mẹ và những người  

chăm sóc với trẻ nhỏ ở gia đình 

Các ki n^ng giao tiCp tình c:m c;a cha mj và nh`ng ng=>i ch^m sóc trR 

k gia %ình: 

— Nhen ra nhanh các nhu c&u giao tiCp c;a trR và %áp Nng các nhu c&u %ó. 

— Sm dfng ng` %inu l>i nói, nf c=>i, %inu b- nét m5t, ánh m#t, cm cha trong 

giao tiCp v@i trR. 

— Sm dfng l>i nói m-t cách rõ ràng, mFch lFc. 

— Sm dfng nhiMu l>i nói %/i thoFi thay cho nói mnnh lnnh. 

— Luôn c/ g#ng tr: l>i các câu hZi c;a trR. 

— Khi nói chuynn v@i trR, luôn nhìn vào m#t trR, ngTi vsa t&m v@i trR, lôi 

cu/n s] chú ý c;a trR. 

— KhuyCn khích trR bi,u l- nh`ng c:m xúc cá nhân. 

— Tôn trung %/i v@i nh`ng c:m xúc khác nhau và ý nghi c;a trR. 

— Luôn khen ng\i, %-ng viên khuyCn khích trR trong vinc t] gi:i quyCt các 

v1n %M c;a trR. 
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Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung tư vấn cho các bậc cha mẹ về  

cách trò chuyện với trẻ 3 – 36 tháng tuổi để dạy trẻ học nói 

a.  B$n hãy suy ngh, và vi0t ra nh3ng n4i dung t6 v7n cho các b<c cha m>  

v? cách trò chuyAn vBi trC tD 3 — 36 tháng tuHi mà b$n Iã v<n dJng trong 

thKc tiLn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. B$n hãy ghi vào vM hNc t<p các n4i dung h6Bng dPn và t6 v7n cho các b<c 

cha m> mà b$n Iã thKc hiAn và k0t quS I$t I6Tc. 

Sau khi th(c hi*n xong các ho0t 12ng trên b0n hãy 18i chi9u v;i thông tin 

ph>n h?i xem có n2i dung nào gi8ng và khác nhau, sau 1ó b0n t( 1iGu 

chHnh ý ki9n cJa mình cho phù hMp. N9u thPy cQn thi9t b0n có thR 1Sa ra 

th>o luUn trong nhóm. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Vì sao cần chú ý dạy trẻ học nói, phát triển ngôn ngữ cho trẻ? 

Ngôn ng% là công c) chính trong giao ti1p. Ngôn ng% giúp tr5 b7c l7 suy 

ngh;, mong mu>n, tình c@m cAa b@n thân. Quan trDng hEn ngôn ng% là 

nFn t@ng cAa sG hiHu bi1t, là nFn t@ng cAa tI duy. Tr5 có v>n tN lOn sP hDc 

các khái niSm t>t hEn và hiHu TIUc cái chúng Tang hDc. VWng thXi ngôn 

ng% cYng là chZ s> Tánh giá sG phát triHn cAa tr5. 

Tr5 nh[ hDc nói tN môi trIXng xung quanh. B> m_, nh%ng ngIXi lOn 

trong gia Tình có thH giúp tr5 hDc nói t>t hEn khi thIXng xuyên trò 
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chuy$n và k* chuy$n, ,-c th/ cho tr2 nghe. Trò chuy$n v8i tr2 h:ng ngày 

s< giúp tr2 phát tri*n ngôn ngA, tB duy... làm tFng tình cHm giAa cha mJ 

và con cái. 

2. Cách trò chuyện với trẻ 

* V!i tr& d(!i 1 tu+i 

—  Khi trò chuy$n v8i tr2 cNn luy$n cho tr2 khH nFng nghe, nhìn và giúp tr2 

phát tri*n bP phQn phát âm. Khi thay tã, cho tr2 Fn, bTn có th* nói nVng 

cho tr2, hát ru cho tr2 nghe. Cho tr2 ,BXc nghe nhiYu loTi âm thanh khác 

nhau nhB tiZng t[c lB\i, tiZng v] tay, tiZng chim hót, tiZng gà c^c tác, 

nhAng bHn nhTc..., cho tr2 ,BXc nhìn và ch/i các ,_ vQt khác nhau. 

—  Khi bTn cho tr2 nhìn ho[c cNm và ,ùa nghach v8i ,_ vQt bTn nên g-i tên 

,_ vQt. Ví d^: BTn cho tr2 xem con gà ,ang mh thóc, bTn chi vào con gà 

và nói: “kây là con gà”. BTn nên nhmc ,i nhmc là tn “con gà”. Khi trò 

chuy$n v8i tr2 bTn luôn khen ngXi và mim cBoi v8i tr2. 

—  kpi v8i tr2 càng nhq, càng cNn có sV tiZp xúc, nói chuy$n trVc tiZp cra bp 

mJ, ,[c bi$t là mJ, có th* trò chuy$n v8i tr2 lúc cho tr2 bú, Fn, thay tã lót, 

tmm cho tr2... 

* Tr& t- 1 — 3 tu+i 

—  BTn cNn hB8ng dsn cho tr2 nh8 tên g-i cra các ,_ vQt. BTn có th* ,[t ra 

câu hqi rtt khác nhau nhB: M_m, mmt ho[c chân cra con vQt ,âu? Cái 

,èn cra ô tô ,âu? Ho[c nói vY hình dTng và màu smc cra ,_ vQt, chyng 

hTn ch-n quH bóng màu xanh, màu ,q, màu vàng... 

—  BTn cùng xem tranh v8i tr2, g-i tên các ,_ vQt v< trong tranh; Cho tr2  

tìm hi*u, khám phá ,_ vQt xung quanh b:ng cách cho tr2 quan sát hình  

v< trong tranh và tìm xem | trong nhà có ,_ vQt nào gipng ,_ vQt  

trong tranh... 

—  Khi tr2 nói lmp, nói câu không ,úng, ho[c nói sai tn, cNn kap thoi s}a cho 

tr2 b:ng cách nói ,úng và cho tr2 nhmc lTi. Tuy$t ,pi không nhmc lTi 

nhAng tn, nhAng câu mà tr2 nói sai. 

—  NhAng lúc r]i rãi nên ,-c th/, k* chuy$n, hát cho tr2 nghe hay dTy tr2 

hát, ,-c th/. 
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Hoạt động 4: Tìm hiểu nội dung tư vấn cho các bậc cha mẹ  về cách 

giúp trẻ phát triển tính tự tin, tự lập 

a.  B$n hãy suy ngh, và vi0t ra nh3ng n4i dung t6 v7n cho các b<c cha m>  

v? cách phát triAn tính tC tin, tC l<p F trG mà b$n Hã v<n dIng trong  

thCc tiJn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. B$n hãy ghi vào vF hKc t<p các n4i dung h6Lng dMn và t6 v7n cho cha m> 

mà b$n Hã thCc hiNn và k0t quQ H$t H6Rc. 

Sau khi th(c hi*n xong các ho0t 12ng trên b0n hãy 18i chi9u v;i thông tin 

ph>n h?i xem có n2i dung nào gi8ng và khác nhau, sau 1ó b0n t( 1iGu 

chHnh ý ki9n cJa mình cho phù hMp. N9u thPy cQn thi9t b0n có thR 1Sa ra 

th>o luUn trong nhóm. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Vì sao phải dạy trẻ tự tin, tự lập? 

