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 A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

S! phát tri)n c,a tr. 3 — 6 tu3i có 5nh h67ng 9:nh h6;ng rõ t;i s>c kho., 

kh5 nBng hCc tDp, cách >ng xF 9) thích nghi v;i môi tr6Kng sLng c,a 9>a 

tr. sau này. NhQng tiRn bT hay t3n th6Ung c,a tr. cVng nh6 nhQng tác 

9Tng qua lYi trong nhQng nBm 9Zu tiên này có 5nh h67ng mYnh m\ hUn 

b]t c> giai 9oYn nào khác c,a cuTc 9Ki. S! phát tri)n trí thông minh c,a 

tr. 9^c bi_t ph  ̀thuTc vào vi_c cung c]p cho tr. 9, dinh d6bng, s! quan 

tâm chBm sóc và khuyRn khích 9Tng viên tr. mTt cách phù hep, khoa 

hCc. S! phát tri)n c,a não không theo 96Kng tuyRn tính mà có nhQng 

thKi 9i)m quan trCng, 7 9ó tr. xu]t hi_n nhQng kh5 nBng nh]t 9:nh, 9ó 

s\ là nhn t5ng cho nhQng nBng l!c cao hUn sau này. NRu nhQng kh5 nBng 

nhn t5ng 9ó 7 l>a tu3i 3 — 6 tu3i b: bi qua ho^c không 96ec liên t`c nuôi 

d6bng thì 9>a tr. không 96ec chukn b: tLt cho nhQng b6;c phát tri)n vh 

sau, ví d` kh5 nBng nhìn, nghe, phát tri)n ngôn ngQ ... 

Quá trình chBm sóc, giáo d`c tr. mZm non gmm nhihu lnnh v!c luôn gon 

bó ch^t ch\ v;i nhau, 5nh h67ng qua lYi v;i nhau: th) ch]t, nhDn th>c, 

ngôn ngQ, tình c5m, kn nBng xã hTi và thkm mn. S! phát tri)n c,a các lnnh 

v!c này có 5nh h67ng lqn nhau và do 9ó các lnnh v!c 9hu ph5i 96ec phát 

tri)n mTt cách 9mng thKi. S! phát tri)n dirn ra theo các b6;c có th) d! 

9oán tr6;c và theo các trình t! xác 9:nh theo 9T tu3i.  

sLi v;i tr. 3 — 6 tu3i: tr. 9ã xác 9:nh cái “tôi” r]t rõ ràng, tr. t! tin, t! lDp 

hUn nhihu, ngôn ngQ c,a tr. nh6 là công c` 9) ki)m tra thái 9T; Vh th) 

ch]t tr. kho. hUn, nhanh nhYy hUn, kh5 nBng vDn 9Tng 9a dYng và bhn 

bx hUn; Vh m^t nhDn th>c, tr. không chx khám phá nhQng gì r]t gZn v;i 

tr. nh6 9m chUi, cha my, ông bà, anh/ ch:, mà còn thích khám phá nhQng 

gì xa hUn, rTng hUn (các c5nh 9yp c,a b5n/ thôn/ ph6Kng...), nihm vui 

trong hCc tDp c,a tr. tBng lên; Vh tình c5m xã hTi: tr. thích chUi v;i các 

bYn, ganh 9ua v;i bYn, chia s., giúp 9b ng6Ki khác, tr. th) hi_n tình c5m 

thông qua ngôn ngQ, 9mng c5m v;i ng6Ki khác; Ngôn ngQ c,a tr. mYch 

lYc hUn, nói 96ec nhihu câu dài hUn, ph>c tYp hUn... Do vDy cZn l!a chCn 

nTi dung t6 v]n cho các bDc cha my 9) nuôi d6bng nhQng kh5 nBng ]y 

c,a tr. 96ec phát tri)n tLt và 9úng h6;ng. 

Module này s\ giúp giáo viên vDn d`ng nhQng kiRn th>c và kn nBng t6 

v]n vh chBm sóc, giáo d`c tr. mZm non 9ã 96ec hCc 7 module tr6;c 9) 

áp d`ng, c` th) hoá vào công tác t6 v]n cho cha my có con t� 3 — 6 tu3i. 

NTi dung c,a module 9h cDp 9Rn các nTi dung: 

 



TƯ VẤN CHO CÁC BẬC CHA MẸ VỀ CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ TỪ 3 – 6 TUỔI  |   
105 

— Vai trò c)a gia +ình trong vi1c giáo d4c tr5 t6 3 — 6 tu:i; 

— M4c tiêu t> v?n v@ chAm sóc, giáo d4c mFm non cho các bHc cha mI có 

con t6 3 — 6 tu:i; 

— NKi dung t> v?n v@ chAm sóc, giáo d4c mFm non cho các bHc cha mI có 

con t6 3 — 6 tu:i; 

— Ph>Mng pháp, hình thOc t> v?n v@ chAm sóc, giáo d4c mFm non cho các 

bHc cha mI có con t6 3 — 6 tu:i; 

—  ThQc hành t> v?n v@ chAm sóc, giáo d4c mFm non cho các bHc cha mI có 

con t6 3 — 6 tu:i. 

B. MỤC TIÊU 

I. MỤC TIÊU CHUNG 

Giúp hVc viên nWm +>Xc m4c tiêu, nKi dung, ph>Mng pháp, hình thOc t> 

v?n v@ chAm sóc, giáo d4c tr5 cho cha mI có con t6 3 — 6 tu:i . 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ: Sau khi nghiên cOu module này, giáo viên mFm non 

có th^ +_t +>Xc các m4c tiêu sau:  

1. Kiến thức: NWm +>Xc nhu cFu c)a tr5 3 — 6 tu:i, vai trò c)a cha mI trong 

vi1c giáo d4c tr5 t6 3 — 6 tu:i. 

2. Kĩ năng: Bibt lQa chVn nKi dung, vHn d4ng +>Xc ph>Mng pháp, hình thOc t> 

v?n cho cha mI có con t6 3 — 6 tu:i phù hXp vdi t6ng +ei t>Xng cha mI và 

+i@u ki1n thQc tb. 

3. Thái độ: Rèn tính kiên trì hVc hii +^ nâng cao hi1u qul t> v?n cho cha mI 

có con t6 3 — 6 tu:i. 

C. NỘI DUNG 

TT N$i dung 

Th+i gian 

(s/ ti1t) 

1  SQ phát tri^n c)a tr5 3 — 6 tu:i 1 

2  Vi1c cha mI cFn làm +^ giúp tr5 3 — 6 tu:i phát tri^n tet 1 

3 M4c tiêu t> v?n v@ CSGD tr5 3 — 6 tu:i cho cha mI 1 
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TT N#i dung 

Th*i gian 

(s. ti0t) 

4 
N#i dung t* v,n v- ch0m sóc, giáo d7c tr9 3 — 6 tu=i cho 

các b?c cha mA 

5 

5 Ph*Dng pháp, hình thGc, t* v,n cho các b?c cha mA 1 

6 ThJc hành t* v,n v- CSGD tr9 3 — 6 tu=i cho cha mA 5 

7 

H*Qng dRn xây dJng tài liWu, sXn phYm t* v,n v- ch0m 

sóc,giáo d7c tr9 3 — 6 tu=i 

1 

 

NỘI DUNG 1 

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ 3 – 6 TUỔI (1 tiết) 

Hoạt động: Tìm hiểu khả năng của trẻ và lời khuyên cho cha mẹ  

Theo b%n tr) t+ 3 — 6 tu0i có nh4ng 67c 6i8m c: b;n nào c=n chú ý 68 t@ 

vBn cho cha mD?  

—  MRu giáo bé (3 — 4 tu=i): 

  

  

  

  

  

—  MRu giáo nh_ (4 — 5 tu=i): 
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—  M#u giáo l*n (5 — 6 tu0i): 

  

  

  

  

  

 

B!n hãy '(i chi+u v.i các thông tin d4.i 'ây: 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

34n cu6i n7m th: ba tr> có th@ nói ABCc mDt s6 câu ph:c tHp th@ hiIn 

yêu cLu cMa mình, v6n tQ t7ng lên khoSng 1200 — 1300 tQ. Tr> m#u giáo 

có th@ nghe và phát âm hLu h4t các âm trong hI th6ng âm v\ ti4ng ViIt. 

L_i nói cMa tr> tr  ̀nên mHch lHc han. V6n tQ và các loHi tQ ABCc m  ̀rDng, 

phong phú han, Acc biIt tQ loHi tính tQ, trHng tQ t7ng lên Aáng k@. Tr>  

5 — 6 tu0i có th@ tích lue ABCc tQ 8.000 — 14.000 tQ. Cu6i l:a tu0i, các loHi 

câu trong l_i nói cMa tr> cing có thay A0i vj chkt. Tr> có th@ sl dnng mDt 

cách chM ADng han các loHi câu Aan ALy AM và câu Aan m` rDng các 

thành phLn. Thông qua các trò chai Aóng vai, Aóng k\ch, k@ chuyIn... tr> 

có th@ phát tri@n ngôn ngr. Trình AD v7n hoá cMa b6 ms, khS n7ng ngôn 

ngr cMa nhrng ngB_i thB_ng xuyên giao ti4p v*i tr> có Snh hB`ng rkt l*n 

A4n su phát tri@n ngôn ngr cMa tr>. 

Nhu cLu chai, giao ti4p v*i bHn bè, ngB_i l*n, môi trB_ng xã hDi — tu 

nhiên xung quanh ngày càng phát tri@n mHnh my ` tr>. Trong quá trình 

giao ti4p v*i môi trB_ng xung quanh, tr> có th@ lznh hDi ABCc các chu{n 

muc hành vi qua hoHt ADng chai, qua su tham gia tích cuc vào A_i s6ng 

sinh hoHt hàng ngày, theo nhrng tiêu chu{n AHo A:c ABCc m|i ngB_i 

thQa nh}n "nên" hay "không nên"; "Aiju này t6t, Aiju kia xku”. 3cc Ai@m 

và su phát tri@n tình cSm — xã hDi cMa tr> ` l:a tu0i này cho thky, tr> phát 

tri@n t6t nhkt thông qua viIc t0 ch:c cho tr> chai, trSi nghiIm trong các 

hoàn cSnh khác nhau; Khuy4n khích, ADng viên tr> (luyIn t}p) làm theo 

và b�t chB*c các hành vi (m#u) trong nhrng tình hu6ng thích hCp. Cùng 

v*i Aó, tình cSm, su tin c}y, khai d}y A�ng cSm, tôn tr|ng tr> cMa ngB_i 

l*n... tkt cS nhrng Aiju Aó sy thúc A{y su hình thành và phát tri@n tình 

cSm, tính xã hDi cMa tr> mDt cách thu}n lCi.  
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Tr" nh& nh'n th)c qua c.m nh'n tr0c ti2p t4 nh5ng hành 89ng c.m 

giác, tri giác c< th= v?i nh5ng 8@ v't, s0 v't và hiBn tCDng xung quanh. 

S0 c.m nh'n cHa tr" bJng tr0c giác và mang tính tLng th=. HoOt 89ng tC 

duy cHa tr" cRng gSn liUn v?i c.m xúc, ý muXn chH quan cHa tr" và chH 

y2u trong giai 8oOn này ki=u tC duy tr0c quan hành 89ng, tC duy hình 

.nh phát tri=n mOnh. Tr" hay bSt chC?c hành 89ng cHa ngC[i khác, vì 

v'y nh5ng ngC[i g\n gRi ch]m sóc tr" c\n có nh5ng c_ ch`, hành 89ng 

l[i nói làm gCang cho tr". 

CuXi tuLi mcu giáo, tr" 8ã bSt 8\u xuet hiBn tC duy tr0c quan sa 8@, 8ft 

ca sg, tiUn 8U cho s0 phát tri=n tC duy lôgích và tC duy tr4u tCDng cHa tr" 

sau này. Tr" 8ã bSt 8\u hic cách tách biBt deu hiBu b.n chet cHa 8Xi 

tCDng, nh[ 8ó tr" d\n d\n có cách nhìn, cách 8jnh nghka vU các s0 v't, 

xuet hiBn kh. n]ng suy lu'n, khái quát 89c 8áo d0a trên nh5ng hi=u bi2t 

vU các deu hiBu, các mXi liên hB cHa s0 v't và hiBn tCDng mà tr" có và do 

v'y nh5ng 8iUu 8ó nhiUu khi chCa chính xác.  

m2n cuXi tuLi mcu giáo, tr" c\n 8CDc chunn bj toàn diBn và m9t sX kk 

n]ng chuyên biBt cho viBc 8i hic l?p 1. Tr" c\n phát tri=n tính t0 l'p, s0 

kiUm ch2, kh. n]ng dipn 8Ot rõ ràng, m9t sX kk n]ng chunn bj cho viBc 

hic 8ic, hic vi2t nhC: làm quen v?i ch5 cái, ch5 sX, cách c\m bút, c\m 

và gig sách, cách 8ic sách... 8fc biBt là h)ng thú 8Xi v?i viBc 82n trC[ng. 

 

Các lknh v0c phát tri=n cHa tr" vU th= chet, trí tuB, nh'n th)c và tình 

c.m xã h9i 8Uu có mXi liên hB m't thi2t và .nh hCgng lcn nhau. N2u 

b& lu nh5ng ca h9i phát tri=n trong giai 8oOn 8\u 8[i quan tring này, 

thì vU sau sv ret khó kh]n và tXn kém, tuy không ph.i là không th=, 

trong viBc giúp tr" phát huy tiUm n]ng cHa mình.  

Câu h%i 

(1). Tr" 3 — 6 tuLi có nh5ng 8fc 8i=m phát tri=n nLi b't th2 nào cha m} c\n 

quan tâm? 

(2). Nh5ng y2u tX nào có tác 89ng tr0c ti2p 82n s0 phát tri=n cHa tr" t4 3 — 6 

tuLi? 
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Nội dung 2 

VIỆC CHA MẸ CẦN LÀM ĐỂ GIÚP TRẺ 3 – 6 TUỔI  

PHÁT TRIỂN TỐT (1 tiết) 

Hoạt động: Tìm hiểu khả năng của trẻ và lời khuyên cho cha mẹ 

B!n hãy li)t kê các kh/ n0ng c2a tr5 3 — 4 tu:i và 5 tu:i c>ng nh? nh@ng 

vi)c làm cBn thiCt c2a cha mD nhEm giúp tr5 phát triHn tIt?  

—  Tr$ m&u giáo bé (3 — 5 tu2i): 

  

  

  

 

  

  

—  Tr$ m&u giáo nh7 (4 — 5 tu2i): 

  

  

  

  

  

—  Tr$ m&u giáo l:n (5 — 6 tu2i): 

  

  

  

  

  

 

B!n KIi chiCu vLi các thông tin d?Li Kây và tìm ra nh@ng KiQu t?Rng KSng 

vLi nh@ng nhTn thUc c2a mình. 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Tr" 3 — 4 tu)i 

*  Tr" có kh0 n2ng 

— "i, leo, trèo và ch/y nh2y d4 dàng. 

— Làm theo nh9ng ch: d;n <=n gi2n. 

— Nói <@Ac nh9ng câu dài 8—10 tG. 

— Nói <@Ac tên và tuIi cJa mình. 

— KN tên các màu sQc. 

— HiNu sS <Tm. 

— SV dWng các <X vYt làm gi2 các thZ khác <N ch=i. 

— BQt ch@]c các hành vi, l^i nói. 

— T` an. 

L5i khuyên cho cha m; 

— Giúp tre mfc quhn áo, rVa tay và sV dWng nhà vi sinh. 

— PhSi hAp nhiku thZc an khác nhau trong mlt b9a, an nhiku b9a  

trong ngày. 

— KhuyTn khích nh@ng không ép bulc tre. 

— D/y tre tránh nh9ng n=i, <X vYt nguy hiNm. 

— Trò chuyin v]i tre bình th@^ng, không <@Ac dùng cách nói chuyin  

cJa tre. 

— "@a ra nh9ng quy <tnh <=n gi2n và giúp tre th`c hiin. 

— "uc chuyin, hát cho tre nghe và d/y tre hát, <uc th=, ch=i v]i tre.  

Nh=ng d?u hi@u cAn theo dõi: 

— Không chtu an, ít ngJ. 

— Khó gi9 thang bvng, khi <i l/i hay bt ngã. 