T! tin là m)i ng+,i bi.t /+0c giá tr4 c5a b7n thân và bi.t mình có th= làm 

/+0c /i>u gì t@t cho b7n thân và mBi ng+,i. TrD t! tin là trD mEnh dEn 

bày tH suy nghJ và viKc làm c5a mình cho ng+,i khác nghe. Ng+0c lEi, 

mEnh dEn th+,ng /i /ôi vQi t! tin và t! lRp n.u /+0c cha mT, nhUng 

ng+,i chVm sóc tEo /i>u kiKn, /Wng viên, khuy.n khích k4p th,i. TrD t! 

tin, t! lRp th+,ng mEnh dEn nói nhUng câu: “Con làm /+0c”; “Con hát 

/+0c”; “Con bi.t...”; “Làm cái /ó thì d`”... 
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Tr" t% tin, t% l*p th-.ng h0c t*p t2t h3n, tình c5m 7n 89nh, giao ti<p 

nh=y bén, kh5 nBng hoà 8Dng vFi các b=n t2t h3n trong cuIc s2ng. 

2. Cha mẹ cần làm gì để giúp trẻ phát triển khả năng tự tin, tự lập? 

* B#t %&u b)ng b,n thân mình 

—  MN t*p cho tr" nhOng thói quen t2t cha mS ph5i là nhOng tTm g-3ng cho 

tr" noi theo.  

—  B=n hãy t=o m0i c3 hIi 8N tr" t% thTy “mình” có nhiYu phZm chTt t2t và 

rTt gi[i giang.  

+  Hãy ch^ng t[ cho tr" bi<t tr" luôn 8-`c yêu th-3ng thông qua l.i nói và 

hành 8Ing cba b=n. 

+ Ng-.i lFn cdn có ý th^c d=y tr" mIt s2 nYn n<p, thói quen t% phuc vg 

b5n thân. 

Cdn tránh làm hI tr" nhOng vijc 83n gi5n mà b5n thân tr" có thN gi5i 

quy<t 8-`c nh- t% xúc c3m, t% mmc qudn áo, bê gh<, thu d0n 8D ch3i sau 

khi ch3i... Tr" h0c bnng cách làm tho, ng-.i lFn cdn g`i ý cho tr" t% làm. 

Quan tr0ng là b=n cdn bi<t và quy<t 89nh lúc nào cdn giúp, lúc nào thì 8N 

tr" t% gi5i quy<t. 

+ Luôn tìm ra mmt tích c%c trong nhOng c2 gsng cba tr" 

M2i vFi tr" thi<u t% tin, cdn khen ng`i ngay tt nhOng c2 gsng b-Fc 8du 

cba tr" và 8Ing viên liên tgc mIt cách thijn chí, không chê bai chu trích 

khi tr" làm sai. Hoan hô khi tr" t% 8^ng chOng 8-`c, nói nhOng l.i 8Ing 

viên nh-: “Con trai cba mS ngoan quá, con bi<t t% xúc c3m rDi”; “Con 

cba mS gi[i quá, con 8ã t% 8i dép 8-`c rDi”... 

—  Hãy c2 gsng hiNu nhOng biNu hijn c5m xúc cba bé qua ngôn ngO “c3 

thN”: khóc to, nho"n c-.i, phát âm g- g-, onn ng-.i, cong l-ng... 8N bi<t 

bé có nhu cdu gì và 8áp ^ng nhOng biNu hijn 8ó cba tr". 

NhOng ng-.i 8àn ông trong gia 8ình: ông, b2, chú, bác, anh em trai... cdn 

dành th.i gian ch3i và chBm sóc tr". 

+  Giao nhijm vg cho tr" 

Nhijm vg ph5i phù h`p vFi kh5 nBng cba tr", gsn vFi h^ng thú cba tr", 

càng hTp dzn tr" càng t2t. N<u nhijm vg 8mt ra cao, d{ gây cho tr" n5n 

chí, thi<u t% tin vào chính mình dzn 8<n hoang mang, s` khó khBn. 

Tr" nh[ rTt hay s  ̀ hãi. Cdn gdn g|i, an bi, ddn ddn tr" s} không s` hãi 

nOa. Không nên do= dzm làm tr" s` hãi mIt cái gì 8ó. 
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+ S# t# tin, t# l)p c,a tr/ b1t ngu4n t5 ngôn ng7 ng89i l:n s< d>ng và cách 

ng89i l:n khuyEn khích tr/ th< nghiGm cái m:i và IJt t:i thành công. 

(VD: Khi tr/ t)p IQng ch7ng, ng89i l:n khuyEn khích tr/ t# tin bRng cách 

vS tay hoan hô khi tr/ mJnh dJn bU tay IQng ch7ng mVt mình).  

+ TJo cho tr/ có c[m giác bJn luôn \ bên cJnh I^ giúp tr/ 

`iau này rbt quan trdng khi tr/ gep mVt Iiau gì Ió sf hãi, I4ng th9i bJn 

hãy giúp tr/ ph[i Ihi met v:i nSi “sf” c,a b[n thân. Chmng hJn khi I8a 

tr/ Ii tiêm phòng, hãy I8a mVt cái gì Ió cho tr/ ôm (búp bê hoec con thú 

nh4i bông), IVng viên, ôm tr/ vào lòng. 

Hoạt động 5: Tìm hiểu nội dung tư vấn cho các bậc cha mẹ  về cách 

khuyến khích tính tò mò, sáng tạo ở trẻ nhỏ 

a.  B$n hãy suy ngh, và vi0t ra nh3ng n4i dung t6 v7n cho các b<c cha m>  

v? cách phát triAn B trC tính tò mò, sáng t$o mà b$n Gã v<n dHng trong 

thIc tiJn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. B$n hãy ghi vào vB hKc t<p các n4i dung h6Lng dMn và t6 v7n cho cha m> 

mà b$n Gã thIc hiNn và k0t quQ G$t G6Rc. 

Sau khi th(c hi*n xong các ho0t 12ng trên b0n hãy 18i chi9u v;i thông tin 

ph>n h?i xem có n2i dung nào gi8ng và khác nhau, sau 1ó b0n t( 1iGu 

chHnh ý ki9n cJa mình cho phù hMp. N9u thPy cQn thi9t b0n có thR 1Sa ra 

th>o luUn trong nhóm. 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Sự cần thiết phải khuyến khích trẻ tò mò, sáng tạo 

—  Tò mò là c( s* c+a s- h/c h0i, m3t 56a tr8 tò mò luôn luôn tìm tòi nh=ng 

cái m@i 5A h/c h0i, 5A làm, tình huBng 5A giCi quyFt. 

—  KhuyFn khích s- sáng tKo * tr8, tr8 sM tr* nên t- tin, hiAu biFt nhiPu 5iPu 

và mKnh dKn h(n. Tr8 sM có nhiPu c( h3i 5A phát triAn nh=ng khC nUng 

5Vc biWt, chuXn bY tBt cho cu3c sBng h/c tZp lâu dài. 