— Khó <iku khiNn các <X vYt nhx. 

— Các chzn th@=ng và nh9ng thay <Ii hành vi không lí gi2i <@Ac. 

— ThiTu s` <áp Zng l/i nh9ng ng@^i khác. 

— Không có kh2 nang nói câu ngQn 3 — 4 tG. 

— Không hiNu các câu nói <=n gi2n. 
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Tr" 5 tu'i 

*  Tr" có kh( n*ng 

— C$ %&ng, %i l,i, ch,y nh0y, ph2i h3p t2t. 

— M7c qu:n áo không c:n giúp %@. 

— TB r$a tay. 

— BiFt chGi cùng trI khác. 

— Nói %:y %L câu, s$ dPng nhiQu tR ngS khác nhau. 

— HiUu tR trái nghVa. 

— Tr0 lWi %X3c câu hYi vì sao. 

— \Fm %X3c 10 %` vat. 

L-i khuyên cho cha m5 

— Ph2i h3p nhiQu thcc dn khác nhau trong m&t bSa, dn nhiQu bSa  

trong ngày. 

— D,y trI tránh nhSng nGi, %` vat nguy hiUm. 

— KhuyFn khích trI chGi và khám phá tìm tòi các %` vat trong cu&c s2ng. 

— D,y trI tránh nhSng nGi, %` vat nguy hiUm. 

— KhuyFn khích trI chGi và khám phá tìm tòi các %` vat trong cu&c s2ng. 

— Llng nghe trI nói, tr0 lWi các câu hYi cLa trI. 

— \nc truyon, kU truyon cho trI nghe. 

Nh7ng d9u hi:u c;n theo dõi: 

Theo dõi trI khi chGi, nFu trI tY ra s3 hãi,tcc gian hay thô b,o... %ó có thU 

là dru hiou thU hion trI có trs ng,i vQ tình c0m ho7c bt l,m dPng. 

Câu hBi 

1. TrI 3 — 4 tuwi có kh0 ndng nhX thF nào? Cha my có thU làm gì %U giúp trI 

phát triUn t2t? Lry ví dP. 

2. TrI 5 tuwi có kh0 ndng nhX thF nào? Cha my có thU làm gì %U giúp trI 

phát triUn t2t? Lry ví dP. 

3. Cha my c:n theo dõi sát sB phát triUn cLa trI %U làm gì? Lry ví dP. 

 

 

 



 | MODULE MN 12  
112 

Nội dung 3 

MỤC TIÊU TƯ VẤN CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ 3 – 6 TUỔI 

CHO CÁC BẬC CHA MẸ (1 tiết) 

Hoạt động: Tìm hiểu mục tiêu tư vấn chăm sóc, giáo dục trẻ cho 

các bậc cha mẹ có con 3 – 6 tuổi 

B!n hãy vi)t ra m.c tiêu t2 v3n, ch5m sóc, giáo d.c tr< cho các b>c cha m? 

có con 3 — 6 tuCi: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

B!n EFi chi)u vGi nhHng thông tin d2Gi Eây EK t5ng thêm hiKu bi)t vL m.c 

tiêu t2 v3n ch5m sóc, giáo d.c tr< cho các b>c cha m?.  

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Ch#m sóc, giáo d.c tr1 có ngh3a là ph8i ch#m lo t9i s:c kho1 th< ch=t 

(#n, ng?, vA sinh phòng bAnh, DE phòng tai nFn,...) và ch#m sóc DIn s:c 

kho1 tinh thJn c?a tr1 (Dáp :ng nhKng nhu cJu tâm lí, xã hQi nhR nhu 

cJu DRSc chTi, DRSc yêu thRTng, DRSc an toàn,...). 

M.c tiêu tR v=n vE CSGD tr1 3 — 6 tu^i cho các b_c cha m` là nham làm 

cho các thành viên trong gia Dình, Dcc biAt là cha m` c?a tr1 td 3 DIn 6 

tu^i DRSc nâng cao kiIn th:c vE khoa hec ch#m sóc, giáo d.c tr1 cùng 

nhKng k3 n#ng áp d.ng các kiIn th:c khoa hec Dã DRSc tiIp thu vào thgc 

tihn cuQc sing. 

MuFn giúp cho EQa tr< phát triKn tFt, cha m? cRn Eáp Qng nhHng nhu cRu 

cT b8n sau: DRSc Dáp :ng DJy D? ch=t dinh dRkng, DRSc giao lRu trgc tiIp 

v9i ngRli l9n gJn gmi, thân thuQc, nhu cJu DRSc chTi, DRSc tg tr8i nghiAm, 
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 !"c ho't  )ng v-i  / v0t,  !"c tìm hi4u, khám phá và b)c l) tình c<m, 

thái  ) v-i môi tr!?ng xung quanh. Do  ó, vai trò gia  ình  Gc biHt quan 

trIng trong chJm sóc, giáo dMc trN nói chung, chJm sóc sOc khoN cho trN 

P lOa tuQi này nói riêng. Trong gia  ình, bU mV và ng!?i thân là nhXp cYu 

kZt nUi thZ gi-i bên ngoài v-i thZ gi-i bên trong c[a trN. Nh]ng nJm  Yu 

c[a cu)c sUng,  Ui v-i trN, s^ g_n bó t!`ng tác mV con gi] vX trí hZt sOc 

quan trIng, có <nh h!Png m'nh mb  Zn s^ phát tri4n c` th4 trN. Quan hH 

g_n bó mV con, tình c<m yêu th!`ng c[a nh]ng ng!?i thân trong gia 

 ình t'o cho trN c<m giác an toàn vd th4 chet và tinh thYn,  ây chính là 

m)t trong nh]ng  idu kiHn thu0n l"i  4 trN phát tri4n.  

T! ven viên cYn giúp các b0c cha mV có  [ kiZn thOc, kg nJng chJm sóc 

và giáo dMc trN phát tri4n toàn diHn các mGt nh! sau: 

Phát tri'n v* th' ch,t: tJng tr!Png vd cân nGng, s^ v0n  )ng, phUi h"p 

các c` quan và ho't  )ng c[a các giác quan, Jn uUng  Yy  [, chJm sóc 

sOc khoN, vH sinh s'ch sb,  !"c v!n $%ng, vui ch,i trong môi tr23ng an 

toàn, thân thiHn là nh]ng nhu cYu c` b<n giúp trN l-n lên khoN m'nh. 

L.nh v/c phát tri'n nh1n th2c: bao g/m hi4u biZt c[a trN vd môi tr!?ng 

t^ nhiên, môi tr!?ng xã h)i gYn gji xung quanh, vd các kiZn thOc toán 

hIc cjng nh! s^ c<m nh0n, hi4u biZt vd nghH thu0t; kh< nJng suy lu0n 

và sáng t'o giúp trN tham gia vào ho't  )ng hIc t0p có hiHu qu<.  

Phát tri'n ngôn ng5: là s^ hi4u biZt và kh< nJng sl dMng ngôn ng], kh< 

nJng giao tiZp hiHu qu< cjng nh! nh]ng kg nJng làm quen v-i viHc  Ic, 

viZt c[a trN khi trN P cuUi tuQi mnu giáo.  

Phát tri'n v* tình c8m và xã h=i 

Gia  ình, nhà/nhóm trN, l-p mnu giáo là nh]ng môi tr23ng $4u tiên, 

quyZt  Xnh không chq  áp Ong các nhu cYu c` b<n vd dinh d!rng và 

chJm sóc, mà còn khuyZn khích s^ tìm tòi, khám phá, t^ l0p, hIc hsi liên 

tMc, b)c l) c<m xúc, tình c<m c[a b<n thân và v-i nh]ng ng!?i sUng 

xung quanh, kh< nJng hình thành nh]ng mUi quan hH tích c^c có ý 

nghga c[a trN v-i con ng!?i và môi tr!?ng sUng gYn gji; giúp trN hình 

thành nhân cách.  
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Nội dung 4 

NỘI DUNG TƯ VẤN CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ 3 – 6 TUỔI 

CHO CÁC BẬC CHA MẸ (5 tiết) 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về nội dung kiến thức chăm sóc trẻ 3 – 6 tuổi 

cần được tư vấn cho các bậc cha mẹ 

B!ng kinh nghi(m th+c t- c.a mình, b3n hãy m6t s8 n6i dung c;n t< v>n 

cho các bAc cha mB có con tD 3 — 6 tuHi IJ nuôi d3y con t8t.  

—  "áp %ng nhu c+u c,a tr0: 

  

  

  

  

 

—  Ch3m sóc b8a 3n, gi;c ng,: 

  

  

  

  

   

  

  

  

—  Ch3m sóc v= sinh: 
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—  Ch$m sóc s)c kho, và an toàn: 

  

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

B!n hãy '(i chi+u và làm bài t3p c5a ho!t '8ng này v:i nh;ng n8i dung 

sau 'ây và tìm ra nh;ng 'iAm tBCng 'Dng v:i kinh ngiFm c5a b!n, 'iHu 

chInh nh3n thJc c5a mình cho phù hLp. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

4.1. Nội dung tư vấn chăm sóc trẻ 3 – 6 tuổi 

4.1.1. Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ 

a. #áp &ng nh*ng nhu c-u c.a tr1 

— Cho tr, $n u5ng h7p lí, <= l>7ng, <= ch?t. 

— BBo <Bm gi?c ng=. 

— Ch$m sóc s)c kho,, vD sinh, phòng bDnh. 

— Ch$m sóc tình cBm, tHo <iIu kiDn cho tr, <>7c hoHt <Jng, vui chKi. 

b. Ch4m sóc b*a 4n và gi;c ng. 

ChOm sóc On u(ng. 

Ln u5ng r?t cMn thiNt <O tr, phát triOn thO ch?t và tinh thMn. Do <ó ngoài 

viDc <Bm bBo cho tr, $n <= ch?t dinh d>Sng, cMn chú ý cách chN biNn 

phù h7p tW lXng <Nn <Yc dMn (mIm <Nn r[n), vD sinh sHch s] và s[p xNp 

gi_ gi?c cho các b`a $n h7p lí. B`a t5i không nên cho tr, $n quá muJn.  
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*  "#m b#o th)c +n an toàn cho tr0: 

— Ch4 +n th)c +n 5ã n7u chín. 

— Không 5> ru?i, bB 5Cu vào th)c +n. 

— RFa th)c +n kH trIJc khi n7u. 

— Không +n th)c +n ôi thiu hoKc quá hNn sF dQng. 

*  Th)c +n tSt cho tr0 là th)c +n nào? 

Th)c +n tSt cho tr0 là th)c +n mVm, sNch, an toàn, dW tiêu hoá vJi tr0. 

"ó là nhZng th)c +n s[n có \ 5]a phI_ng mà các gia 5ình, k> c# gia 

5ình nghèo nh7t thIbng dùng 5> nuôi tr0 kho0 mNnh. "ó là nhZng 

th)c +n sau: 

—  Th)c +n giàu ch7t bdt 5Ibng nhI gNo, ngô, khoai, sen, mì, mía... 

—  Th)c +n giàu ch7t 5Nm nhI tr)ng, th]t (gà, bò, lhn), cá, tôm, cua,  

5Cu, 5j... 

—  Th)c +n giàu ch7t béo nhI ml, dmu +n, lNc, vnng, qu# dna... 

—  Th)c +n giàu vitamin và muSi khoáng nhI g7c, cà chua, bí 5o, rau ngót, 

cam, chuSi, 5u 5p... 

*  Vì sao ph#i cho tr0 +n nhiVu loNi th)c +n khác nhau trong mdt bZa? 

—  rn nhiVu loNi th)c +n khác nhau nhsm cung c7p 5p n+ng lIhng và các 

ch7t dinh dIlng cho tr0 phát tri>n. 

Ví dQ: n7u xôi g7c thIbng cho thêm ml vì ml giúp cho vivc h7p thu 

vitamin A có trong g7c. rn nhiVu th)c +n giàu vitamin A (g7c, 5u 5p, bí 

5o, gan, rau xanh...) sx phòng tránh 5Ihc bvnh khô met. 

Chú ý cho tr0 +n dmu ml và rau qu# 5> cung c7p 5p n+ng lIhng, giúp c_ 

th> phòng chSng bvnh tCt (thzc t{ nhiVu bà m| kiêng không cho con +n 

dmu ml và rau là không 5úng). 

*  Ch{ 5d +n cho tr0 3 — 6 tu�i: 

— � tu�i này tr0 có th> +n cùng vJi gia 5ình. Ngoài 3 bZa c_m chính vJi gia 

5ình, cho tr0 +n thêm 2 bZa phQ hoa qu#, sZa hoKc bánh.  

— Tr0 cmn có bát và thìa riêng 5> có th> +n dW dàng và cha m| có th> theo 

dõi 5Ihc lIhng th)c +n mà tr0 +n. 
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— Cho tr' (n nhi+u lo.i th/c (n giàu ch3t dinh d56ng nh5 th7t, cá, tôm, 

cua, h=n, trai, các lo.i h.t ng> c?c, tr/ng, rau, c@, quB chính và sFa. 

— Không nên cho tr' (n kiêng. 

Giáo d&c hình thành thói quen v2 sinh trong 6n, u8ng 

— RLa tay tr5Nc khi (n, sau khi Oi vP sinh, khi tay bRn. 

— Không nói c5Ti Um V khi (n, (n không ngWm, (n h=t su3t. 

— Bi=t nhYt cZm rZi b[ vào nZi quy O7nh. 

— \?i vNi tr' 3 —  4 tu_i (n xong bi=t c3t bát, thìa. 

— \?i vNi tr' 4 — 5 tu_i (n xong bi=t thu dcn bát, thìa, bàn, gh=. 

—   Sau khi (n xong bi=t lau, rLa miPng và u?ng n5Nc. 

Ch6m sóc gi;c ng< 

Gi3c ng@ r3t cUn thi=t O?i vNi tr'. Tr' càng lNn s? l5gng gi3c ng@ ít hZn, 

nh5ng thTi gian mht gi3c ng@ kéo dài hZn. Tr' tj 3 — 6 tu_i ban ngày chl 

cUn ng@ 1 gi3c tr5a dài tj 2 giT O=n 2 giT 30 phút. Tránh gây ti=ng Ohng 

sn ào phá r?i gi3c ng@ c@a tr'. 

N=u th3y tr' ng@ li bì su?t ngày hoYc ng5gc l.i tr' r3t ít ng@, gUy còm ?m 

y=u thì cUn O5a tr' Oi kivm tra s/c kho'. 

CUn tWp cho tr' thói quen ng@ vào giT nh3t O7nh, tr5Nc khi ng@ không 

nên cho tr' chZi Oùa quá nhi+u, không myng ph.t tr', không cho tr' xem 

phim Bnh gây sgi hãi... 

Giáo d&c hình thành thói quen v2 sinh khi >i ng<  

— \ánh r(ng tr5Nc khi Oi ng@ b{ng n5Nc chín và thu?c Oánh r(ng có  

ch/a flo. 

— Không (n k}o, bánh ngct, không u?ng O5Tng tr5Nc khi Oi ng@. 

— \i tivu tr5Nc khi Oi ng@. 

— Bi=t giF gìn ch(n, g?i, nZi ng@ luôn s.ch s~.... 

c. Ch%m sóc v* sinh  

V2 sinh thân thA cho trB 

—  Cha m} và nhFng ng5Ti ch(m sóc tr' cUn giF gìn vP sinh cho bBn thân 

mình và cho tr' hàng ngày. D.y tr' và giúp tr' làm quen vNi nhFng hành 

vi t� ch(m sóc vP sinh cá nhân nh5: RLa tay b{ng xà phòng tr5Nc khi (n 
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và sau khi )i v* sinh; Ch.i )/u, )ánh r3ng; Cho tr7 m9c qu/n áo s<ch s=, 

không )? tr7 c@i truAng, không )i chân )Ct... )? )E phòng các b*nh do 

thiJu v* sinh gây ra gAm: Ma ch.y, giun, sán, suy dinh dNOng; NgQ )Qc 

thRc 3n; ST mUi, ho, sVt do nhiWm l<nh; Sâu r3ng; MZn ngRa, gh7 l@... 

—  Tr7 c/n có kh3n m9t riêng, kh3n )N^c gi9t và luQc ho9c hCp 1—2 l/n/ 

tu/n; Phdi che có ánh nfng m9t trgi. 

—  VE v* sinh áo qu/n cho tr7: Mùa )ông: cho tr7 m9c qu/n áo )j Cm, gik 

cho )/u, cT, nglc và chân cja tr7 Cm áp, )i gi/y, dép và bít tCt cho tr7, 

ngj ndi kín gió. Mùa hè: c/n thông thoáng ndi @, m9c qu/n áo mát, dW 

thCm mA hôi. KhuyJn khích tr7 tl m9c và c@i qu/n áo, ban )/u ngNgi lqn 

giúp, sau tr7 tl m9c. 

Hình thành thói quen gi- gìn v/ sinh thân th2 3 tr5 

—  BiJt gik m9t, mUi, tay, chân, qu/n áo, )/u tóc luôn gtn gàng, s<ch s=. 

—  Tup cho tr7 biJt tl rva tay, chân, m9t mUi khi bw bZn; BiJt nhun ra )A 

dùng cja mình và biJt cách sv dyng chúng. 

V/ sinh môi tr9:ng xung quanh tr5 

—  NEn nhà là ndi tr7 vui chdi, do vuy c/n )N^c lát g<ch men, hàng ngày 

)N^c lau, chùi 3 l/n vào nhkng khi nhà bZn, ).m b.o phòng tr7 không có 

mùi hôi khai.  

—  ThNgng xuyên v* sinh nhà cva cho s<ch s=, thông thoáng, tránh cho tr7 

tiJp xúc vqi vqi khói bJp, khói thuVc lá, thuVc lào. 

—  NguAn nNqc dùng trong gia )ình c/n ).m b.o s<ch )? phòng tránh b*nh 

tut, ch} cho tr7 uVng nNqc s<ch )ã )un sôi. Gik nguAn nNqc 3n s<ch s=, xa 

nhà v* sinh, xa chuAng gia súc. 

—  �A dùng, )A chdi cja tr7 s<ch s=, gtn gàng: tr7 c/n có kh3n m9t riêng, 

kh3n )N^c gi9t và luQc ho9c hCp 1—2 l/n/ tu/n; Phdi che có ánh nfng m9t 

trgi. ThNgng xuyên gi9t phdi ch3n, chiJu, màn cja tr7, tránh )? Zm mVc 

hôi khai. �A dùng nhN bô, chuu rva và các dyng cy v* sinh cja tr7 c/n 

)N^c rva s<ch phdi khô. �A chdi b�ng ge và nhla có th? rva phdi khô 

hàng ngày, các )A dùng, )A chdi b�ng giCy nên thay )Ti, không )? lâu 

ngày byi b9m, Zm mVc có h<i cho sRc kho7 cja tr7. 

—  Xv lí, b.o qu.n phân ngNgi, phân gia súc, chCt th.i hku cd (xác súc vut 

chJt,...) @ xa nhà @ và xa nguAn nNqc 3n. C/n dtn s<ch phân và nNqc ti?u 
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c!a tr& '( không .nh h/0ng '1n s3c kho& c!a tr& và gia 'ình. Nh;ng gia 

'ình có 'i=u ki?n nên sA dCng hD xí thGm dIi n/Jc, hD xí bán tN hoOi và 

tN hoOi. Nh;ng gia 'ình khó khPn hQn có th( sA dCng hD xí hai ngPn, hD 

xí khô; Chú ý vJi các loOi hD xí này cXn ph.i có nZp '[y, sau m\i lXn tr& 'i 

xong cXn rZc tro ho]c 'Gt bIt. 

—  V? sinh sân v/an hàng ngày cXn '/bc quét sOch, chôn ho]c 'Dt rác. Chú 

ý phát quang bCi r[m, di?t ruei mu\i, gián chuIt... 

Giáo d&c hình thành thói quen, hành vi v3n minh b6o v7 môi tr:;ng 

cho tr=  

— Bi1t gi; gìn v? sinh chung (không vh bin lên t/ang, lên bàn gh1; bj rác 

vào 'úng nQi quy 'knh, khi ngáp bi1t che mi?ng; không nhm b[y...). 

— Bi1t cách sA dCng các công trình v? sinh, 'i tiêu, 'i ti(u 'úng nQi quy 

'knh; bi1t x1p dép, guDc, nón, mo, 'e chQi vào nQi quy 'knh.  

— Bi1t gi; gìn 'e dùng, 'e chQi mIt cách sOch sh, gqn gàng. 

Thông qua hoOt 'Ing hành ngày, ho]c qua các bài thQ, truy?n k(, ca dao, 

bài hát, giáo dCc tr& có thói quen gi; n=n nhà luôn sOch, không làm bin 

n=n nhà, chQi xong cGt dqn 'e chQi gqn gàng, v3t rác, 'i v? sinh 'úng nQi 

quy 'knh...  

d. Ch%m sóc s*c kho- và an toàn 

d.1. Theo dõi, 'ánh giá sN phát tri(n c!a cân n]ng theo l3a tumi 

uDi vJi tr& 3 — 6 tumi cha mx nên cân tr& hàng quý. Theo dõi cân n]ng là 

bi?n pháp tDt '( phát hi?n sJm các y1u tD .nh h/0ng sN phát tri(n c!a 

tr&. N1u k1t qu. lXn cân sau byng ho]c thGp hQn lXn cân tr/Jc ch3ng tj 

tr& có 'i=u gì 'ó 'e doO 'ang gây nguy hi(m '1n sN phát tri(n c!a tr&. 

BOn cXn tìm nguyên nhân và '/a ra các bi?n pháp can thi?p. 

d.2. Phòng tránh b?nh th/ang g]p. Theo dõi tiêm ch!ng 

u( '.m b.o s3c kho& cho tr&, cXn thNc hi?n tDt công tác tiêm ch!ng và 

phòng dkch và bi1t cách phòng và xA trí ban 'Xu mIt sD b?nh th/ang g]p 

— u= nghk nghiên c3u phXn này 0 Module 11. uDi vJi tr& 3 — 6 tumi, cXn 

chú trqng hình thành cho tr& các thói quen tDt '( phòng b?nh tích cNc. 

d.3. B.o v? an toàn và phòng tránh mIt sD tai nOn 

* T@o môi tr:;ng an toàn cho tr= 

Nh;ng 'e v[t nguy hi(m nh/ m 'i?n, thuDc men, dao, kéo, n/Jc sôi... 

ph.i '( ngoài tXm vJi c!a tr&. 
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Nh"ng gia (ình tr, l.n giúp cha m3 trông em, c7n h8.ng d:n cho các 

cháu bi?t cách (@m b@o an toàn và phòng tránh tai nDn cho c@ anh chE và 

em bé nh8: không chIi g7n b?p lJa, g7n ao hK, gi?ng n8.c..., không (M 

em bé ngKi mNt mình hoOc (Ot em trên bàn, gh?, chQ cao dR x@y ra tai 

nDn, không cho em bé chIi vUt nhV nh8 hNt hDt, cúc áo... dR bE hóc sOc... 

CZn thUn khi cho tr, [n: không cho tr, [n khi tr, (ang khóc, hoOc (ang 

nô (ùa, không bEt m]i tr, khi cho tr, [n... 

^K dùng trong gia (ình (bàn gh?, t`, c7u thang,... c7n chac chan); cha m3 

th8dng xuyên kiMm tra (M phòng tránh tai nDn cho tr,, các deng ce chfa 

n8.c ph@i có nap (Uy... 

Mhi lúc mhi nIi ng8di l.n hoOc anh chE l.n hIn c7n (M mat t.i tr,, dDy 

tr, nhUn bi?t nh"ng nIi nguy hiMm. 

Khi tai nDn x@y ra c7n bình tjnh, tìm cách loDi bV nguyên nhân gây ra tai 

nDn, (Kng thdi ti?n hành sI cfu và (8a tr, (?n cI sl y t? g7n nhmt. 

* MNt so tình huong có thM x@y ra tai nDn cho tr, 

—  H7u h?t nh"ng tai nDn th8dng gOp có thM phòng tránh (8rc, tuy vUy, tai 

nDn th8Ing tích v:n là nguyên nhân hàng (7u gây tJ vong l tr,. Nh"ng 

tai nDn mà tr, em th8dng gOp là: ngã, tai nDn giao thông, ch?t (uoi, bE vUt 

sac nhhn cat/(âm, ngN (Nc, bVng.  

—  MNt so nh"ng tai nDn c`a tr, sv trl nên rmt nguy hiMm cho tính mDng n?u 

không (8rc sI cfu kEp thdi. N?u bi?t sI cfu ban (7u kEp thdi thì có thM 

giúp tr, thoát khVi nguy hiMm. Ph7n l.n nh"ng (Nng tác sI cfu rmt (In 

gi@n và rmt dR thxc hiyn, mhi ng8di l.n (zu có thM làm (8rc (M sI cfu kEp 

thdi cho tr,. 

Phòng tránh ngã, tai n-n giao thông 

Ngã là nguyên nhân gây th8Ing tích, tàn tUt hàng (7u cho tr,. Tr, bE ngã 

sv gây nên các v?t b7m tím, g:y x8Ing, nh"ng t|n th8Ing bên ngoài 

hoOc bên trong cI thM, n?u nOng có thM gây tJ vong. Ng8di ch[m sóc tr, 

c7n làm hàng rào xung quanh hành lang cao hoOc c7u thang, n?u có (izu 

kiyn nên làm hàng rào xung quanh ao, nhà và luôn trông tr, cZn thUn khi 

tr, l hiên cao, c7u thang, hoOc l g7n ao hay nh"ng nIi nguy hiMm khác.  

— Tai nDn giao thông là mNt trong nh"ng nguyên nhân hàng (7u gây 

th8Ing tích và tJ vong cho tr,. Nên có mNt chQ vui chIi an toàn cho tr, 

trong sân nhà hoOc trong làng, không cho tr, chIi l (8dng giao thông. 

^z phòng tr, chDy ra (8dng mà không ai bi?t. DDy tr, thxc hiyn các quy 

tac an toàn giao thông: 
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—  Không bao gi+ cho phép tr1 nh2 ra 34+ng m6t mình. Các b;c cha m< 

ph=i n>m tay tr1 khi tr1 3i ra 34+ng. 

—  Ai 3âu bDng xe máy, xe 3Hp, cIn nh>c nhJ tr1 ngKi an toàn: ngKi cho mNi 

chân m6t bên; NgKi 3úng chN có ghT ngKi và hai tay ôm vào ng4+i lái xe, 

không 3Wng trên yên xe, gióng xe hoXc trên ghT 3èo. Không tZ ý lên 

xu\ng xe. 

—  Ai 3âu bDng ô tô, cIn nh>c nhJ tr1: Không 34]c thò 3Iu, thò tay ra 

ngoài; Không vWt rác t_ trên ô tô xu\ng hai bên 34+ng và xu\ng sàn nhà, 

không khHc nha, la hét to; Không làm phibn lái xe (nói chuydn vei lái xe 

khi xe 3ang chHy, khóc, nói chuydn to, cIm tay, níu áo lái xe...). 

—  Khi 34a con 3i chhi trên hè ph\/lb 34+ng (J thành ph\), lb 34+ng (J 

nông thôn), nên h4eng dkn tr1, chl cho tr1 biTt nhmng nhi có thn xoy ra 

nguy hinm 3n tr1 chú ý tránh. Nhi không có vla hè thì 3i hàng m6t, m>t 

h4eng vb phía ph4hng tidn giao thông 3ang 3i tei. Khi 3i trên 34+ng 

cùng tr1, luôn luôn 3i 3úng nhi dành cho ng4+i 3i b6 3n tr1 noi theo.  

S! c$u ch'n th*!ng do tai n0n giao thông, ngã: 

Chqn th4hng phIn mbm: Nhmng vTt bIm tím và s4ng xuqt hidn sau m6t 

cú ngã hoXc va chHm khiTn cho ch=y máu vào các mô d4ei da, làm s4ng 

và 3ai màu. Các vTt bIm th4+ng phai màu dIn và biTn mqt sau kho=ng 

m6t tuIn. 

Cách xs trí: A>p lên vTt bIm trong kho=ng nsa tiTng m6t chiTc khtn 

nhúng n4ec lHnh v>t ráo hoXc buc 3á lHnh vào khtn áp vào vTt th4hng. 

NTu tr1 bv 3au nhibu hoXc 3au khi cs 36ng tay chân bv bIm tím cIn kinm 

tra xem tr1 có bong gân hay gky x4hng không. 

Bong gân: Aau J vùng bv va 3;p chqn th4hng (th4+ng gXp J khep ca 

chân, ca tay), nhi bv va 3;p s4ng lên và sau 3ó bv bIm tím, cs 36ng khep 

khó khtn. 

Cách xs trí:  

—  Nh< nhàng cJi giIy hoXc tqt cho tr1 hay các thW có thn gây chèn ép cho 

chN s4ng xung quanh vùng bv chqn th4hng. 

— Nâng khep bv chqn th4hng trong t4 thT nào dx chvu nhqt cho tr1, 3>p lên 

khep m6t khtn nhúng vào n4ec lHnh 3ã v>t hTt n4ec 3i hoXc m6t chiTc 

khtn buc 3á lHnh 3n làm bet s4ng và gi=m 3au. 

— Quqn m6t lep bông J xung quanh khep và quqn btng ch>c c\ 3vnh xung 

quanh phIn khep bv bong gân nh4ng không quqn chXt làm móng tay, 

móng chân trJ nên tr>ng bdch hay xanh nhHt. 
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— "#a tr' ()n c, s. y t) ngay sau khi b6ng bó cho tr' xong.  

Gãy x%&ng và tr-t kh0p 

— C<n th=n b6ng v)t th#,ng và c@m máu nh#ng tuyCt (Di tránh di chuyFn 

chân tay làm x#,ng gãy bJ xô lCch và gây (au (Ln cho tr'. 

— KiFm tra xem tr' có bJ choáng hay không. Luôn quan sát các dQu hiCu 

nguy hiFm nh#: choáng (da tái xanh, tr7 m9t l; <; ho>c v-t vã, ng%;i 

l@nh dâm dBp mC hôi), hoVc bQt tWnh. 

CD (Jnh v)t th#,ng và nhanh chóng (#a tr' ()n c, s. y t): 

+  N)u gãy tay, dùng m[t mi)ng v\i to bu[c qua c] (F treo tay c^a tr'. 

+  N)u gãy chân, (Vt chân tr' lên thanh g` cang. Dùng v\i scch lót gida hai 

chân tr' . ph@n (@u gDi và mft cá chân, bu[c thanh g` và hai chân tr' 

vào vLi nhau. 

Phòng tránh chGt <uIi 

Ch)t (uDi là nguyên nhân tg vong hàng (@u . tr' nhh. Do sac y)u, tr' rQt 

di bJ ngct th. khi ngã xuDng n#Lc, dù rQt ít n#Lc tr' ckng có thF bJ ch)t 

(uDi, do v=y: 

— Không cho tr' tfm . sông, suDi mà không có ng#li lLn bi)t b,i (i kèm. 

— Nên rào quanh ao, hD n#Lc, hD phân sâu, hD vôi (ang tôi (F tránh các 

em khi ch,i (ùa bJ ngã, r,i xuDng hD. 

— Trong mùa m#a lk, c@n ph\i có biFn báo nhdng ch` n#Lc sâu, nguy hiFm 

và nhfc nh. tr' em tuân theo các lli chW don. 

— Các hD vôi tôi, hD (ào (Qt sau khi (ã sg dpng c@n (#qc lQp kín. 

— Làm nfp (=y chfc chfn gi)ng, bF n#Lc, chum, vci. 

— Dcy cho tr' t=p b,i. 

XK trí <uIi n%0c 

N)u m[t tr' bJ (uDi n#Lc g@n bl: Hãy nfm lQy m[t v=t gì (ó (#a cho tr' 

và (F tr' nfm lQy và kéo tr' lên bl m[t cách an toàn, hoVc ném m[t sqi 

dây thung tu bl (F tr' túm lQy và kéo tr' vào. Trong tr#lng hqp tr' . quá 

xa bl và bQt tWnh: 

—  Hô hoán, kêu gwi mwi ng#li tLi giúp (x. 

—  Ngay l=p tac sg dpng thuyyn n)u có szn (F vLt tr' lên thuyyn. 