2. Cha mẹ cần làm gì để khuyến khích và phát triển tính tò mò, sáng 

tạo ở trẻ? 

—  \Bi v@i tr8 s( sinh, th]^ng xuyên thay 5`i t] thF nam c+a tr8 5A tr8 có 

thA nhìn thby nhiPu th6 khác nhau * xung quanh. 

—  Khi trò chuyWn v@i tr8 bKn có thA tKo ra nh=ng v8 mVt khác nhau. BKn có 

thA chúm môi, lè l]fi, há mgm, “làm xbu” và cho tr8 bjt ch]@c. 

—  Ch(i các trò ch(i kích thích s- tò mò c+a tr8 nh] “Ú oà”, “ChiFc túi kì 

diWu”, “TZp tmm vông, tay không tay có”... Khi tr8 l@n h(n có thA cho tr8 

ch(i các trò ch(i: “Cái gì biFn mbt”; “Tìm vZt theo yêu cmu”,... 

—  \3ng viên và khen ngqi hang ngày: mrm c]^i v@i tr8, hoan hô tr8 khi tr8 

làm 5]qc m3t 5iPu gì 5ó, cho dù là rbt 5(n giCn. 

—  Th]^ng xuyên nói v@i tr8 là tr8 rbt 5áng yêu và thông minh cho dù tr8 có 

xinh thZt, thông minh thZt hay không. 

—  TKo cho tr8 luôn 5]qc ch(i v@i 5g vZt, 5g ch(i trong môi tr]^ng an toàn 

bang nhiPu cách. Ví du: \]a cho tr8 nh=ng 5g dùng 5(n giCn và 53ng 

viên tr8 tKo ra nh=ng tiFng 53ng khác nhau hoVc ch(i xFp các 5g vZt 5ó 

theo cách riêng c+a tr8... 

Tóm l%i: 

+ Tò mò, sáng tKo là c( s* c+a viWc h/c h0i. Tr8 tò mò, sáng tKo sM mKnh 

dKn h(n trong giao tiFp, sM tr* nên t- tin h(n và sM h/c tBt h(n * tr]^ng 

ph` thông và `n 5Ynh h(n vP tình cCm. 

+ S- tò mò c+a tr8 bjt 5mu ngay tx khi tr8 ra 5^i. 

+ Mzi tr8 5Pu có tính tò mò, sáng tKo theo cách riêng c+a mình 5A khám 

phá thF gi@i xung quanh và trao 5`i v@i nh=ng ng]^i khác. Khi chúng ta 

53ng viên 5]qc phong cách riêng thì tính tò mò, sáng tKo c+a mzi tr8 

5]qc phát triAn, tr8 sM t- tin h(n, h/c 5]qc nhiPu 5iPu h(n. 
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+ Cha m& c(n giúp tr0 tr1 nên tò mò, sáng t7o trong môi tr:;ng an toàn và 

thông qua vui ch@i. 

Hoạt động 6: Tìm hiểu nội dung tư vấn cho các bậc cha mẹ  về cách 

chơi với trẻ 

a.  B$n hãy suy ngh, và vi0t ra nh3ng n4i dung t6 v7n cho các b<c cha m>  v? cách 

ch@i vAi trB mà b$n Cã v<n dDng trong thEc tiFn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. B$n hãy ghi vào vG hHc t<p các n4i dung h6Ang dJn và t6 v7n cho cha m> 

mà b$n Cã thEc hiKn và k0t quN C$t C6Oc. 

Sau khi th(c hi*n xong các ho0t 12ng trên b0n hãy 18i chi9u v;i thông tin 

ph>n h?i xem có n2i dung nào gi8ng và khác nhau, sau 1ó b0n t( 1iGu 

chHnh ý ki9n cJa mình cho phù hMp. N9u thPy cQn thi9t b0n có thR 1Sa ra 

th>o luUn trong nhóm. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Vì sao cha mẹ cần hướng dẫn trẻ chơi? 

Vui ch@i là ho7t DEng thiFt yFu cHa tr0 m(m non. Thông qua ho7t DEng 

vui ch@i, tr0 D:Jc phát triKn thK chLt, ngôn ngM, nhNn thOc, tình cQm và 

thRm mS... Vui ch@i giúp tr0 hTc nói, tìm hiKu môi tr:;ng sVng và biFt 

cách Ong xY phù hJp trong cuEc sVng (biFt chia s0, hJp tác, l\ phép, t  ̂

quyFt D_nh và biFt t` chVi...). Cha m& nên tìm hiKu nhu c(u vui ch@i cHa 

tr0 DK quan tâm, có ý thOc td chOc h:eng dgn tr0 ch@i mTi n@i, mTi lúc, 

giúp tr0 phát triKn toàn dihn. 
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2. Cha mẹ hướng dẫn trẻ chơi như thế nào? 

* "# ch&i c(a tr, 

 ! tr% ch(i *+,c c-n ph0i có *2 ch(i vì *2 ch(i là sách giáo khoa c=a tr%. 

V@y *2 ch(i c=a tr% nhB bao g2m nhEng gì?  

—  2 ch(i cho tr% có th! là mHt sI bH ph@n c( th!. Tr% nhB th+Kng ch(i vLi 

các bH ph@n c=a c( th!. ChNng hOn: vLi tay (xòe bàn tay, vV tay, cua 

quYp, *i ch,, làm c= gZng b[ng *ôi bàn tay...) vLi chân (chèo thuy`n, phi 

ngaa, xích *u b[ng chân...) hocc phIi h,p các bH ph@n c=a c( th! (ch2ng 

nd, ch2ng hoa, ng2i trên l+ng phi ngaa, ch(i ú oà...). 

—  2 ch(i cho tr% là nhEng *2 v@t th+Kng dùng trong sinh hoOt h[ng ngày: 

ghi, rj, rá, vòng, km chén, tK lmch... 

—  2 ch(i cho tr% là nhEng nguyên v@t linu thiên nhiên (các loOi khIi gV, 

Ing tre, hoa,...).  

—   2 ch(i cho tr% ph0i an toàn, không gây nguy hi!m cho tr% (không sYc 

nhon, không dp vq, dp gãy, không làm x+Lc da, ch0y máu tr%, không *Hc 

hOi cho tr%). 

*  Cách h/0ng d4n tr, ch&i 

"5i v0i tr, d/0i 6 tháng tu9i 

— Cho tr% nhìn khuôn mct ng+Ki thân, trò chuynn vLi tr% khi cho tr% bú, 

thay tã, tYm... 

— Cha mt nên chon nhEng *2 ch(i có màu sYc scc sq (m0nh v0i màu, qu0 

bóng nhaa nhì u màu...) treo u g-n tr% *! tr% có th! chOm vào *+,c hocc 

di chuy!n tr+Lc mct tr% *! tr% nhìn theo hocc vLi *2 ch(i. 

— Cho tr% nghe các âm thanh khác nhau nh+: tiing tcc l+qi, tiing nói, tiing 

c+Ki c=a ng+Ki thân; tiing kêu c=a *2 ch(i, âm nhOc, tiing súc sYc, tiing 

*Hng v@t kêu, gió thji. Chú ý các âm thanh nht nhàng, êm ái. 

— Dùng *2 ch(i kích thích tr% v@n *Hng (lyy, tr+Kn, nhún nh0y...). 