—  N)u bcn bi)t b,i gihi, lQy m[t dây thung bu[c quanh thft l#ng c^a bcn, 

bcn có thF b,i ra ch` tr' và có m[t ng#li c@m (@u dây kia (ang trên bl. 
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—  B#i ra ch) tr+ ,ang b0 ,u2i n34c v4i s7i dây bu;c quanh th=t l3ng b?n. 

NBu tr+ còn tDnh hãy nói v4i tr+ ,ang ,u2i n34c m;t cách vIng vàng ,K 

giúp tr+ bình tOnh. GiI tay tr+ vQ phía sau và c2 g=ng ,K nâng cSm và mTt 

cUa tr+ lên cao khYi mTt n34c. Ng3Zi ,[ng trên bZ kéo c] b?n và ,[a tr+ 

vào bZ. 

—  NBu b?n có phao b#i, ,em phao b#i ra cùng v4i b?n. Nh3ng van ph]i 

bu;c s7i dây thbng quanh ng3Zi. 

S! c$u &u'i n*+c 

—  Nhanh chóng ,3a tr+ lên khYi n34c. 

—  An Ui tr+ b0 n?n và ,Tt tr+ nSm ngda, ,eu nghiêng m;t bên. 

—  N=m hai chân tr+, d2c ng37c ,eu xu2ng thgp rhi lay m?nh ,K tháo  

n34c ra. 

—  iTt tr+ nSm nghiêng, móc hBt các chgt bjn k trong milng tr+ rhi ép lhng 

ngmc ,K tiBp tnc tháo n34c ra. 

—  Nhanh chóng hà h#i thoi ng?t. 

—  i3a tr+ ,Bn c# sk y tB. 

Phòng tránh v4t s6c nh7n c6t, &âm 

Tr+ nhY thích tiBp xúc v4i mqi vrt nên rgt ds b0 các vrt s=c nhqn c=t, ,âm 

vào ng3Zi. Ng3Zi chtm sóc tr+ nên hBt s[c chú ý: 

— GiI cho sàn nhà, ngoài sân, nhIng n#i mà tr+ th3Zng ,i l?i không có 

nhIng m]nh thux tinh vy, vY h;p kim lo?i, ,inh nhqn, m]nh s=t thép, 

dao lam, m]nh g), m]nh tre có dSm hoTc c?nh s=c. 

— iK lên cao ngoài tem v4i cUa tr+ các vrt dnng s=c nhqn trong gia ,ình 

nh3: dao, kéo, c3a... 

— Không cho tr+ ch#i v4i các vrt dnng s=c nhqn, hoTc ch#i k n#i có nhiQu 

vrt dnng s=c nhqn xung quanh nh3 m]nh kính vy, ,á nhqn... 

— Th3Zng xuyên ,K m=t ,Bn tr+ nhY trong khi tr+ ch#i ,ùa. 

S! c$u &$t tay, chân, v=t th*!ng thông th*?ng 

—   Rda s?ch vBt th3#ng bSng n34c s?ch. Nh| nhàng rda hBt nhIng bni bjn. 

— NBu vBt ,[t nhY, có thK ,K mk cho nhanh liQn. Có thK btng m;t miBng 

btng dính nhY ra ngoài. KiKm tra ,K biBt ch=c ch=n máu không tiBp tnc 

ch]y. Rda vBt th3#ng và thay btng hàng ngày. 
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— N#u v#t '(t to, máu ch/y nhi3u, c4m máu b6ng cu8n b9ng to ho:c qu4n 

áo s=ch, tuy>t '?i không bôi m8t lo=i thu?c nào lên v#t thEFng, 'Ea trI 

'#n cF sJ y t# g4n nhKt. 

Phòng tránh ng* +*c 

-. phòng: C4n khoá kM ho:c ':t lên giá cao ngoài t4m tay cNa trI nhOng 

hoá chKt '8c h=i nhE: thu?c trQ sâu, thu?c chu8t, bình xUt muVi, gián, tKt 

c/ các lo=i thu?c tân dEXc và ph/i có dán nhãn J ngoài h8p rõ ràng. D=y 

trI không nên u?ng nhOng chai nE_c có màu s`c l=, không nên 9n th(c 

9n l=, th(c 9n ôi thiu, hoa qu/ và cây, lá không an toàn nhE lá trúc 'ào,... 

Nhbn bi#t: Ng8 '8c gcm lo=i cKp tính có the gây nguy h=i t(c thì cho 

trI, ho:c ng8 '8c mãn khi ti#p xúc lâu dài v_i m8t lo=i hoá chKt '8c nào 

'ó. Ng8 '8c có the rKt df nhbn bi#t khi ch(ng ki#n trI u?ng, 9n ho:c hít 

ph/i chKt '8c, cgng có the rKt khó nhbn bi#t. Tr2 d4 b6 ng* +*c nh7t qua 

+;<ng tiêu hoá, nhE 9n ph/i th(c 9n ôi thiu, nu?t ph/i các chKt '8c nhE 

thu?c chu8t, xà phòng, thu?c chOa b>nh ho:c hít ph/i khí '8c cNa lò 

than, bình ga, hoá chKt. DKu hi>u thEing g:p là trI 'au bjng, nôn mka, 

có the kèm theo da tái, l=nh, thJ nhanh và không sâu, n:ng thì lF mF, 

bKt tnnh. Chú ý có the phát hi>n 'EXc nguyên nhân gây '8c tQ nhOng 

chai, lp... bên c=nh trI. 

SB cCu: N#u trI bKt tnnh, hà hFi thqi ng=t ngay nhEng ph/i ':t m8t tKm 

v/i mrng lên mi>ng trI 'e tránh nhifm chKt '8c vào b/n thân ngEii l_n. 

N#u trI vsn thJ thì ':t trI n6m tE th# df thJ, thoáng khí. Tìm hieu nhanh 

xem trI 'ã 9n, u?ng, hít ph/i cái gì, bao lâu rci, n#u có chKt nôn ph/i giO 

l=i 'e cán b8 y t# kiem tra. N#u bi#t rõ nguyên nhân thì có the sF c(u: 

u?ng ph/i chKt '8c c4n gây nôn, ho:c cho u?ng m8t c?c nE_c mu?i ':c, 

ho:c than ho=t tính. N#u bU hoá chKt b`n vào c4n rka b6ng nE_c l=nh tQ 

10 — 15 phút. Chuyen trI '#n cF sJ y t#. 

Phòng tránh hóc, tEc nghFn +;<ng thG 

TrI nhr rKt df bU ng=t và t`c 'Eing thJ khi nu?t ho:c nhét các vbt gây t`c 

'Eing thJ vào mi>ng, mgi, tai. ye phòng, tránh ngEii ch9m sóc trI c4n: 

— Không 'e nhOng 'c vbt nhr mà trI có the nu?t và bU hóc nhE: 'cng xu, 

cúc áo, kim b9ng, h=t l=c, h=t trái cây, hòn bi... 

— Cho 9n nhOng th(c 9n m3m mà trI có the nhai 'EXc; không nên cho trI 

9n nguyên c/ h=t l=c ho:c 9n nhOng lo=i qu/ có h=t c(ng. 
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— Khi %n c(m, b,t, không nên 23 tr5 ng6 27u v: phía sau, %n khi 2ang ch?y, 

hoBc vCa %n vCa cDEi 2ùa. 

— H6m b6o tr5 không cho nhIng 2J vKt dM bN hóc vào miQng, mRi. 

Nh"ng d'u hi*u th,-ng g.p: Tr5 tím tái, ho sBc sVa, trào nDWc mXt nDWc 

mRi. Tr5 không phát âm 2DZc, hoBc không th3 khóc thành ti[ng. Tr5 l]y 

tay nXm l]y c^ mình. N[u mu,n: môi và lDai tr5 bXt 27u tím tái và tr5 có 

th3 b]t tbnh n[u vKt gây tXc không l]y 2DZc ra. 

Cách s4 c5u: Ngay lKp tcc b[ tr5 ndm s]p trên tay trái mình sao cho 27u 

tr5 th]p h(n ngec, 2a l]y 27u tr5, dùng tay ph6i vf m?nh vào lDng cho 

vKt hóc r(i ra khgi hhng. Sau 2ó dùng ngón tay ph6i móc dN vKt j trong 

miQng ra. N[u tr5 tím tái, 2Bt tr5 trên n:n phkng ccng và hà h(i th^i ng?t. 

— N[u tr5 lWn h(n, 2Bt tr5 ndm vXt trên 27u gli cma ngDEi lWn sao cho 27u 

tr5 chúc xulng dDWi. Dùng tay vf m?nh vào ph7n giIa hai b6 vai 23 cho 

dN vKt r(i ra khgi hhng. N[u tr5 nhZt nh?t, 2Bt tr5 ndm xulng và hà h(i 

th^i ng?t. 

— N[u tr5 có th3 2cng 2DZc thì b6o tr5 2cng và cúi gKp ngDEi sao cho 27u 

th]p h(n ngec. Dùng tay vf nhanh vào vùng giIa hai b6 vai 23 dN vKt r(i 

ra khgi hhng. N[u tr5 ng?t, nhanh chóng hà h(i th^i ng?t. 

— N[u tr5 lWn h(n nIa có th3 2cng 2dng sau tr5 và dùng hai tay ôm ngang 

dDWi ngec tr5, b]t ngE slc m?nh tr5 lên 23 dN vKt có th3 bKt ra ngoài hoBc 

trôi xulng d? dày. N[u tr5 ng?t thì nhanh chóng hà h(i th^i ng?t. 

— Nhanh chóng 2Da tr5 2[n tr?m y t[. 

D'u hi*u nguy hi9m c7n 2Da tr5 2i c]p ccu ngay lKp tcc: tr5 không th3 ho 

hoBc phát ra thành ti[ng. Môi lDai bXt 27u tím tái, m?ch máu j mBt và c  ̂

bXt 27u n^i lên, tr5 trj nên b]t tbnh. 

Phòng tránh b?ng 

Tr5 em, 2Bc biQt tC 3 — 6 tu^i dM bN bgng vì tính tr5 hi[u 2,ng, tò mò và do 

se b]t cvn cma ngDEi ch%m sóc tr5. Bgng nBng có th3 23 l?i di chcng nhD 

sxo, co kéo c(, gây tàn ph[ sult 2Ei hoBc gây ch[t ngDEi. NgDEi ch%m sóc 

tr5 c7n: 

— D?y tr5 có ý thcc không nghNch l{a và các vKt dM cháy n^. 

— Không cho tr5 ch(i g7n b[p l{a hoBc thcc %n, 2J ulng mWi n]u nhD: 

ch6o ma, nJi canh, nDWc sôi, phích nDWc nóng, nJi cám, vKt dM cháy n  ̂

nhD ga, x%ng, cJn, ^ 2iQn... 
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— Không '( tr+ l-i g/n ng01i l2n khi h4 'ang bê m9t v;t nóng. 

— >( ch@t 'At, diêm, b;t lDa, xFng d/u, cHn xa t/m v2i cIa tr+. 

S! c$u b'ng 

—  >0a tr+ ra xa khJi khu vKc nguy hi(m. 

—  Làm mát bJng bPng n02c l-nh và s-ch ngay l;p tSc. RDa d02i vòi n02c ít 

nh@t là 10 phút ho[c t2i khi v\t bJng '] 'au. Có khi ph_i m@t nDa gi1 '( 

làm ngu9i v\t bJng. 

—  Nhanh chóng cai bJ qu/n áo, vòng nhcn (n\u có) tr02c khi v\t bJng 

s0ng to. 

—  N\u v\t bJng nhJ (d02i 2 ngón tay): Gii v\t bJng s-ch và khô, không 

'jng vào chk bJng n02c và tránh làm l9t da v\t bJng. Không bôi b@t cS 

m9t ch@t gì lên v\t bJng khi ch0a rDa s-ch v\t bJng. Không bôi cHn lên 

v\t bJng. BFng v\t bJng bPng bFng ho[c v_i s-ch. 

—  N\u v\t bJng to, làm ngu9i v\t bJng. Nhanh chóng '0a tr+ '\n cn sa  

y t\. 

Phòng tránh 0i2n gi3t 

>ion gi;t sp tác '9ng vào ho th/n kinh làm rAi lo-n ho-t '9ng cIa ho 

thAng hô h@p, ho tu/n hoàn. Ng01i bq 'ion gi;t tha hrn h(n, tim ';p 

nhanh... n\u bq n[ng thì tim, phri ngsng ho-t '9ng, n-n nhân ch\t trong 

tình tr-ng ng-t, dòng 'ion sp làm co rút, tê liot các cn bup gây c_m giác 

'au nhSc. Ng01i bq 'ion gi;t không th( tK rút tay ho[c bSt ra khJi nni cn 

th( ch-m vào 'ion. >ion gi;t có th( do: 

Ch5m vào v3t mang 0i2n: vô ý ch-m ph_i v;t mang 'ion ho[c sD djng 

các djng cj, thi\t bq 'ion có 'ion truywn ra vJ do các b9 ph;n cách 'ion 

bq hJng; ho[c không may dcm chân vào dây 'ion ha, dây 'ion 'St rni 

vào ng01i. 

Do phóng 0i2n: trèo lên c9t 'ion cao th\ ngouc 'ion, l@y sào ch4c dây 

'ion cao th\, '\n quá g/n tr-m bi\n th\ 'ion cao th\. Trong các tr01ng 

h{p này dù ch0a ch-m trKc ti\p vào v;t mang 'ion nh0ng v2i m9t 

kho_ng cách quá g/n, 'ion phóng qua không khí, gi;t ngã ho[c 'At cháy 

cn th(. 

Tai n5n 0i2n là nguyên nhân gây sEc, b'ng, dH gây chIt ngJKi, vì v3y: 

— C/n '( r 'ion lên cao, an toàn, ngoài t/m v2i cIa tr+. Ph_i dùng r cum 

'ion có nup ';y ho[c l@y bFng dính dán kín nhing r cum 'ion ít dùng 

'\n. Không bao gi1 '( tr+ chni v2i dây 'ion ho[c r cum. 
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— Không nên dùng dây ,i.n không có phích ,4 c5m tr9c ti:p vào > ,i.n. 

— PhAi thBCng xuyên ki4m tra dây ,i.n ,G phòng bJ hK do chuLt c5n. 

— TrN cOn tránh xa nQi dây ,i.n ,Rt rQi xuSng. 

— Không nên ,4 cho trN nghJch, trèo lên cLt ,i.n. 

— Không ,4 trN trú, nXp dBYi gSc cây to khi trCi mBa ,4 phòng sét ,ánh. 

S! c$u &i(n gi+t: PhAi bi:t cách t9 bAo v. bAn thân tránh bJ ,i.n gi\t 

trBYc khi cRu ngBCi. Nhanh chóng cRu trN thoát kh^i ngu_n ,i.n b`ng 

cách: 

+  Rút > c5m ,i.n ra kh^i > ,i.n, ng5t cOu dao, rút cOu chì. 

+  N:u ngu_n ,i.n bJ hK, ,Rng lên mLt v\t cách ,i.n nhB: gh: ge, nh9a, 

chfn... dùng mLt que ge dài hoic Sng nh9a gjt dây ,i.n ra kh^i  

ngBCi trN. 

—  N:u trN sSc nhk vG tâm lí, an li trN ,4 trN yên tâm, ki4m tra xem có bJ 

b^ng không và an li, ,Lng viên trN ,:n khi trN cAm thXy an toàn. 

—  N:u trN ngjt thK, tim ngmng ,\p. Nhanh chóng và kiên trì hà hQi th>i 

ngjt và bóp tim ngoài l_ng ng9c cho trN. 

—  Nhanh chóng ,Ba trN ,:n cQ sK y t:. 

Bài t%p 

Sau khi nghiên cRu các nLi dung vG chfm sóc sRc khoN cho trN, bjn hãy 

thp trA lCi câu h^i sau ,ây: 

Ch0n câu tr3 l5i &úng nh7t: 

+  Mei câu có 3 ,áp án, chsn ,áp án ,úng nhXt 

+  Hsc viên ,sc suy nghu, ,ánh dXu theo ý cla mình.    

+  Mei câu ,úng cho 1 ,i4m. 

Câu 1:  Sjch có lxi gì?   

—  z4 giúp fn ngon mi.ng. 

— z4 không làm mXt các chXt dinh dB{ng. 

— z4 phòng tránh b.nh t\t. 

Câu 2: z4 nBYc thAi tù ,sng có hji nhB th: nào ,:n sRc khoN? 

— TruyGn b.nh ,BCng ruLt nhB tA, lJ. 

— Gây mùi hôi d} m5c b.nh ,BCng hô hXp nhB ho, lao, cúm. 
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— Truy&n b)nh do mu.i nh0 s2t xu5t huy6t, s2t rét. 

Câu 3: R;a tay s=ch b?ng xà phòng sau khi Ei E=i ti)n EF làm gì? 

— Làm s=ch và thLm tay EF Mn u2ng ngon mi)ng. 

— S=ch các v6t bPn không gây b)nh cho tay. 

— S=ch h6t mSm b)nh EF không làm lây b)nh qua E0Ung Mn u2ng. 

Câu 4: Ch. hWc, nLi X cYa trZ có cSn quét lau hàng ngày không? Vì sao? 

— Không cSn vì không bPn. 

— CSn thi6t vì t=o môi tr0Ung s=ch s^ giúp trZ khoZ m=nh. 

— CSn thi6t EF cho E`p. 

Câu 5: ab dùng, Eb chLi cYa trZ có cSn gidt lau s=ch s^ không? Vì sao? 

—   Có cSn vì EF cho E`p. 

—   Có cSn vì tránh lây lan mSm b)nh. 

— Không cSn vì quá nhi&u vi)c cSn hLn vi)c này. 

Câu 6: T=i sao phei cho trZ dùng khMn mdt riêng? 

— Vì có sgn. 

— Vì sh kiFm tra chuyên môm phê bình. 

— Vì tránh lây lan b)nh tit cho trZ. 

Câu 7: TrZ có cSn tjm r;a hàng ngày không? Vì sao? 

— CSn vì cho trZ s=ch E`p Eáng yêu. 

— CSn vì gik v) sinh tránh b)nh tit cho trZ. 

— Không cSn vì không có h=i gì. 

Câu 8: Có cSn chuPn bl EY n0mc chín cho trZ u2ng không? Vì sao? 

— Có vì Eó là công vi)c bình th0Ung. 

— Có vì EF trZ không bl b)nh E0Ung ruot. 

— Không cSn vì trZ không Eòi hpi. 

Câu 9: N0mc l=nh, n0mc Eá có làm ch6t vi trùng không? Vì sao? 

— Có làm ch6t các vi trùng gây b)nh E0Ung ruot nh0ng không di)t E0hc các 

vi trùng khác. 

— Có làm ch6t nh0ng không hoàn toàn. 

— Không, nó chr làm sc ch6 st phát triFn các vi trùng. 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu về nội dung cần tư vấn cho cha mẹ về giáo dục 

giúp trẻ 3 – 6 tuổi phát triển  

B!n hãy t( li+t kê ra nh0ng n2i dung thu2c giáo d8c, giúp tr< phát tri=n 

mà b!n cho là cAn phBi CDEc tD vGn cho cha mH.  

—  H#$ng d(n t* ch-i: 

  

  

  

  

  

—  Trò chuy5n v$i tr7: 

  

  

  

  

  

—  89c sách cho tr7 nghe: 

  

  

  

  

  

—  Giúp tr7 phát triAn trí tò mò và s* sáng tEo: 
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—  Giúp t' phát tri+n kh. n/ng t' tin, t' l3p: 

  

  

  

  

  

—  Chu7n b9 cho tr< vào l?p 1: 

  

  

  

  

  

—  Gi?i thiAu chu7n phát tri+n tr< mCu giáo 5 tuEi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B!n hãy '(c thông tin ph/n h0i d23i 'ây và 'i7u ch9nh suy ngh; c<a 

mình, nAu b!n thCy hDu ích. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Các tác FGng giáo dIc cJa gia Fình, nhà trMNng và xã hGi nhQm hM?ng t?i 

mIc Fích giúp tr< phát tri+n toàn diAn: th+ chSt, nh3n thTc, ngôn ngV, 

tình c.m và các mWi quan hA xã hGi và th7m mY. Tuy nhiên, trong Fi^u 

kiAn thNi gian và th'c t_ không th+ cho phép tM vSn Fay FJ các nGi dung 

trong tbng lYnh v'c phát tri+n cJa tr<, mà nên chcn lcc mGt sW nGi dung 
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mang l&i tính thi+t th,c cao cho cha m/ và có tác 45ng quan tr9ng trong 

s, phát tri<n c=a tr>. CAn cB vào th,c t+ c=a 4Ca phDEng, giáo viên cHn 

l,a ch9n n5i dung GD phù hMp 4< tD vNn cho cha m/. Sau 4ây là gMi ý 

m5t sS n5i dung cHn tD vNn cho cha m/. 

2.1. Hướng dẫn chơi với trẻ 

— Vui chEi là nhu cHu t, nhiên và thi+t y+u c=a tr>. Tr> h9c hWi 4DMc nhiXu 

4iXu thông qua vui chEi. 

— Z[ chEi cho tr> là nh\ng 4[ v]t 4En gi^n, nguyên li_u s`n có không tSn 

kém và m5t sS b5 ph]n cE th< ngDdi thân. Mfi ngôi nhà và thiên nhiên 

xung quanh nhà là m5t kho chBa 4Hy nh\ng 4[ chEi tuy_t vdi bhi vì 

không ph^i chj có 4[ chEi 4kt tiXn mli giúp tr> h9c hWi. 

— Mfi ngày, cha m/ nên dành chút thdi gian chEi vli con và t&o cho con 

chf chEi an toàn. 

Vui ch&i '(i v*i tr- r.t quan tr2ng 

— HDlng don tr> chEi ngay tp khi tr> l9t lòng 4< giúp tr> phát tri<n tinh 

thHn và th< chNt. 

—  Khi chEi vli tr> chúng ta d&y tr> 4DMc nhiXu 4iXu: d&y tr> nói, d&y tr> lt 

phép, d&y tr> tìm hi<u môi trDdng sSng và bi+t cách Bng xu trong cu5c 

sSng...  

— Cùng chEi vli tr> cha m/ sv hi<u 4DMc tr> thích gì, không thích gì, chúng 

4ã bi+t gì, chDa bi+t gì và muSn bi+t gì 4< tp 4ó có nh\ng cách Bng xu 

phù hMp, t&o tiXn 4X giúp tr> sau này h9c t]p tSt hEn h trDdng phx thông 

và thành 4&t trong cu5c sSng. 

 ! ch%i cho tr*  

45 ch&i cho tr- có th8 là c& th8 c;a tr- và nh<ng ng=>i thân 

— CE th< c=a nh\ng ngDdi thân là thB quan tr9ng nhNt tr> cHn 4DMc chEi  

4< phát tri<n các giác quan: nhìn, nghe, c^m nh]n bzng lD{i, bzng da, 

bzng tay. 

—  ChEi vli m5t sS b5 ph]n trên cE th< c|ng là 4iXu thú vC và giúp tr> phát 

tri<n nhiXu 4iXu: h9c nói; phát tri<n v]n 45ng và xúc giác; tAng cDdng 

tình c^m và giúp tr> c^m nh]n 45 thAng bzng... 

Ví d~: ChEi xích 4u vli 4ôi bàn chân. ChEi ch[ng n~, ch[ng hoa. Ng[i 

trên lDng phi ng,a. ChEi ú oà. ChEi làm con cua bò, làm c= gpng bzng 

4ôi bàn tay... 
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 ! ch%i cho tr* là nh.ng 0! v2t th34ng dùng trong sinh ho8t hàng ngày 

— Gh$ x$p l(i thành m.t /oàn t1u ho3, chi$c c1u... 

— Bàn x$p thành cái nhà, /9:ng h1m. 

— Xô nh> /? xách n9@c, ném bóng, bò xung quanh... 

— RH rá làm /ích ném bóng, vành dùng /? quay vòng, /ánh vòng... 

— B. Om chén, bát /Pa, /Qa thìa, nSi, xoong, ch3o bé... chTi /S hàng. 

— NhVng t: tranh, t: lWch dùng /? k? chuyYn, nhZn bi$t hình, xé dán... 

 ! ch%i cho tr* là nh.ng nguyên v2t li<u thiên nhiên 

— Các lo(i h.t h(t: nhãn, hSng xiêm, b9_i, qu3 tr`ng gà, gOc... s>i /á dùng 

/? x$p hình, x$p các chV sb trên sàn nhà, cát hocc gdn lên giOy, chTi bán 

hàng, nOu en (cân /ong, gi3 làm th`c en...); /$m, phân lo(i; chTi “Ô en 

quan”, /ánh búng,... Cha mn c1n chú ý /3m b3o an toàn cho trp: không 

cho trp ngZm, không cho các lo(i h.t, h(t vào mQi, vào lq tai... 

— Hoa, lá: có th? xâu thành vòng, chuqi, /an rèm, làm h.p, t$t các con vZt, 

/S vZt, cu.n cái kèn... Qu3 b1u khô /ung n9@c. Tàu cau, tàu dwa làm xe 

kéo, làm qu(t... 

— Cát: Xúc cát, /ong cát, rót cát. In hình, in dOu chân lên cát khô, cát 9@t. 

zào lq giOu /S vZt hocc bàn tay vào trong cát... 

— N9@c: zong n9@c, rót, /H tw chai n{ sang chai kia. Tdm r|a con vZt, /S 

vZt. Th3 nhVng vZt khác nhau xubng n9@c xem vZt nào chìm, vZt nào nHi, 

vZt nào thOm n9@c, vZt nào không... 

—  B(n hãy /9a cho trp 1 cái gi> (thùng/ rH) cho trp /ung /S chTi (các vZt 

liYu chTi) c�a riêng trp. z? trp luôn bW hOp d�n b_i /S chTi, cha mn ch� 

nên cho trp chTi v@i m.t sb /S chTi còn m.t sb /S chTi khác cOt /i. Sau 

m.t th:i gian /Hi /S chTi khác, trp l(i có c3m giác nh9 có /S chTi m@i.  

— Ngoài ra, cha mn có th? làm m.t sb /S chTi /Tn gi3n cho trp chTi tw các 

nguyên vZt liYu rp ti�n nh9: t(p chí, báo, tranh 3nh cQ, c{ng rTm, c{ng r( 

lá dwa, lá /a, lá mít,... Trong nhVng ngày vui, ng9:i thân trong gia /ình 

có th? mua m.t sb /S chTi cho trp, nh9ng chú ý ch{n /S chTi /3m b3o 

m.t sb yêu c1u sau: 

+  An toàn, không gây nguy hi?m cho trp (không sdc nh{n, không d� v�, d� 

gãy, không làm x9@c da, ch3y máu trp, không dùng b�ng nguyên vZt liYu 

/.c h(i). 

+  VY sinh: D� r|a, d� b3o qu3n. 
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+ Có ý ngh(a giáo d.c: phù h3p l5a tu8i và kích thích tr> phát tri?n toàn 

di@n: th? chAt, nhCn th5c, ngôn ngE, tình cGm và xã hKi. MN chOi không 

gây bSo lTc. 

Cha m% h&'ng d+n tr. t/ 3 — 6 tu4i ch7i 

—  Tr> thích chOi Wóng vai, tr> có nhu cXu WY3c chOi vZi bSn, b[ m\ cXn tSo 

Wi]u ki@n cho tr> chOi cùng bSn, tr> s_ h`c hai thêm nhi]u Wi]u c bSn và 

h`c cách chia s>, h3p tác. Môi khi tr> mdi b[ m\ cùng chOi. Chúng nhCn 

mình là ai Wó và W] nghf b[ m\ Wóng vai nào Wó. 

 — Cha m\ cXn hYZng cho tr> trai WY3c chOi các trò chOi cha tr> gái W? tCp 

luy@n tính kiên trì, nhin nSi và sT nh\ nhàng; ngY3c lSi tr> gái WY3c chOi 

nhEng trò chOi cha tr> trai W? WY3c b8 sung tính mSnh m_, quylt Woán, 

nhanh nh\n, dmng cGm.  

—  Cha m\ nên tSo cho tr> chn chOi và hYZng din tr> chOi các trò chOi  

dân  gian. 

2.2. Trò chuyện với trẻ 

— Thông qua trò chuy@n giao tilp hàng ngày, các câu chuy@n, bài thO tr> 

h`c WY3c nhi]u Wi]u b8 ích. Tr> nào WY3c nghe k? chuy@n nhi]u hopc 

WY3c W`c cho nghe nhi]u chuy@n khác nhau s_ có khG nqng h`c tCp 

t[t hOn. 

— Dù làm công vi@c gì, thdi gian bCn rKn thl nào, nhYng nlu thTc sT 

thYOng yêu tr>, chúng ta W]u có th? chqm sóc WY3c tr> mKt cách chu 

Wáo, trò chuy@n vZi tr> nhEng gì chúng ta Wang làm, t[i Wln trYZc gid ngh 

cha tr>, bSn hãy W`c hopc k? cho tr> nghe mKt câu chuy@n, tr> s_ sung 

sYZng và cGm thAy hSnh phúc bilt chsng nào. 

— Bilt ch`n sách, bilt cách W`c sách cho tr> nghe cmng là Wi]u cha m\ cXn 

quan tâm.  

T9i sao c<n trò chuy?n v'i tr.? 

—  Trò chuy@n vZi tr> hàng ngày s_ có Gnh hYcng t[t tZi vi@c phát tri?n ngôn 

ngE cha tr>, giúp tr> vui v>, hSnh phúc, làm tqng tình cGm giEa cha m\ và 

con cái..  

— Tr> but WXu vi@c h`c ts khi tr> WY3c ngYdi lZn trò chuy@n, WY3c ôm Ap, 

vu[t ve, nhìn mpt ngYdi thân quen, nghe nhEng gi`ng nói thân thuKc và 

nhìn nhEng ngYdi khác có các cv chw Wáp lSi... 

—  Sv d.ng khoGng thdi gian cho tr> qn, v@ sinh cá nhân tr>... W? ôm Ap, hát, 

trò chuy@n vZi tr>, tr> s_ trc nên rAt gun bó, quAn quýt vZi bSn, và bSn có 
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th" giúp tr) h*c và hi"u các 01 v2t trong th5 gi6i 07y h9p d;n xung 

quanh 0?i v6i tr). 

—  B" giúp tr) phát tri"n ngôn ngD và các kF nGng giao ti5p, bJn hãy trò 

chuyMn v6i tr), hát và 0*c cho tr) nghe cOng nhP hãy nghe và 0áp lJi khi 

tr) c? gRng trò chuyMn lJi v6i bJn. Tr) càng 0PTc 0?i thoJi, trò chuyMn 

càng nhiUu thì tr) càng có khX nGng hi"u các lYi chZ d;n, giXi thích, h\i và 

tham gia tranh lu2n ^ trPYng. KhX nGng này hình thành sa ta tin và giúp 

tr) h*c ^ trPYng phb thông t?t hcn.  

Trò chuy(n v+i tr. v/ công vi(c hàng ngày nh3 th4 nào?  

— Trò chuyMn vU các loJi thdc Gn, viMc giet qu7n áo, lau gi7y dép hoec nói 

vU mgt con côn trùng trên sàn nhà, nhDng bông hoa, nhDng m?i liên 

quan... GiXi thích nhDng 0iUu gì bJn 0ang làm, 0ang chGm sóc con bJn. 

Sl dmng lYi nói k5t hTp hành 0gng — vna nói vna chZ vào v2t hoec làm 

0gng tác cho tr) xem.  

—  Hãy cho phép tr) quan sát và 0PTc tham gia vào các công viMc gia 0ình, 

c? gRng giao cho tr) làm mgt s? viMc vna sdc. Công viMc hàng ngày cqa 

bJn có th" tr^ thành trò chci cqa tr). Hãy nói v6i tr) vU nhDng gì bJn 

0ang làm. 

—  Hãy h\i tr) mgt s? câu h\i 0cn giXn. H\i 0" tr) giXi thích nhDng gì chúng 

nhìn th9y và làm. 

Cách trò chuy(n v+i tr. t9 3 — 6 tu=i 

—  Khi tr) 3 tubi tr) 0ã có th" k" lJi và nói cXm tP^ng cqa mình trP6c nhDng 

0iUu chúng nhìn th9y, nghe th9y. Tr) hay h\i: Con gì 0ây? Sao nó lJi th5? 

B" làm gì? TJi sao? NgPYi l6n c7n kiên nh;n trX lYi các câu h\i cqa tr), 

các câu trX lYi c7n chính xác, rõ ràng, 0cn giXn, dx hi"u 0?i v6i tr).  