— VZa ch(i, vZa nói *! tr% hi!u tiing nói và làm theo. 

"5i v0i tr, t: 6 — 12 tháng tu9i 

— Cho tr% ch(i vLi các *2 dùng gia *ình nh+: sz ddng chiiu làm cjng cho 

tr% bò, chui qua; tr+Kn bB qua v@t c0n (gIi nhB); c-m, nYm, lYc *2 ch(i; 

vV tay; bB vào lky ra; chuy!n mHt v@t tZ tay này sang tay kia, ch2ng hocc 

l2ng các khIi hHp... 

— Dùng *2 ch(i t@p *i: bóng, xe kéo, xe *{y, xe t@p *i... 
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— Trò ch'i “M+m -âu, m1t -âu, m3i -âu”... 

— Ch'i m7t vài trò ch'i dân gian nh> nhàng nh?: “Kéo c?a lEa xG”; “Nu na 

nu nJng”; “Chi chi chành chành”. 

 !i v%i tr( t) 1 — 3 tu.i 

— Cha m>, ông bà dMy trG nhOn biPt và h?Qng dRn trG sT dUng m7t sJ -+ 

dùng gWn g3i nh? bát, thìa, ca, cJc; gZi ý cho trG ch'i vQi các -+ vOt khác 

nhau. 

— Khi trG -?Zc gWn 2 tu^i, nên h?Qng dRn cho trG ch'i trò ch'i b1t ch?Qc 

nh?: bP em, ru em nga, cho em bn, t1m cho búp bê... 

— Tìm -+ dùng, -+ ch'i theo m7t sJ -ec -ifm -'n gign (tìm -+ ch'i mim, 

cjng, tr'n/ xù xì...). 

— H?Qng dRn trG phát âm theo tiPng kêu caa m7t sJ con vOt gWn g3i (mèo, 

chó, gà, vpt...). 

— Hát và tOp m7t sJ -7ng tác -'n gign theo lqi bài hát, dMy trG “múa 

khéo”... 

— Khi ch'i vQi trG, cha m> nên trò chuyrn vQi trG, dMy trG tOp nói, dMy trG gsi 

tên -+ ch'i, màu s1c. 

 

Nội dung tư vấn 3 

MỘT SỐ BIỂU HIỆN KHÓ KHĂN CỦA TRẺ TRONG PHÁT 

TRIỂN VẬN ĐỘNG, NHẬN THỨC, NGÔN NGỮ, GIAO TIẾP VÀ 

NHỮNG ĐIỀU CHA MẸ NÊN LÀM ĐỂ GIÚP ĐỠ TRẺ (1 tiết) 

Hoạt động 1: Tìm hiểu một số biểu hiện khó khăn của trẻ trong 

phát triển vận động, nhận thức, ngôn ngữ, giao tiếp và 

những điều nên làm để giúp đỡ trẻ 

a.  B$n hãy nh) l$i m-t s0 bi2u hi4n khó kh7n c9a tr; trong phát tri2n vAn 

B-ng, nhAn thDc, ngôn ngF, giao tiGp mà b$n Bã tI vJn cho các bAc cha mK  

giúp BM tr; trong thNc tiOn. 
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b. B$n hãy ghi vào v. h/c t2p các n5i dung h89ng d:n và t8 v;n cho các b2c 

cha m> mà b$n ?ã th@c hiAn và kCt quE ?$t ?8Fc. 

Sau khi th(c hi*n xong các ho0t 12ng trên b0n hãy 18i chi9u v;i thông tin 

ph>n h?i xem có n2i dung nào gi8ng và khác nhau, sau 1ó b0n t( 1iGu 

chHnh ý ki9n cJa mình cho phù hMp. N9u thPy cQn thi9t b0n có thR 1Sa ra 

th>o luUn trong nhóm. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Cha m% là ng*+i ch.m sóc giáo d4c và giúp tr: phát tri;n h<t ti=m n.ng 

v>n có c?a tr:, ABng th+i là ng*+i ACu tiên phát hiFn ra mGt s> dHu hiFu 

có nguy cJ A; có sK can thiFp phù hMp. Sau Aây là mGt s> Ai=u l*u ý cho 

các bSc cha m% và ng*+i ch.m sóc tr: T gia Aình: 

1. Đối với trẻ có khó khăn trong phát triển vận động 

*  DPu hi*u nhUn bi9t trW có khó khXn vG vUn 12ng 

X>i vYi tr: nhZ d*Yi 1 n.m, có mGt s> tr: có th; bZ qua m>c phát tri;n 

c?a mGt vài vSn AGng nh* l]y ho^c bò (trong dân gian th*+ng gai là “tr>n 

l]y, tr>n bò”). Tuy nhiên, các cf AGng, vSn AGng khác nh* ngBi, Ahng và 

Ai thì mai tr: bình th*+ng A=u phii làm A*Mc. N<u tr: không thKc hiFn 

A*Mc thì có nghla là tr: cCn có sK can thiFp, giúp Am. 

— Tr: ít cf AGng chân tay ho^c cf AGng chng, khó kh.n. 

—  Khó giq th.ng brng trong vSn AGng, hay bs ngã khi vSn AGng. 

—  N<u tr: Aã v*Mt qua giai Aoun phát tri;n 2 — 3 tháng tuxi mà v]n không 

thKc hiFn A*Mc các vSn AGng theo Aúng m>c (ví d4: 9 — 10 tháng tuxi mà 

tr: v]n ch*a ngBi vqng hay 14 — 15 tháng tuxi mà tr: v]n ch*a Ahng và  

Ai A*Mc...).  

—  X<n 3 tuxi v]n khó Ai=u khi;n các AB vSt nhZ. 
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V"i tr& có khó kh+n trong v0n 12ng cha m5 nên: 

— T#ng c'(ng ch#m sóc dinh d'/ng 01 nâng cao s5c kho7 cho tr7. 

— Cho tr7 0i ki1m tra 01 bi=t rõ th1 tr?ng c@a tr7, 0Bng th(i hCi ý ki=n các 

chuyên gia 01 0'Ic t' vKn vL cách ch#m sóc, giáo dMc. 

— CNn có các 0B dùng, trang thi=t bP 01 giúp tr7 nh': gh= có 0ai cho tr7 

ngBi, xe 0Vy hoWc gh= có bánh xe cho tr7 tXp 0i, bàn liLn gh=, mWt bàn có 

th1 nâng lên h? xu[ng 01 tr7 ngBi h\c và #n u[ng... 

— Th'(ng xuyên l'u ý 0=n tr7, kiên trì tXp luy^n cho tr7, ch#m sóc giáo dMc 

tr7 theo 0úng h'_ng d`n c@a các chuyên gia. 

—  Cho tr7 tham gia thac hî n các bài tXp phù hIp v_i khb n#ng tr7 có th1 

làm 0'Ic, giúp tr7 trong khi tr7 thac hi^n (Ví dM: cNm tay tr7 01 d?y tr7 

các cf 0gng c@a bàn tay, ngón tay hoWc 0/ tr7 và tXp cho tr7 thng b'_c 0i 

hay thng 0gng tác bò...). 