—  Trong khi nói chuyMn v6i tr) cOng c7n nêu câu h\i cho tr) trX lYi và nói 

cho tr) bi5t 0ec 0i"m cqa v2t dùng trong gia 0ình. 

—  NgPYi l6n c7n chú ý lRng nghe tr) nói, không nhRc lJi nhDng câu, nhDng 

tn tr) nói sai. Khi nói v6i tr) các bJn c7n nói 0úng, nói thong thX, tn phXi 

rõ ràng, chính xác. Các bJn hãy kiên nh;n và không nên t\ ra khó chzu 

khi tr) nói không 0úng và h\i nhiUu. 

—  Ti5p tmc sl dmng bài hát, bài thc, câu 0?, câu chuyMn 0" luyMn cho tr) nói 

0úng, tGng thêm v?n tn và m^ rgng hi"u bi5t. HP6ng d;n cho tr) chci các 

trò chci phân vai: “Chci v6i búp bê”, “Cô giáo”, “Chú công an”... các trò 

chci này s} luyMn óc quan sát, trí nh6 và sa chú ý cqa tr). C7n tJo 0iUu 

kiMn cho tr) chci v6i tr) cùng tubi và tr) l6n hcn.  
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2.3. Đọc sách cho trẻ nghe 

T!i sao c(n *+c sách cho tr0 nghe? 

— "#c cho tr) nghe giúp tr): 

+  Hi3u v6 b8n thân, con ng;<i, thiên nhiên, cây c?i xung quanh. 

+  Phát tri3n ngôn ngG, óc t;Ing t;Jng và tính sáng tNo. 

+  Phát tri3n tình c8m, biQt yêu th;Rng ng;<i t?t, phân biSt Ti6u t?t, Ti6u 

xUu và tVng c;<ng tình c8m T?i vWi cha mX và nhGng ng;<i thân trong 

gia Tình. 

+  Có kh8 nVng h#c t[p t?t hRn khi vào lWp 1. 

Ch+n sách nào cho tr0? 

— N_i dung sách: viQt v6 các Ta v[t, con v[t thân thu_c vWi tr) và các truySn 

cb tích. 

— Tranh vd: to, rõ ràng, màu sfc hUp dgn, minh hoN sinh T_ng, ghn gii vWi 

cu_c s?ng hàng ngày cja tr) và phù hJp vWi n_i dung cja truySn. 

— Ngôn ngG: câu ngfn g#n, TRn gi8n, dl hi3u. ChG viQt to, rõ ràng, TRn 

gi8n, không quá nhi6u chG và tm mWi. 

— Các nhân v[t: không nhi6u nhân v[t quá, hành T_ng cja nhân v[t TRn 

gi8n, ng_ nghnnh T3 có th3 làm theo. 

Cách *+c sách cho tr0 nghe 

— Ng;<i lWn nên T#c tr;Wc cho l;u loát tr;Wc khi T#c cho tr) nghe. "#c rõ 

ràng, diln c8m phù hJp vWi tính cách, trNng thái tình c8m cja tmng 

nhân v[t. 

— Nên cho tr) ngai cùng phía vWi ng;<i T#c T3 nhìn thUy tranh và chG. 

— GiWi thiSu sách cho tr): trang bìa, tên truySn và tranh 8nh. 

— Vma T#c vma chq vào dòng chG cho tr) nghe và nhìn theo dòng chG. Có 

th3 dùng TiSu b_ T3 minh hoN, diln t8 các hành T_ng và c8m xúc cja 

nhGng nhân v[t. 

— Cho tr) nhfc lNi m_t s? tm, câu, chq vào tranh và nói, hsi; chq vào dòng 

chG và T#c, khen ngJi tr), cho tr) t[p giI các trang sách khi xem/ T#c hQt 

trang.  

— Khi Tang T#c có th3 dmng lNi T3 hsi tr) m_t s? câu hsi v6 cu_c s?ng liên 

quan TQn n_i dung câu chuySn. Ng;<i T#c có th3 dmng lNi hsi tr) Toán 

xem phhn tiQp theo cja câu chuySn sd nh; thQ nào? Hsi ý kiQn nh[n xét 

cja tr) v6 câu truySn.  
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— Sau khi ()c xong, h0i tr3 ngh4 v6 câu chuy9n nh: th; nào? Các nhân v@t 

(ã làm gì, tr3 thích gì? Tr3 thích nhân v@t nào? Vì sao? Tr3 có thích làm 

giJng nh: nhân v@t trong truy9n không? 

— Cùng tr3 ()c hoMc kN lOi truy9n n;u tr3 thích (Ví dR: cùng kN lOi truy9n 

tr:Tc khi ngU, hoMc kN lOi chuy9n cho ng:Vi khác nghe). 

— Z)c (i ()c lOi nhi6u l[n câu chuy9n cho tr3 nghe n;u tr3 thích. 

2.4. Giúp trẻ phát triển trí tò mò và sự sáng tạo 

— Tò mò, sáng tOo là c] s  ̂ cUa vi9c h)c h0i. Tr3 tò mò, sáng tOo s_ mOnh 

dOn h]n trong giao ti;p, s_ tr̂  nên tb tin h]n và s_ h)c t@p tJt h]n  ̂

tr:Vng phc thông và cn (dnh h]n v6 tình cem. 

— Sb tò mò cUa tr3 bgt ([u ngay th khi tr3 ra (Vi.  

— Mji tr3 (6u có tính tò mò, sáng tOo theo cách riêng cUa mình (N khám 

phá th; giTi xung quanh và trao (ci vTi nhlng ng:Vi khác. Khi chúng ta 

(ong viên (:pc phong cách riêng thì tính tò mò, sáng tOo cUa mji (qa 

tr3 (:pc phát triNn, tr3 s_ tb tin h]n, h)c (:pc nhi6u (i6u h]n. 

— Cha mr c[n giúp tr3 tr̂  nên tò mò, sáng tOo trong môi tr:Vng an toàn và 

thông qua vui ch]i. Tr3 tò mò và sáng tOo có t[m quan tr)ng trong sb 

phát triNn toàn di9n cUa tr3. 

—  Tr3 (:pc phép tò mò, (:pc khuy;n khích (N sáng tOo s_ tr^ nên tb tin 

h]n, bi;t nhi6u (i6u h]n và mOnh dOn h]n. 

—  Tr3 (:pc khuy;n khích (N sáng tOo s_ có nhi6u c] hoi (N phát triNn 

nhlng khe ntng (Mc bi9t. 

Cách giúp tr+ 3 — 6 tu0i tr1 nên tò mò, sáng t8o 

—  Hãy chqng t0 cho bé bi;t bé luôn (:pc yêu th:]ng thông qua lVi nói và 

hành (ong cUa cha mr. KN cho bé nhlng câu chuy9n (N bé thvy (:pc 

chúng là ni6m vui cUa ce gia (ình và cha mr tin rwng bé lTn lên s_ là mot 

ng:Vi thông minh, kho3 mOnh, tb tin và sáng tOo. 

—  Tôn tr)ng và quan tâm tTi ý ngh4a cUa tr3, lgng nghe và tre lVi các câu h0i 

cUa tr3 mot cách c^i m^. 

— Cho tr3 quan sát hoOt (ong cUa các con v@t, kN ce con v@t bé nh0 nh: các 

loOi côn trùng. 

—   Ch]i các trò ch]i tìm ki;m, phán (oán: Ví dR: Mr lgc hop cho tr3 nghe và 

h0i “Trong hop có gì? Cái gì trong hop mà nó lOi kêu nh: th;?...” 

— Khuy;n khích trí t:^ng t:png cUa tr3. 
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—  T#o %i'u ki*n cho tr0 ch1i các trò ch1i %óng vai %8 tr0 có th8 t9:ng t9;ng 

và di>n t? các hành %@ng phù h;p vCi tDng vai mà tr0 quan sát %9;c 

trong cu@c sHng. 

—  Cho tr0 nghK và vL các con vMt : hành tinh khác. 

—  DDng câu chuy*n %úng chR %8 tr0 có th8 nghK ra các cách kSt thúc khác 

nhau hoTc %Tt tên cho câu chuy*n. 

—  Cho tr0 lWng nghe và phát hi*n các âm thanh trong tY nhiên và tìm cách 

mô ph\ng l#i... 

—  Ch]p nhMn sY khác nhau c^a mRi tr0, %i'u quan tr̀ ng là mRi ý nghK tr0 

%9a ra %'u có lí lL riêng c^a nó. 

—  Sd deng m@t sH d#ng câu h\i %8 khuySn khích sY tò mò, t9:ng t9;ng và 

sáng t#o c^a tr0 nh9: T#i sao? Nh9 thS nào? Còn cách nào khác không? 

ii'u gì sL x?y ra nSu...? 

2.5. Giúp trẻ phát triển khả năng tự tin, tự lập 

MRi gia %ình nói riêng, c? xã h@i nói chung cmn t#o %i'u ki*n, khuySn 

khích mRi %na tr0 phát tri8n kho0 m#nh, thông minh, nh#y c?m, chu 

%áo, khoan dung, tY tin và sáng t#o. 

Th" nào là m)t +,a tr/ t0 tin, t0 l3p? 

—  Tr0 tY tin là tr0 m#nh d#n, tin t9:ng vào nhong vi*c mình làm và kh? 

npng c^a mình, không ngmn ng#i, không q l#i vào ng9ri khác. Tr0 luôn 

ssn sàng trình bày suy nghK và vi*c làm c^a mình cho ng9ri khác nghe.  

—  Tr0 tY tin th9rng m#nh d#n nói lên kh? npng c^a mình bung nhong câu 

nh9: “Con làm %9;c...", "Con hát %9;c...”, “Con biSt vL...”, “Làm cái %ó 

thì không khó/d>...”. 

T0 tin, t0 l3p có ý ngh:a nh; th" nào +<i v>i tr/? 

  —  Tr0 tY tin, tY lMp th9rng h`c tMp tHt h1n, có tình c?m {n %|nh h1n, giao 

tiSp nhanh nh#y h1n, kh? npng hoà %}ng vCi các b#n tHt h1n trong vui 

ch1i, trong trò chuy*n... 

—  Trong cu@c sHng, tính thiSu tY tin, thiSu tY lMp th9rng do tr0 ít kinh 

nghi*m, thiSu kiSn thnc và kK npng. 

—  TY tin, tY lMp : tr0 không tY nhiên mà có, nó %9;c hình thành dmn dmn 

nhr sY giáo dec %úng %Wn c^a ng9ri lCn. Cách tHt nh]t %8 phát tri8n tính 

tY tin, tY lMp cho tr0 là t#o c1 h@i cho tr0 phát huy kh? npng c^a mình, 

khen ng;i, %@ng viên khuySn khích c^a ng9ri lCn %Hi vCi tr0.  
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Nh"ng vi(c cha m, có th/ làm 2/ phát tri/n tính t7 tin, t7 l9p c:a tr; 

—  Ng$%i l(n c+n tránh làm h2 tr3 nh4ng vi6c 78n gi9n mà b9n thân tr3 có 

th= làm 7$>c.  

@ôi khi tính thiDu tF tin cGng trH thành thói quen — thKm chí có nh4ng 

vi6c có th= làm 7$>c nh$ng tr3 vLn tM chNi không làm và tr9 l%i: "Con 

không biDt", "Con không làm 7$>c". @iTu 7ó không ph9i là tr3 không 

vâng l%i mà do tr3 thiDu tF tin, s> thXt bYi, s> bZ chê trách. Ng$%i l(n c+n 

tin t$Hng r\ng nDu cN g]ng, tr3 có th= làm 7$>c, vì vKy c+n tránh làm h2 

tr3 nh4ng vi6c 78n gi9n mà b9n thân tr3 có th= gi9i quyDt 7$>c nh$ tF 

m`c qu+n áo, tF c+m cNc uNng n$(c, dùng bát, thìa xúc c8m, 7i gi+y, 

dép, m`c qu+n áo, bê ghD, dfn bàn gn... 

—  @= chng cN và phát tri=n tính tF tin cha tr3, c+n kh]c phic tính rit rè, 

nhút nhát, thiDu quyDt tâm cha tr3 b\ng vi6c 72ng viên tr3 thFc hi6n 

nh4ng nhi6m vi 7$>c giao theo kh9 ngng cha mình. C+n chk rõ tr3 ph9i 

làm nh4ng gì và làm nh$ thD nào 7= 7Yt 7$>c kDt qu9 mong muNn.  

—  Nhi6m vi 7`t ra ph9i phù h>p v(i kh9 ngng cha tr3, hXp dLn tr3, g]n v(i 

hmng thú và tính tích cFc cha tr3 (Ví di: muNn tr3 có nTn nDp 7ánh rgng, 

ch9i tóc thì c+n s]p 7`t các 7p dùng H n8i thuKn ti6n, vMa t+m tay tr3, dq 

lXy và 7rp). NDu nhi6m vi 7`t ra cao, dq gây cho tr3 n9n chí, thiDu tF tin 

vào chính mình, hoang mang, s> khó khgn. 

—  Mui gia 7ình nên có m2t sN quy 7Znh và yêu c+u tr3 thFc hi6n; Các thành 

viên trong gia 7ình thNng nhXt giao cho tr3 làm nh4ng vi6c 78n gi9n, vMa 

smc hàng ngày nh$: lXy thìa, 7Ga, xDp ghD gn, lXy tgm, n$(c, lau bàn ghD 

giúp bN mr, cXt gfn 7p ch8i sau khi ch8i... Cha mr kZp th%i khen ng>i, 

72ng viên tr3 nDu tr3 làm 7úng. 

—  @Ni v(i tr3 thiDu tF tin, c+n khen ng>i ngay tM nh4ng cN g]ng b$(c 7+u 

cha tr3 và 72ng viên liên tic m2t cách thi6n chí, không chê bai, chk trích 

khi tr3 làm sai vì nh$ vKy sw phá hoYi sF tF tin cha tr3, làm cgng thxng 

mNi quan h6 gi4a tr3 v(i ng$%i l(n. 

— Hãy chmng t{ cho tr3 biDt tr3 luôn 7$>c yêu th$8ng thông qua l%i nói và 

hành 72ng cha cha mr. K= cho tr3 nh4ng câu chuy6n 7= tr3 thXy 7$>c 

chúng là niTm vui cha c9 gia 7ình và cha mr, tin r\ng khi tr3 l(n lên sw là 

m2t ng$%i thông minh, kho3 mYnh và sáng tYo. 

—  TYo c8 h2i, 72ng viên tr3 th~ nghi6m nh4ng 7iTu m(i m3 trong khi ch8i, 

khám phá.  
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—  S# v%t trong m,t môi tr/0ng an toàn. Ví d7: Cho phép tr= nh> ?/@c tBt, 

mD, chEn kênh trên ti vi nHu bK mL cMm thNy ?iPu ?ó an toàn. 

—  Th/0ng xuyên vT vP tr=, hát cho tr= nghe mTi khi thWc giNc và kX lZi câu 

chuy\n tr/]c khi ng^, cho tr= súc mi\ng hoac ?ánh rbng sau khi bn... 

nhcng vi\c th/0ng xuyên nh/ v%y sd giúp tr= cMm thNy reng mEi vi\c 

xung quanh tr= có nPn nHp và tr= có cMm giác an toàn. 

—  Khen ng@i khi tr= làm ?/@c m,t vi\c ?úng, t# giMi quyHt m,t tình huKng 

nào ?ó dù là rNt ?jn giMn mà tr/]c ?ây tr= không dám làm. Ví d7: "Con 

gái c^a mL gi>i quá, con ?ã t# ?i v\ sinh m,t mình ?/@c rmi", "Con trai 

c^a mL gi>i quá, biHt giúp mL lNy ?^ ?na bn cho cM nhà", "Con c^a mL 

dnng cMm quá, con ?ã t# ?i v\ sinh m,t mình mà không s@ bóng tKi"...  

Khi khen tr=, bZn nên t%p trung vào s# cK gBng c^a tr=, chW không nên 

t%p trung vào kHt quM ?Zt ?/@c. Chúng ta th/0ng quan tâm quá nhiPu 

?Hn kHt quM cuKi cùng mà không nh%n ra reng phMi khó khbn thH nào tr= 

m]i làm ?/@c ?iPu ?ó. 

o/a ra nhcng ý kiHn phMn hmi tích c#c c7 thX hjn là nhcng l0i khen 

chung chung: 

—  Ghi nh%n và nh%n xét vP nhcng thái ?, và hành vi c/ xr c7 thX mà tr= 

làm hjn là chs khen là tr= “ngoan”. Tránh nhcng “l0i khen nra v0i", ví d7 

nh/ “con làm rNt tKt, nh/ng...” 

—  Khi tr= làm ?iPu gì ?ó bZn không thích, thì bZn cnng không nên quy kHt 

chuy\n ?ó. Hãy nói c7 thX cho tr= biHt vP nhcng vi\c bZn muKn tr= làm. 

Dùng tx “làm” nhiPu hjn là “không làm”. 

Ví d7 bZn hãy nói v]i tr= là “Con nên ?óng cánh cra nhL nhàng thôi” chW 

không nên nói là “oxng s%p cra mZnh”. 

—  B"n hãy chú ý l+ng nghe tr0. oX trD thành m,t ng/0i biHt lBng nghe, bZn 

phMi th#c s# muKn nghe nhcng gì con bZn nói và tin reng nhcng gì 

chúng nói là quan trEng. LBng nghe c1m xúc c4a tr0, chW không chs 

nhcng gì tr= nói. Sr d7ng ngôn ngc cj thX, mBt và nhcng mKi liên h\ cj 

thX ?X chWng t> reng bZn ?ang lBng nghe. Hãy c/0i ?úng lúc, hãy g%t ?zu 

?X chWng t> là bZn ?ang lBng nghe, hãy h>i nhcng câu h>i mà bZn quan 

tâm hay giúp tr= giMi thích rõ hjn m,t ?iXm nào ?ó. Di|n giMi chi tiHt, và 

?xng ngBt l0i hay t> ra sao lãng. Beng vi\c ch^ ?,ng lBng nghe, bZn sd 

làm tbng cMm giác c^a tr= vP lòng t# tin vào bMn thân. 
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—  Ch$p nh'n m)i c,m xúc c/a tr3, k# c% nh(ng c%m xúc tiêu c1c nh2 t3c 

gi4n. Hãy c9 g:ng hi4u nh6ng bi4u hi9n xúc c,m c/a tr3 qua ngôn ng( 

"c? th#" (ABc biDt cEn thiFt G9i vIi trK nhL): khóc to, nhoKn c2Qi, phát 

âm g2 g2, oUn ng2Qi, cong l2ng... G# biFt trK có nhu cEu gì. Hi#u và Gáp 

3ng nh(ng bi#u hiDn Gó cYa trK càng làm cho trK t1 tin trong giao tiFp vIi 

nh(ng ng2Qi xung quanh. 

—  Không chì chi=t, chZi rYa trK vì làm nh2 v4y trK s\ ho%ng s], thiFu t1 tin, 

%nh h2^ng x_u tIi s1 phát tri#n th# ch_t, tinh thEn và kh% n`ng hac t4p 

cYa trK. Hãy tôn trang mai ý nghc và s1 khác biDt cYa trK, cho phép trK 

G2]c trình bày ý t2^ng và c%m xúc cYa riêng mình. Tôn trang cá tính, s1 

Ggc l4p và riêng t2 cYa trK. S1 kFt tgi không bao giQ nói cho trK th_y Giiu 

hay nên làm. Nó chk t4p trung vào nh(ng Giiu tli tD. Nh2 v4y kFt qu% 

cu9i cùng làm cho trK thiFu t1 tin vào quyFt Gnnh cYa mình. 

—  Khi phê bình, góp ý tr3, hãy chk ra hành vi co th# cYa trK mà bpn không 

thích. Ph%i làm cho con bpn hi#u rUng không ph%i là bpn không thích 

chúng, mà là không thích nh(ng hành vi mà chúng Gã th# hiDn.  

Ví do nh2, bpn nên nói là: “B9/mw r_t buln vì con không nhI rZa tay 

tr2Ic khi `n”, thay vì nói là “B9/mw r_t b1c con”. 

—  Hãy là mGt ngHIi bJn c/a con, ch3 không ph%i mgt ng2Qi luôn chk trích 

con. Không có ai là hoàn h%o c%, nên chúng ta không th# mong G]i s1 

hoàn h%o t{ trK. Ch_p nh4n nh(ng sai lEm cYa bpn, cYa trK và xem Gây là 

c? hgi G# hac hLi và tr2^ng thành. Bpn nên nh_n mpnh vIi trK nh(ng 

hành vi mà bpn thích h?n là chk trích nh(ng hành vi mà bpn không thích. 

M�i lEn nh2 thF tính t1 tin cYa trK lpi G2]c cYng c9.  

—  ChLng tM sO tin tHPng c/a bJn vào kh, nSng THa ra gi,i pháp c/a tr3. 

Khi trK gBp ph%i v_n Gi nào Gó, bpn hãy là ng2Qi c9 v_n ch3 không ph%i 

là “sFp” cYa chúng. Thay cho viDc G2a ra lQi khuyên hay làm hg trK, hãy 

T4 tr3 có trách nhi9m tO gi,i quy=t v$n TX c/a chính mình. Ví do: “Theo 

con cEn làm gì G# giúp con không bn nói l:p?”, “Theo con thì làm thF nào 

G# Gi không bn tr2]t ngã trên sàn nhà?” 

—  Hãy lZng nghe, /ng hG và giúp tr3 khám phá, cân nhZc các ph2?ng án 

khác nhau và kFt qu% cYa các ph2?ng án Gó. Ví do: Khi trK bn tr2]t ngã 

Gau trên sàn nhà, cha mw có th# cùng trao G�i vIi con: “Con nghc xem, vì 

sao con bn ngã?”, “Có cách nào G# không bn ngã không nhk?”...  
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—  S#ng v'i th+c t-i và m$i l'n ch+ gi-i quy1t m3t v4n 56. N1u b:n nh;c l:i 

t4t c- nh<ng khuy1t 5i>m/ hành vi sai cBa trD trong quá khG m$i khi b:n 

tGc giHn thì k1t qu- là con b:n sJ không muLn nghe b4t cG 5i6u gì b:n 

nói n<a và làm cho trD không tO tin. 

—  ./ng gi0 mãi quá kh7 hay 5Png 5> nó -nh hQRng 51n hiSn t:i. SU dWng 

các tP nhQ “luôn luôn” hay “không bao giZ” sJ gây ph-n tác dWng 5Li v]i 

trD. Các câu nói nhQ “Con lúc nào c`ng cho tay vào mam” hay  

“Con không bao giZ nh] rUa tay bbng xà phòng trQ]c khi en” sJ ch+ làm 

cBng cL thêm nh<ng hành vi tiêu cOc cBa trD mà b:n 5ang cL g;ng thay 

5gi. Khi trD nghe mãi m3t 5i6u gì 5ó thì chúng sJ b;t 5'u tin và làm theo 

5i6u 5ó. 

—  C9n :;ng viên tr> vQkt qua mli 5i6u làm cho trD sk hãi, hãy nói v]i  

trD rbng b:n luôn R bên c:nh 5> giúp 5n trD. Không nên do: trD nh<ng 

5i6u nhQ: bác sp 51n khám bSnh, công an 51n b;t, hay do: con ma 51n 

bây giZ... 

—  Nh<ng ngQZi 5àn ông trong gia 5ình: ông, bL, chú, bác, anh em trai...  

c9n dành thAi gian chCi và tham gia chDm sóc tr>. Nh<ng trD nhQ vHy sJ 

tO tin hqn. 

—  rLi v]i trD khuy1t tHt, hãy tin tIJng J tr> và giúp tr> t+ tin, t+ lOp v]i 

nh<ng 5i6u trD có th> làm. 

—  NgQZi l]n luôn luôn gICng mQu trong viSc chDm sóc, giao tiTp, 7ng xV 

v]i mli ngQZi xung quanh 5> trD th4y tO tin, tO hào v]i b-n thân mình 

(b4t k> dân t3c nào, ngQZi R thành phL hay nông thôn...). 

rôi khi hãy b-o trD "d:y l:i" cho b:n m3t ho:t 53ng nào 5ó mà trD 5ã 

bi1t — chvng h:n nhQ: cách rUa tay, cách mwc áo, bóc qu- chuLi... Hãy 

nói v]i trD rbng b:n 5ã quên m4t cách làm và b:n c'n trD hQ]ng dyn l:i 

cho b:n nh<ng cách làm 5ó — Hãy quan sát xem trD tO tin, tO lHp nhQ th1 

nào khi trD "d:y" b:n nh<ng 5i6u 5ó. 

2.6. Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 

— Vào l]p 1 là bQ]c ngowt l]n trong cu3c 5Zi. 

—  ri6u cen b-n không ph-i là cho bé hlc trQ]c c- m3t chQqng trình l]p 

m3t nhQ xu hQ]ng cBa m3t sL cha m} nhQ hiSn nay mà theo các nhà 

nghiên cGu giáo dWc, trQ]c khi vào l]p m3t bé ph-i có trong mình m3t sL 

"hành trang" cen b-n. 
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—  Có hai m(t c+n quan tâm. 1ó là: (1) Chu8n b: toàn di=n >? có th? h@c tAt 

lâu dài chB không chF lGp 1 và (2) chu8n b: các kL nMng chuyên bi=t >? 

tiPp cQn vGi chRSng trình ti?u h@c dV dàng hSn. 

—  Ép buXc trY phZi >[t thành quZ cao trong h@c tQp quá sGm s] làm Znh 

hR^ng không tAt tGi khZ nMng và lòng ham h@c c`a trY. Thúc ép trY h@c 

trRGc chRSng trình lGp 1 không làm cho trY h@c nhanh hSn ho(c tAt hSn. 

Cd th? các bQc cha me c+n phZi làm gì >? chu8n b: cho con mình trRGc 

khi vào lGp 1? 

(1) Chu8n b: toàn di=n cho trY có th? h@c tAt lâu dài chB không chF lGp 1 

—  Nuôi dRhng >+y >`, hjp v= sinh >? trY có cS th? khoY m[nh, rkn chkc. 

—  HRGng dmn trY cách quan sát sn vQt và hi=n tRjng xung quanh, t[o >ipu 

ki=n cho trY >Rjc tR^ng tRjng và suy nghL nhR: chSi các trò chSi bP em, 

cho em Mn, bán hàng, làm bác sL... 

—  Cho trY chSi các >r chSi tháo lkp, ghép tranh, ghép hình, xé dán, tô màu, 

>an lá, xPp lá... >? giúp trY phát tri?n vQn >Xng khéo léo c`a >ôi bàn tay. 

—  D[y trY biPt so sánh, nhQn xét to — nht, dài — ngkn, nhipu — ít, cao — thvp, 

trRGc — sau, trên — dRGi, trong — ngoài. 

—  TQp cho trY nói và trZ lwi các câu hti mXt cách m[ch l[c, rõ ý, >` câu. 

NgRwi lGn k? chuy=n, >@c thS, hát cho trY nghe, tQp cho trY ghi nhG các 

bài hát, câu thS, câu chuy=n >? trY k? l[i ho(c >@c l[i. 

—  D[y trY nhQn biPt và nói >úng các chz cái, chz sA và >Pm t{ 1 >Pn 10. 

—  BiPt giz gìn v= sinh v= sinh cá nhân: qu+n áo, m(t, chân tay s[ch s]. 

M[nh d[n giao tiPp, chSi, trò chuy=n vGi b[n cùng tu�i và m@i ngRwi 

xung quanh. 

—  D[y trY lV phép vGi ngRwi lGn, biPt giúp >h nhRwng nh:n em nht, quan 

tâm ngRwi già.  

(2) Chu8n b: các kL nMng chuyên bi=t >? tiPp cQn vGi chRSng trình ti?u h@c 

dV dàng hSn. 

Là chu8n b: cd th? cho vi=c: (1) H@c >@c — viPt, (2) Làm quen trRGc vGi 

trRwng ti?u h@c.  

Chu8n b: h@c >@c, h@c viPt. 

Chu#n b' cho h*c +*c 

—  NhQn biPt mAi quan h= giza lwi nói và chz viPt. 



TƯ VẤN CHO CÁC BẬC CHA MẸ VỀ CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ TỪ 3 – 6 TUỔI  |   
143 

—  Nh$n bi(t các ch, cái trong t0 có ý ngh3a.  

—  Thích 89c sách và bi(t s= d?ng sách, hình thBc in mDt cuFn sách... “T$p 

89c” qua tranh vK, 8oán ch, (89c theo trí nhN). 

—  P9c các ch, gQn gRi, liên quan 8(n cuDc sFng hàng ngày: tên mình và 

các bWn, 8X v$t (hoYc nhóm 8X v$t). 

—  Phân bi\t các dWng ch, vi(t: vi(t th]^ng, in th]^ng, vi(t hoa, in hoa. 

—  Bi(t h]Nng 89c vi(t: t0 trái sang ph`i, t0 trên xuFng d]Ni, mbi ch, 89c 

mDt ti(ng.  

Chu#n b' cho h*c vi-t 

—  Gi` v^ vi(t (thi(p chúc m0ng, hoá 8en bán hàng, tifn...). 

—  Vi(t ch, cái trong t0 có ngh3a.  

—  Vi(t ch, gQn gRi (tên mình, bWn, các 8X v$t...). 

—  Sao chép ch,.  

Làm quen v4i tr67ng ti9u h*c 

—  GiNi thi\u vf tr]^ng tiju h9c: cho trk 8]lc tham quan tr]^ng tiju h9c, 

nh$n xét, mô t`: sân tr]^ng, cnng tr]^ng, cDt c^, v]^n hoa...; trong 

lNp có b`ng 8en, bàn gh(, tranh `nh... GiNi thi\u vNi trk mDt sF hoWt 

8Dng cpa các anh chq h9c sinh, thQy cô giáo r tr]^ng tiju h9c: chào c^ 

sáng thB 2, x(p hàng thB tt vào lNp; nói vf mDt sF 8ifu trk sK 8]lc h9c 

trong tr]^ng tiju h9c: kj chuy\n, h9c 89c, vi(t, làm toán, h9c hát, t$p 

thj d?c... 

—  T$p cho trk làm quen và bi(t cách s= d?ng các 8X dùng, d?ng c? h9c t$p: 

cYp 8tng sách, vr; bút chì, bút màu, phwn vi(t lên b`ng, th]Nc kk... 

2.7. Giới thiệu với cha mẹ về Chuẩn phát triển của trẻ 5 tuổi ở Việt Nam  

(Thông t] sF 23/2010/TT—BGD&PT ban hành ngày 22—07—2010 quy 8qnh 

vf BD chu�n phát trijn trk em n�m tuni do BD GD&PT ban hành) 

M;c <ích s? d;ng Chu#n 

—   Pj cha m� bi(t 8]lc kh` n�ng cpa trk và cùng phFi hlp vNi nhà tr]^ng 

8j giúp phát trijn tFi 8a tifm n�ng cpa mbi trk.  

—   St tham gia cpa gia 8ình là y(u tF quan tr9ng trong vi\c thtc hi\n Chu�n.  
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L!u ý khi s) d+ng Chu/n 

—  Chu%n giúp cha m. thi0t k0 các ho4t 56ng giáo d8c trong gia 5ình, nh<m 

t4o c= h6i cho tr> phát tri?n t@t nhAt. Không sF d8ng Chu%n nhG m6t 

công c8 chH dùng 5? 5ánh giá phân lo4i tr>.  

—  Cha m. cLn hi?u r<ng: TAt cO tr> em 5Qu có tiQm nSng và khO nSng phát 

tri?n. MWi tr> là m6t con ngGXi 56c lYp, phát tri?n theo các quy luYt 5\c 

trGng c]a 56 tu^i và có t@c 56, trình 56 phát tri?n riêng mang tính cá nhân. 

N2i dung c4a Chu/n 

Chu%n phát tri?n c]a tr> 5 tu^i bao gcm 4 lenh vfc: phát tri?n th? chAt, 

phát tri?n tình cOm và quan hg xã h6i, phát tri?n ngôn ngj và giao ti0p và 

phát tri?n nhYn thkc.  

—  L6nh v8c phát tri=n th= ch>t: bao gcm phát tri?n vYn 56ng, skc kho> th? 

chAt và các ki0n thkc, ke nSng vQ chSm sóc skc kho>, vg sinh, dinh dGlng, 

an toàn c]a tr>.  