2. Đối với trẻ có biểu hiện khó khăn về nhận thức  

* M2t s: d<u hi>u bi@u hi>n  

Tr7 có khó kh#n vL nhXn th5c rKt 0a d?ng và có nhlng bi1u hî n khác 

nhau vL sa phát tri1n tâm sinh lí. Quá trình nhXn th5c c@a tr7 chXm phát 

tri1n trí tu^ có mgt s[ 0Wc 0i1m chính nh' : Cbm giác, khb n#ng tri giác, 

khb n#ng so sánh, phân tích, tnng hIp kém. Tr7 có th1 nhìn thKy, nghe 

thKy nh'ng không hi1u nhlng gì mình ti=p nhXn 0'Ic. Khb n#ng ghi nh_ 

c@a tr7 có bi1u hi^n khó kh#n, chóng quên ngay cb v_i nhlng vKn 0L rKt 

cM th1. Tr7 nhXn th5c 0'Ic nhlng cái m_i rKt chXm, chs sau khi lWp 0i lWp 

l?i rKt nhiLu lNn m_i có th1 nh_ 0'Ic và chs nh_ trong th(i gian ngtn. Sa 

ghi nh_ này n=u không 0'Ic nhtc l?i th'(ng xuyên sv bP ttt dNn. wây là 

mgt trong nhlng khó kh#n l_n gây cbn trx 0=n khb n#ng h\c tXp x tr7 

chXm phát tri1n trí tu^. 

* NhBng 1iCu cha m5 cDn làm  

Phát hi^n 0'Ic tr7 chXm phát tri1n trí tu^ tr'_c 3 tuni rKt khó. Trong 

phNn này chúng tôi 0L cXp t_i mgt s[ lo?i “khó kh#n” mà tr7 có th1 có và 

kèm theo cách khtc phMc. 

— N=u tr7 tC ra không quan tâm h5ng thú, cha m� cNn: 

+  K1 cho tr7 nghe nhlng mVu chuy^n có liên quan 0=n thac t= cugc s[ng 

c@a tr7. 
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+  C#n th'(ng xuyên c/ng c0 tích c2c nh3ng cái tr7 8ã làm 8'=c.  

+  Khen ng=i kBp th(i mDi khi tr7 8Et 8'=c nh3ng thành công nhGt 8Bnh. 

+  Khen ng=i mDi khi tr7 có biJu hiKn quan tâm, hPng thú. 

— NTu tr7 có khó khUn trong viKc bXt 8#u mYt nhiKm vZ, cha m[ c#n: 

+ G=i ý 8J tr7 bXt 8#u nhiKm vZ. 

+ Cho tr7 th2c hiKn nhiKm vZ d` nhGt tr'ac. 

+ b'a ra chc ddn rõ ràng nhiKm vZ c#n làm. 

+ Cho tr7 th(i gian 8J th2c hiKn nhiKm vZ. 

+ Th'(ng xuyên kiJm tra s2 tiTn bY c/a tr7 trong nh3ng phút 8#u tiên. 

—  NTu tr7 khó khUn trong viKc chú ý 8Tn l(i nói, cha m[ c#n: 

+ KTt h=p chc ddn bhng l(i nói vai viKc si dZng hình vk, tranh lnh, vmt thmt. 

+ Yêu c#u tr7 nhXc lEi chc ddn c/a ng'(i lan. 

+ Gili thích thmt cZ thJ và chia thành tong ý nhp. 

+ Chc ddn c#n ngXn gqn và 8'=c nhXc 8i nhXc lEi nhiru l#n.  

+ KTt h=p l(i nói vai các thao tác cZ thJ. 

+ Khi chc ddn, c#n nhìn thsng vào mXt tr7 và 8tt tay lên vai tr7. 

—  NTu tr7 không thJ làm theo chc ddn, cha m[ c#n: 

+ Si dZng ít to hvn. 

+ C#n làm mdu cho tr7. 

+ NhXc lEi các yêu c#u. 

+ Theo dõi sát sao khi tr7 th2c hiKn. 

+ b'a ra chc ddn rõ ràng. 

+ KTt h=p chc ddn bhng l(i vai các 8w dùng tr2c quan. 

3. Đối với trẻ có khó khăn về ngôn ngữ  

* D!u hi&u nh(n bi*t tr- có khó kh1n v3 ngôn ng6 

— Không bmp b[ lúc 3 — 4 tháng tu|i. BXt 8#u bmp b[ nh'ng không thJ bXt 

ch'ac âm thanh c/a ng'(i lan lúc 4 tháng tu|i. Không 8áp Png lEi âm 

thanh xung quanh. Không thích các 8w chvi phát ra tiTng kêu lúc 4 — 6 

tháng tu|i. Không quay 8#u vr phía phát ra âm thanh, không có phln 

Png vai nh3ng tiTng 8Yng khi 8ang bú, Un lúc 4 — 5 tháng tu|i. 

— Không c'(i thành tiTng hotc phát ra âm thanh lúc 6 tháng tu|i. 



 | MODULE MN 11  
92 

—    "#n 12 tháng tu,i mà tr1 không phát ra các âm thanh 8áp l:i nh;ng âm 

thanh khác. Không nói 8?@c các tA 8Bn giCn kiDu nh?: “ma ma” hoIc “da da”. 

—  Không hKc 8?@c nh;ng 8iLu bN 8Bn giCn nh?: vPy tay, lSc 8Tu. Không 

hiDu nh;ng tA 8Bn giCn nh?: giUi lSm, không, chào. 

—  Không chV 8?@c các 8W vXt hoIc tranh Cnh, không nhìn vào nh;ng ng?Zi 

8ang nói. 

—  "#n 3 tu,i không hiDu nh;ng lZi h?\ng dPn 8Bn giCn. 

—  Nói ngKng hoIc nói không rõ. GIp khó kh`n khi gKi tên các vXt dbng 

trong nhà. 

—  Lên 3 tu,i vPn ch?a nói 8?@c các câu 8Bn giCn. Không didn 8:t 8?@c các 

nhu cTu, mong muen cfa mình. 

—  Không thích xem sách tranh. 

—  Tr1 th?Zng nói sai, khi nói tr1 th?Zng tránh ti#p xúc bmng mSt v\i ng?Zi 

nói chuyLn.  

—  N#u tr1 vPn hiDu 8?@c lZi nói (chV 8úng nh;ng gì 8?@c hUi nh?: Tai 8âu? 

MSt 8âu? và thqc hiLn 8úng nh;ng mLnh lLnh 8Bn giCn nh? lry ms, 

dép...) thì 8ó chV là chXm nói 8Bn thuTn. N#u 8?@c giúp 8v tet, nh;ng tr1 

này có thD phát triDn lZi nói rrt nhanh và không bw chXm trd vx mIt ngôn 

ng; khi 8#n tu,i 8i hKc. 

* Nh"ng &i(u cha m- c.n làm  

—  CTn quan tâm 8Ic biLt 8ei v\i tr1 vx thD chrt và tinh thTn.  

—  Luôn dành thZi gian trò chuyLn, chú ý 8#n các nhu cTu cfa tr1. Âu y#m 

khích lL tr1 bmng các câu nói tình cCm.  

—  "ei v\i tr1 nhU kích thích tr1 phát âm các âm bXp b�, bSt ch?\c âm 

thanh cfa ng?Zi l\n v\i nh;ng tr1 nói lSp, nhSc nh� tr1 nói tA tA. N#u tr1 

nói sai không nên bSt tr1 lIp 8i lIp l:i các câu theo mPu cfa ng?Zi l\n, 

viLc này gây nên cCm giác luôn có l�i khi nói. Nên lIp 8i lIp l:i nh;ng tA 

mà tr1 nói 8úng, nh;ng tA ng; thu hút chú ý cfa tr1 nhU. 

—  N#u tr1 bw chXm cC didn 8:t lPn cCm thb ngôn ng; thì th?Zng có nguyên 

nhân nghe kém hoIc chXm khôn, cTn phCi 8?a tr1 8i khám chuyên khoa 

tai, 8o s�c nghe và 8o chV se IQ 8D bi#t nguyên nhân và có biLn pháp can 

thiLp kwp thZi. 

—  N#u tr1 8Nt ngNt không nói 8?@c hoIc nói n`ng lNn xNn, "nói mà không 

hiDu" thì cTn s\m 8?a tr1 8#n các chuyên khoa khám vx thTn kinh, tâm lí. 
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4. Với những trẻ khó khăn về giao tiếp 

 * M!t s% bi(u hi+n c.a nh0ng tr3 có khó kh6n v8 giao ti:p:  

—  Tr% không giao ti/p b2ng m4t v6i ng78i ch:m sóc khi =7>c 3, 4  

tháng tuDi.  

—  Tr% không hóng chuyGn, không c78i v6i ng78i trò chuyGn v6i tr%. 

—  Hay s> hãi, co mình lMi, không giao ti/p v6i mNi ng78i xung quanh. 

—  Thích ngRi chSi mTt mình. ChV quan tâm =/n mình, không =X ý =/n mNi 

ng78i xung quanh. 

—  Khó kh:n v[ nói, th\m chí không bi/t nói khi tr% =7>c 3 tuDi. 

—  Thích l]p =i l]p lMi mTt hành =Tng, s_ viGc nào =ó (Ví dc: =\p =\p que 

xufng chi/u, chV xem =i xem lMi mTt =oMn qugng cáo...). 

—  Khg n:ng ic ch/ kém. 

—  Có thX có nhkng hành =Tng quá khích nh7 làm =au mình ho]c ng78i 

xung quanh, ném qu:ng =R v\t...    

* Cha m? có th( làm gì C( giúp tr3? 

—  Hãy th\t s_ th7Sng yêu tr%, tMo cho tr% cgm giác luôn =7>c an toàn, =7>c 

yêu th7Sng. 

—  Hãy tìm hiXu xem tr% thích và có khg n:ng, nhu cmu gì thì nên tMo =i[u 

kiGn cho tr% thX hiGn sn thích và khg n:ng coa tr%.  

—  DNn dqp và bf trí nhà cra gNn gàng, tránh cho tr% nhkng kích thích 

không cmn thi/t.   

—  Kiên trì h76ng dsn tr%, tMo môi tr78ng giao ti/p thân m\t gmn gti. 

—  Nên cho tr% =/n l6p =X hNc hoà nh\p v6i các bMn.  

—  Nên =/n g]p bác sv, chuyên gia t7 vwn =X có nhkng h76ng dsn, giúp =y 

tr% mTt cách khoa hNc và kzp th8i. 

Chúng ta bi:t rFng nguy cH lIn nhJt c.a khuy:t tKt xMy ra N tuOi ti8n hPc CQRng 

có th( dTn tIi sU ngQng tr+ quá trình phát tri(n bình thQRng, gây trN ngZi C%i vIi 

khM n6ng thích nghi c.a tr3 và hZn ch: quá trình hình thành sU thành th\c  

và tính C!c lKp N tr3. ^a s% tr3 khuy:t tKt có khM n6ng thích nghi ho_c có th( 

CQ`c ph\c hai ho_c bù trc n:u CQ`c phát hi+n sIm và có các bi+n pháp xd lí 

thích h`p. 
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PHẦN III. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TƯ VẤN CHO CHA MẸ  

Hoạt động 1: Tìm hiểu phương pháp, hình thức tư vấn cho cha mẹ 

a. B$n hãy suy ngh, và vi0t ra nh3ng ph56ng pháp, hình th:c t5 v<n cho các b?c 

cha mA mà b$n Bã ti0p c?n C module MN 10 và Bã v?n dKng trong thLc tiMn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. B$n hãy ghi vào vC hNc t?p các ph56ng pháp h5Ong dPn và t5 v<n cho cha 

mA có con tR 3 — 36 tháng tuVi mà b$n Bã thLc hiWn và k0t quZ B$t B5[c. 

Sau khi th(c hi*n xong các ho0t 12ng trên b0n hãy 18i chi9u v;i thông tin 

ph>n h?i xem có n2i dung nào gi8ng và khác nhau, sau 1ó b0n t( 1iGu 

chHnh ý ki9n cJa mình cho phù hMp. N9u thPy cQn thi9t b0n có thR 1Sa ra 

th>o luUn trong nhóm. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Các hình th(c và ph,-ng pháp t, v/n cho các b2c cha m5 6ã 6,8c vi:t 

c; th< t=i module MN 10, b=n hãy tìm 6Hc 6< v2n d;ng c; th< vào viIc t, 

v/n vJ chKm sóc, giáo d;c trO cho các b2c cha m5 có con tP 3 — 36 tháng 

tuTi. Trong phWn này chúng tôi chZ nêu m\t s] 6i<m mong b=n l,u ý 

thêm trong quá trình t, v/n, h,`ng dan cho cha m5: 

1. Một số lưu ý đối với người tư vấn cho cha mẹ 

c< là m\t t, v/n viên t]t b=n cWn hi<u vJ m\t s] 6dc 6i<m hHc cea các 

b2c cha m5 — nhfng ng,gi 6ã tr,hng thành, 6ó là: 
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Ng"#i l'n tu+i luôn l-y kinh nghi1m tr"'c 5ây c7a h9 vào các tình hu?ng 

h9c t@p. NhCng kinh nghi1m này có thE là mFt nguGn lHc có giá trI song 

có thE cKng là mFt cLn trM 5?i v'i vi1c h9c t@p c7a h9. 

— Ng"#i l'n mu?n nhìn th-y vi1c h9c t@p có liên quan 5Qn hoàn cLnh hi1n 

tRi c7a h9 nh" thQ nào và nó có giá trI 5?i v'i h9. 

— Ng"#i l'n mu?n nhCng ng"#i khác tôn tr9ng và 5ánh giá cao các kinh 

nghi1m c7a h9. 

— NhCng ng"#i l'n sS tích cHc tham gia h9c t@p hUn khi h9 cLm th-y rVng 

h9 5ang M môi tr"#ng h9c t@p yên +n (không xét nét và có sH 7ng hF). 

— NhCng h9c viên là ng"#i l'n phLi tH giLi quyQt v-n 5[ c7a mình và 5"a ra 

các giLi pháp c7a chính bLn thân h9. 

— NhCng h9c viên là ng"#i l'n có thE h9c h]i t^ các kinh nghi1m c7a 

nhCng ng"#i khác khi h9 cLm th-y rVng nhCng ng"#i khác cKng gi?ng 

nh" bLn thân h9. 

2. Yêu cầu đối với GV khi làm người tư vấn:   

_E hoRt 5Fng h"'ng dan, t" v-n 5Rt hi1u quL giáo viên ccn: 

— Tôn tr9ng nhu ccu, nguy1n v9ng  và tin t"Mng vào khL nfng c7a các b@c 

cha mg trong chfm sóc giáo dhc tri. 

— HiEu 5"kc nguy1n v9ng c7a cha mg và khL nfng c7a con h9. 

— Có thái 5F thông cLm, thân thi1n, chân th@t. 

— Kiên trì, khách quan. 

— TQ nhI. 

— Khoan dung. 

— LHa ch9n các ph"Ung pháp, hình thoc t" v-n phù hkp v'i 5?i t"kng. 

3. Các kĩ năng tư vấn bạn cần có: 8 K 

— K 1: Kr nfng lsng nghe. 

— K 2: Kr nfng khai thác thông tin t^ ng"#i ccn t" v-n (M 5ây là cha mg tri) 

bVng h1 th?ng các câu h]i (bao gGm câu h]i 5óng, câu h]i mM, câu h]i 

dan dst). 

— K 3: Kr nfng phLn hGi. 
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— Ph$n h&i là vi+c nh-c l.i, tóm t-t, di4n 5.t l.i nh6ng gì mình 5ã nghe, 5ã 

c$m nh;n t< các b;c cha m@.  

Có hai lo.i ph$n h&i: Ph$n h&i thông tin và ph$n h&i tâm tr.ng —  

c$m xúc. 

Ví dM ph$n h&i thông tin: “ChO nói rPng chO 5ã cQ g-ng cho bé Sn rTt 

nhiUu thOt, cá, trWng vOt lXn... cho bé nhYng cháu vZn bO suy dinh dY]ng 

5úng không?” 

Ví dM ph$n h&i c$m xúc: “Nói chuy+n vbi chO, tôi thTy chO 5ã cci mc và 

chia sd nh6ng khó khSn cea mình trong chSm sóc bé vbi tôi”. 

— K 4: Kh nSng cung cTp thông tin. Cung cTp thông tin dYbi nhiUu hình 

thWc. Thông tin ph$i c;p nh;t, liên quan tbi câu chuy+n cea cha m@. 

Không cung cTp nh6ng thông tin tuy 5úng, nhYng l.i mang l.i sl lo l-ng, 

hoang mang. 

— K 5: Kh nSng bình thYnng hoá vTn 5U (không ph$i là tpm thYnng hoá). Khi 

cha m@ lo l-ng thái quá, hay 5ánh giá vTn 5U cea mình quá nrng nU, NTV 

cpn bist “bình thYnng hoá vTn 5U” 5t hu yên tâm hvn. 

Ví dM: Anh/chO cyng 5<ng lo l-ng quá, vì có nhiUu bé còn bO suy dinh dY]ng 

nrng hvn nhYng sau 5ó do 5iUu ch{nh chs 5X Sn uQng 5ã tSng cân 5Uu. 

— K 6: Kh nSng chia nh} vTn 5U. Khi cha m@ 5sn tY vTn nhiUu vTn 5U. 

NhYng không ai có tht cùng lúc gi$i quyst hst mui vTn 5U, vì v;y, nhà tY 

vTn cpn giúp cha m@ xác 5Onh vTn 5U nào là quan trung, Yu tiên gi$i 

quyst hàng 5pu. 

Ví dM: Trong câu chuy+n cea anh/chO, tôi thTy có nhiUu vTn 5U cpn gi$i 

quyst. Nào là bé lYni Sn, bé hay 5au Qm, bé quá hisu 5Xng,... NhYng theo 

anh/chO thì vTn 5U nào cpn gi$i quyst trYbc tiên? 

— K 7: Kh nSng tóm t-t vTn 5U. CuXc tY vTn có tht kéo dài nhiUu gin. Giáo 

viên và cha m@ có tht trao 5�i rTt nhiUu vi+c. Vì v;y, cuQi bu�i tY vTn, cô 

giáo MN cpn tóm t-t l.i nh6ng nét chính cea bu�i tY vTn hôm Ty 5t cha 

m@ n-m 5Y�c tQt hvn. 

Ví dM: Hôm nay chúng ta nói chuy+n khá dài. NhYng tóm l.i, anh/chO có 

tht nhb mTy 5iUu sau: MXt là.... ; hai là.... 

— K 8: Kh nSng kt chuy+n. �ôi khi thông qua mXt câu chuy+n cea ngYni 

khác, hay do giáo viên tl “sáng tác”, cha m@ rút ra 5Y�c nh6ng bài huc 

cho b$n thân mXt cách tl nhiên, không cpn gò bó, khiên cY]ng.  
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PHẦN IV. THỰC HÀNH TƯ VẤN CHO CÁC BẬC CHA MẸ VỀ 

CHĂM SÓC – GIÁO DỤC TRẺ TỪ 3 – 36 THÁNG TUỔI (2 tiết) 

Hoạt động 1: Thực hành giải quyết tình huống và tư vấn cho các 

bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục trẻ từ 3 – 36 tháng tuổi 

B!n hãy '(c các tình hu.ng sau 'ây và b!n có nh7n xét gì v: cách gi<i 

quy>t tình hu.ng c?a ng@Ai mC? B!n sE t@ vFn cho h( nh@ th> nào 'H h( 

bi>t cách giao ti>p 'úng vKi trM nhN? 

Tình hu&ng 1 

Bé Quân: M) *i! Con gì 1ây? (Bé Quân 3 tu7i ch: vào m>t hình ?nh trong 

bBc tranh và hDi) 

M): Con ong.  

Bé Quân: ThH cái gì 1ây?  

M): Cái râu (m) tD vJ khó chMu). 

Bé Quân: ThH cái gì 1ây?  

M): Cái cánh.  

Bé Quân: Cái cánh 1N làm gì? (bé lPi hDi) 

M): QN bay chB còn 1N làm gì nSa! M) 1ang bTn, hDi gì mà lVm thH. 

Tình hu&ng 2 

Bé Hoà 2 tu7i chPy vYp vào ghH  bM ngã và khóc. M) chPy lPi ôm lYy bé và 

n]ng: “Ôi! M) xa*ng nào (m) tha*ng nào), 1Vn (1ánh) chba cái ghH này, 

nó làm con hái (con gái) cca m) 1au h??” 

Hoạt động 2: Bạn hãy nghiên cứu kĩ tiến trình của hoạt động  

tư vấn sau đây, sau đó bạn sẽ trả lời các câu hỏi như sau 

1. Mfc 1ích cca bu7i ta vYn là gì? 

2. Chn chuin bM nhSng gì cho bu7i ta vYn?  

3. N>i dung thông tin cca bu7i ta vYn là gì? 

4. Pha*ng pháp ta vYn viên 1ã sp dfng là gì? 

5. BPn có 1r xuYt 1iru gì 1N bu7i ta vYn 1Pt hisu qu? h*n? 
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Ch" $% t' v)n: Giúp tr1 phát tri3n tính t5 tin, t5 l8p 

Ti:n trình  

Ho>t $?ng 1: Chào h%i — Gi)i thi+u  

T!  v$n viên () ngh, m.i ng!/i t1 gi2i thi3u v) mình. T! v$n viên (!a ra 

nh9ng câu h<i g=i ý giúp m.i ng!/i có thB nh2 lDi nh9ng vi3c mà cha mF 

(ã làm H gia (ình liên quan (Jn chK () t! v$n: Anh/ch% hãy k* l,i cách mà 

anh/ ch% 2ã giáo d6c tr9 tính t; tin, t; l;c và tác d6ng c>a chúng 2@i vAi 

s; phát tri*n toàn diDn c>a tr9. 

Sau mNt vài ý kiJn phát biBu, t! v$n viên kJt luSn:  

— TrU t1 tin, t1 lSp th!/ng h.c tSp tVt hWn, tình cXm Yn (,nh, giao tiJp 

nhDy bén, khX n]ng hoà (^ng v2i các bDn tVt hWn trong cuNc sVng. 

— Tính t1 tin, t1 l1c không t1 nhiên mà có, nó cbn (!=c xây d1ng, khuyJn 

khích, tDo (i)u ki3n phát triBn thông qua các hoDt (Nng phù h=p v2i khX 

n]ng cKa chính (fa trU. 

— Hôm nay chúng ta cùng nhau trao (Yi v) chK () này, hi v.ng sh giúp cho 

các bDn hiBu ring vì sao cbn dDy trU t1 tin, t1 lSp ngay tj nh< và ai ckng 

có thB giúp con cháu mình t1 tin, t1 lSp. 

Ho>t $?ng 2: Tìm hi0u v2 tính t5 tin, t5 l8p  

T! v$n viên nêu câu h<i (B m.i ng!/i cùng suy nghl: 

Câu h%i 1:  ThG nào là mHt em bé t; tin, t; lLp? 

Câu trQ lRi mong 2Si: Là nhVng em bé có th* và biGt t; mình làm nhVng 

viDc vYa sZc 2* t; ph6c v6 bQn thân nh[: t; \n c]m, t; c^m c@c u@ng 

n[Ac, t; 2i dép, t; r_a tay, t; c`t 2a ch]i... 

Câu h%i 2: Em bé t; tin, t; lLp có t@t không? T,i sao nh[ vLy? 

Câu trQ lRi mong 2Si: Tr9 t; tin, t; l;c th[Rng m,nh d,n, dd hoà 2ang, dd 

thích Zng vAi môi tr[Rng mAi, dd thành công h]n trong hec tLp. 

T! v$n viên viJt các ý kiJn phát biBu lên bXng r^i nh$n mDnh nh9ng 

(iBm sau: 

— TrU t1 tin là trU mDnh dDn bày t< suy nghl và vi3c làm cKa mình cho 

ng!/i khác nghe. MDnh dDn th!/ng (i (ôi v2i t1 tin và t1 lSp nJu (!=c 

cha mF, cô giáo tDo (i)u ki3n, (Nng viên, khuyJn khích k,p th/i. 
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— Tr$ t& tin, t& l+p th./ng h1c t+p t3t h4n, tình c6m 8n 9:nh, giao ti=p 

nh>y bén, kh6 nCng hoà 9Eng vGi các b>n t3t h4n trong cuJc s3ng. 

Ho"t %&ng 3: Chia s& kinh nghi*m th-c t/ 

Câu hOi 9P m1i ng./i cùng chia s$:  

Con/cháu c)a anh/ch+ có ph.i là m3t 56a bé t9 tin, t9 l9c không? Hãy kB 

m3t vài hành 53ng, lDi nói c)a bé thB hiEn 5iFu 5ó?  

Ho"t %&ng  4: Th1o lu5n v7 cách giáo d:c tr& t- tin, t- l-c = gia >ình 

Sau khi các nhóm trình bày k=t qu6, t. vVn viên b8 sung thêm các gXi ý 

vZ cách giúp bé trI nên t9 tin, t9 l9c hKn: 

  Dành th/i gian d>y d] tr$ mJt s3 nZn n=p, thói quen t& ph_c v_ b6n thân 

nh.: d>y tr$ c`m thìa xúc c4m, c`m c3c u3ng n.Gc, cVt 9E ch4i... 

  Cho con 9.Xc t& l&a ch1n: MJt y=u t3 t>o nên tính t& l+p là có thP ra 

quy=t 9:nh cho b6n thân, do 9ó m]i ngày hãy cho con cfa b>n 9.a ra vài 

l&a ch1n: ch1n 9E Cn sáng, ch1n 9E ch4i .a thích. Tuy nhiên b>n nên thu 

hgp ph>m vi l&a ch1n 9P vhn kiPm soát 9.Xc tình hình. VD: Con thích 

búp bê hay gVu bông? Con thích Cn cháo hay bánh quy? 

  Luôn tìm ra mmt tích c&c trong nhnng c3 gong cfa tr$: C`n khen ngXi 

ngay tp nhnng c3 gong b.Gc 9`u cfa tr$ và 9Jng viên liên t_c mJt cách 

thiqn chí, không chê bai chr trích khi tr$ làm sai. “Con trai cfa mg ngoan 

quá, con bi=t t& xúc c4m rEi”; “Con cfa mg giOi quá, con 9ã t& rva tay 

s>ch mJt mình mà không c`n mg giúp”. 

  H>n ch= trX giúp: Hãy 9P tr$ t& làm, tránh làm hJ tr$ nhnng viqc 94n 

gi6n mà b6n thân tr$ có thP gi6i quy=t. 

  Chr dhn, h] trX tr$ lúc c`n thi=t bxng gXi ý cách làm homc làm mhu  

cho tr$. 

  T>o môi tr./ng thân thiqn: T>o c4 hJi cho tr$ t& l+p bxng cách trong gia 

9ình c`n sop x=p 9E v+t trong t`m vGi cfa bé 9P tr$ có thP t& mình lVy, 

cVt mà không c`n 9=n trX giúp cfa ng./i lGn.  

CuMi cùng tO vPn viên 5Qc thông 5iEp: CRn dTy trU t9 tin, t9 l9c ngay tV 

khi trU còn nhX. MQi ngODi trong gia 5ình cRn tTo cK h3i, dành thDi gian 

dTy d\ trU, khuy]n khích 5B trU ngày càng trI nên t9 tin, t9 l9c. _B t`p cho 

trU nhang thói quen tMt, trOdc h]t  cha me ph.i là nhang tPm gOKng t9 

tin, t9 l9c cho trU noi theo.  
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D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ   

Bài t%p 1. B#ng ki(n th+c và kinh nghi/m c1a mình b5n hãy nêu nh:ng 

;<c ;i=m phát tri=n nAi bBt c1a trC tD 3 — 36 tháng và vai trò c1a gia ;ình 

;Ii vJi sL phát tri=n c1a trC. 

Bài t%p 2. B5n hãy nêu nh:ng bi=u hi/n khó khNn vO vBn ;Png, ngôn 

ng:, nhBn th+c, giao ti(p c1a trC? Cha mV có th= làm gì ;= giúp trC? 

Bài t%p 3. B5n hãy lLa chYn mPt nPi dung t[ v\n và tL xây dLng mPt ti(n 

trình t[ v\n cho cha mV có con tD 24 — 36 tháng. 
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