—  L6nh v8c phát tri=n tình cAm và quan hE xã h2i: bao gcm nSng lfc b6c l6 

cOm xúc, tình cOm c]a bOn thân và vmi nhjng ngGXi s@ng xung quanh, 

khO nSng hình thành nhjng m@i quan hg tích cfc có ý nghea c]a tr> vmi 

con ngGXi và môi trGXng s@ng gLn goi.  

—  L6nh v8c phát tri=n ngôn ngI và giao tiKp: là sf hi?u bi0t và khO nSng sF 

d8ng ngôn ngj, khO nSng giao ti0p higu quO cong nhG nhjng ke nSng 

làm quen vmi vigc 5pc, vi0t c]a tr>.  

—  L6nh v8c phát tri=n nhLn thMc: bao gcm hi?u bi0t c]a tr> vQ môi trGXng 

tf nhiên, môi trGXng xã h6i gLn goi xung quanh, vQ các ki0n thkc toán 

hpc cong nhG sf cOm nhYn, hi?u bi0t vQ nghg thuYt. Bên c4nh 5ó lenh 

vfc 4 còn 5Q cYp 50n khO nSng suy luYn và sáng t4o giúp tr> tham gia vào 

ho4t 56ng hpc tYp có higu quO.  
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Nội dung 5 

PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TƯ VẤN VỀ CHĂM SÓC, GIÁO DỤC 

TRẺ 3 – 6 TUỔI (1 tiết) 

Hoạt động: Nghiên cứu phương pháp, hình thức tư vấn về chăm 

sóc giáo dục trẻ 3 – 6 tuổi cho các bậc cha mẹ 

Các hình th(c và ph,-ng pháp t, v/n cho các b2c cha m5 6,7c vi9t c: th; 

t<i module MN 10, b<n hãy tìm 6Hc 6; v2n d:ng vào viIc t, v/n chJm sóc, 

giáo d:c trN cho các b2c cha m5 có con tO 3 — 6 tuSi. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Tu" theo (i*u ki,n th.c t0 mà giáo viên l.a ch9n hình th;c t< v=n cho 

phù h@p, trong th.c t0 hình th%c t' v)n theo nhóm th<Cng (<@c dùng 

nhi*u hEn cF, vì hình th;c này có nhi*u <u th0 hEn (giáo viên (J m=t 

thCi gian, có nhi*u ý ki0n tranh luLn (<a lMi hi,u quF tOt, Cha mQ có thR 

h9c tLp kinh nghi,m lSn nhau...). T< v=n viên cVn chú ý l.a ch9n nhXng 

hình th;c, ph<Eng pháp t< v=n phù h@p nhYm giúp các cha mQ có con tZ 

3 — 6 tu^i có ph<Eng pháp (úng trong cách ch_m sóc, giáo dac trb tZ  

3 — 6 tu^i nhYm phát huy khF n_ng scn có cda trb (R giúp trb t. lLp, t. tin 

hEn trong cuec sOng. Trb có khF n_ng làm (<@c nhi*u vi,c, vì vLy trong 

quá trình t< v=n cho cha mQ, cVn chú ý (R cha mQ thu hút s1 tham gia 

c5a tr7 càng nhi9u càng t:t, cha mQ không làm thay trb, cha mQ phFi là 

ng<Ci (óng vai trò chh dSn cho trb t. làm.  

 

Nội dung 6 

THỰC HÀNH TƯ VẤN CHO CÁC BẬC CHA MẸ CÓ CON TỪ  

3 – 6 TUỔI (5 tiết) 

Hoạt động 1: Nghiên cứu tiến trình cuộc tư vấn theo nhóm cho 

cha mẹ. Sau đó hãy tự tìm ra phương pháp và sự chuẩn bị 

cũng như hiệu quả của buổi tư vấn đó 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Ch5 <9 bu>i t' v)n: Trb h9c hii và phát triRn tOt nh=t thông qua vui chEi. 

M:c 6ích cVa buSi t, v/n 

—  Giúp cha mQ trb bi0t cách hl tr@ trb h9c và phát triRn thông qua vui chEi. 
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—  Giúp cha m* tr- bi/t s1 d3ng chính các b8 ph9n c:a c; th< mình làm @A 

ch;i và trò ch;i @< giúp tr- phát tri<n m8t cách toàn diEn. 

Chu#n b'  

—  TH tranh “Bé sL tM tin và tò mò h;n qua các trò ch;i”(các trò ch;i c:a bR 

m* vSi con: bé trai, bé gái @ang nhVy lò cò, bR làm ngMa cho con cXYi...). 

N)i dung 

Tr- h[c b\ng ch;i — Tr- ch;i mà h[c. Nh^ng ho_t @8ng vui ch;i giúp tr- 

h[c nhi`u @i`u và phát tri<n. 

Cách ti0n hành  

Ho"t %&ng 1: Chào h%i — Gi)i thi+u 

Chào hbi các thành viên tham dM budi tX ven. TX ven viên @  ̀ nghf m[i 

ngXHi nhS l_i và c1 m8t ngXHi nhgc l_i n8i dung budi tX ven lhn trXSc, 

sau @ó tX ven viên tóm tgt: Lhn trXSc chúng ta @ã thVo lu9n v` ven @  ̀

bình @lng và hoà nh9p @Ri vSi tr- nhb và nhen m_nh r\ng: bet kì tr- trai 

hay gái, dân t8c ít hay nhì u ngXHi, bình thXHng hay khuy/t t9t @`u có ý 

nghpa @Ri vSi gia @ình và xã h8i, @`u @Xrc @Ri x1 bình @lng, @Xrc t_o các 

c; h8i @< phát tri<n nhX nhau. 

Trong cu8c h[p lhn này chúng ta sL cùng thVo lu9n v` nh^ng ho_t @8ng 

giúp tr- h[c t9p và phát tri<n. 

TX ven viên giSi thiEu ch: @` và m3c @ích c:a budi hôm nay. 

Ho"t %&ng 2: Th.o lu0n chung theo tranh “Bé t: tin và tò mò h>n qua 

các trò ch>i” và gi.i thích tác hCi cDa vi+c cho trE hFc s)m 

TX ven viên chu vào bvc tranh: “Bé tM tin và tò mò h;n qua các trò ch;i” 

các em bé @ang ch;i và @xt câu hbi: 

Các em bé trong Vnh @ang ch;i trò gì? 

Khi ch;i nhX v9y, các em h[c hbi @Xrc @i`u gì? 

Sau khi nghe ý ki/n c:a m8t sR ngXHi, tX ven viên giVi thích r\ng tr- nhb 

h[c t9p và phát tri<n tRt nhet thông qua vui ch;i. Trong quá trình ch;i, 

tr- h[c hbi @Xrc nhi`u thv và tr- sL nhS nh^ng ki/n thvc lâu h;n là khi 

tr- bf gò ép h[c. TX ven viên có th< chu bvc Vnh các bé trai, bé gái @ang 

nhVy lò cò và giVi thích, khi ch;i nhX v9y, tr- h[c cách gi^ th|ng b\ng, 

bi/t tôn tr[ng lu9t lE, bi/t thv tM trXSc sau và bi/t @ì u khi<n @8ng tác 

c:a mình thành th_o h;n. 

TX ven viên @Xa ra thông @iEp: Tr- h[c tRt nhet thông qua vui ch;i. Ép 

bu8c tr- phVi @_t thành quV cao trong h[c t9p quá sSm sL làm Vnh 
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h!"ng không t)t t*i kh, n-ng và lòng ham h4c " tr7. 9i:u này không 

giúp tr7 h4c nhanh h?n hoAc t)t h?n. 

T! vCn viên có thF gi,i thích rHng khi bJ ép buLc h4c tMp quá s*m, tr7 sR 

thCy c-ng thSng, không có nhTng ni:m vui và không thCy thú vJ khi h4c 

tMp, tU Vó không chW VLng h4c hXi. Khi tr7 không mu)n h4c thì tr7 sR 

không thF V[t k\t qu, cao V!]c. 

Ho"t %&ng 3: Li"t kê, ghi l+i nh-ng ./ ch1i t2t nh3t cho tr6 nh7 và xem 

hình >nh “B2 làm ngAa cho con cCDi” 

T! vCn viên V: nghJ m4i ng!^i kF ra nhTng V_ ch?i t)t nhCt cho tr7 s? 

sinh và tr7 nhX, V_ng th^i ghi tCt c, các câu tr, l^i lên b,ng. NhTng 

ng!^i tham dc budi t! vCn có thF nói nhTng V_ ch?i Vet ti:n, bHng 

nhca, x\p hình... là nhTng V_ ch?i t)t nhCt cho tr7. T! vCn viên ti\p tgc 

VAt câu hXi: Ngoài nhTng V_ ch?i vUa kF ra, c? thF chúng ta có thF dùng 

làm V_ ch?i cho tr7 V!]c không? Hãy nêu ví dg? T! vCn viên ghi tCt c, 

các ý ki\n lên b,ng, sau Vó t! vCn viên treo ,nh “Bé sR tc tin và tò mò 

h?n qua các trò ch?i” và nói v*i m4i ng!^i cùng xem hình ,nh “B) làm 

ngca cho con c!ri”. 

Ho"t %&ng 4: Nêu tHm quan trJng cKa vi"c sM dOng các bR phTn c1 thU 

.U ch1i vVi tr6 

T! vCn viên gi,i thích cho m4i ng!^i rHng ngoài nhTng V_ ch?i Vã nêu 

thì V_ ch?i t)t nhCt cho tr7 chính là c? thF cWa chúng ta: khuôn mAt, Vôi 

bàn tay, gi4ng nói, tCt c, các bL phMn trên c? thF. 

Khi bé V!]c b_ng và ti\p xúc da k: da v*i ba hoAc ms, không nhTng 

thân nhitt cWa bé V!]c Vi:u hoà mà bé còn c,m thCy an toàn và yên dn, 

giúp bé có thF dành suc lcc cWa mình VF tò mò, khám phá th\ gi*i xung 

quanh. 

Gi4ng nói cWa chúng ta là mLt V_ ch?i tuytt v^i và là công cg VF bé h4c 

hXi. Các bài hát và chuytn kF cxng rCt quan tr4ng V)i v*i tr7 s? sinh và 

tr7 th?. Tr7 càng V!]c chuytn trò và V!]c ng!^i ch-m sóc leng nghe thì 

tr7 càng phát triFn ngôn ngT cxng nh! sR V!]c chuyn bJ t)t h?n các Vi:u 

kitn VF Vi h4c. 

C? thF cWa cha ms tr7 có thF tr" thành mLt dgng cg VF bé ch?i và tMp thF 

dgc. Trong khi l*n lên, bé m[nh d[n vMn VLng bHng nhi:u cách. C? thF 

cWa b) ms có thF tr" thành trò ch?i VF bé tMp thF dgc rCt an toàn, ví dg 

nh!: các trò ch?i c!ri ngca, kéo c!a lUa x7, nu na nu n)ng, ch_ng ng 

ch_ng hoa, Vi máy bay... 
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T! v$n viên nh$n m*nh là tr/ th0 c2n nhi3u 56 v7t 58 ch0i và v7n 59ng 

58 phát tri8n các c0 b>p c?a mình. CDc biEt, các trò ch0i 50n giHn, ng9 

nghInh bJng cách sL dNng các b9 ph7n trên c0 th8 tr/ và c0 th8 chúng ta. 

Ho"t %&ng 5: K! tên và th)c hành theo nhóm m/t s1 trò ch4i v6i các b/ 

ph:n c4 th! 

Chia cha m' thành nhóm, yêu c0u m1i nhóm k3 ra 5 vi7c mà ng9:i l<n 

có th3 làm v<i các b? phAn trên cB th3 mình D3 giúp trF chBi, phát tri3n, 

cGm nhAn tình yêu th9Bng cHng nh9 khám phá và hIc hJi. Yêu c0u m1i 

nhóm trình diNn 1 trong 5 hoQt D?ng Dó. 

Ho"t %&ng 6: K!t lu&n bu)i t+ v-n 

TSt cG cha m'/ nhUng ng9:i chVm sóc trF DXu có th3 có nhUng hoQt D?ng 

chVm sóc và nuôi d9Zng s[ phát tri3n c\a trF cG vX th3 chSt, trí tu7 và 

tâm h_n mà không t̀ n kém hobc ít t`n kém. 

 Câu h1i 

1. Hãy li7t kê các tranh Gnh c0n chuen bf cho bugi t9 vSn theo nhóm? Các 

tranh Gnh Dó c0n Dáp jng yêu c0u gì? Blng cách nào D3 ng9:i t9 vSn có 

th3 có D9mc các tranh Gnh Dó? 

2. BQn có nhAn xét gì vX vi7c sp dqng các ph9Bng pháp c\a t9 vSn viên qua 

bugi t9 vSn này? 

3. BQn thSy bugi t9 vSn này có sjc thuytt phqc không? Vì sao? 

Hoạt động 2: Với tư cách là người mẹ/bố, bạn hãy nghiên cứu 

tiến trình các hoạt động của cô giáo hướng dẫn trẻ vệ sinh 

ăn uống. Sau đó nhận xét về tính hiệu quả của hoạt động 

này đối với sự phát triển của trẻ  

B"n hãy '(c k+ các ho"t '/ng c1a cô giáo “H78ng d:n tr< =n th>c =n n?u 

chín”. Ho"t '/ng này diEn ra trong l8p m:u giáo. V8i t7 cách là ng7Ji mK 

có con h(c M l8p m:u giáo 'Nn dO ho"t '/ng này, b"n hãy cho ý kiNn c1a 

mình sau khi '(c, bUng cách trV lJi các câu hXi.  

Ch" $% t' v)n: H-.NG D2N TR5 6N TH7C 6N N8U CHÍN 

Ki!n th2c 

— TrF hi3u tQi sao c0n phGi Vn thjc Vn nSu chín. 
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K! n$ng 

— Bi$t m't s) th+c -n c/n n0u chín m3i 456c -n và m't s) th+c -n khác 

không c/n n0u chín c=ng có th? -n 456c. 

— NhBn bi$t 456c m't s) hành vi -n, u)ng h6p vF sinh và không h6p  

vF sinh. 

Thái *+ 

— TH ch)i th+c -n ch5a 456c n0u chín. 

Chu.n b0 

— Các b+c tranh cho trM làm bài tBp cá nhân hoPc theo nhóm. 

— NghR ra m't câu chuyFn có n'i dung dUy trM phVi -n th+c -n n0u chín.  

— ChuWn bX m't s) câu hYi 4? hYi trM sau khi k? chuyFn cho trM nghe. 

— Bút chì màu hoPc sáp màu cho trM th\c hiFn bài tBp. 

Ti"n trình 

Ho#t %&ng 1: Giúp tr6 bi7t có nh:ng lo=i th>c $n c?n n@u chín hoBc 

nh:ng th>c $n không c?n n@u chín cEng $n *FGc 

— TrM trong l3p 456c chia làm 2 nhóm. Trên bàn m_i trM (nhóm 1) có tranh 

vc các loUi th+c -n có th? -n ngay, có loUi phVi n0u. Yêu c/u trM l\a chen 

và 4ánh d0u (V) vào th+c phWm có th? -n ngay, 4ánh d0u (X) vào th\c 

phWm c/n phVi n0u chín m3i -n 456c. Nhóm 2: giáo viên yêu c/u trM 

bing kinh nghiFm cja mình hãy nêu các loUi th+c -n có th? -n ngay và 

nhlng th+c -n c/n phVi n0u chín m3i -n 456c.  

— Ghi chú: n$u có vBt thBt cho trM chen l\a th+c -n c/n phVi n0u chín và 

không c/n n0u chín thì càng t)t. 

Sau khi các cháu 4ã th\c hiFn bài tBp trên, giáo viên moi 4Ui diFn cho 

tHng nhóm 4+ng lên nói cho cV l3p nghe, th+c -n nào c/n n0u chín, th+c 

-n nào không c/n n0u chín c=ng -n 456c. Nhóm này trình bày thì nhóm 

kia c/n lpng nghe và có ý ki$n bình luBn vr câu trV loi cja nhóm bUn. 

Giáo viên ghi lên bVng. Sau 4ó giáo viên tsng h6p lUi và khen ng6i nhiru 

trM có kinh nghiFm hay. 

Giáo viên k$t luBn:  

Th+c -n có nhiru loUi, có loUi không c/n n0u c=ng -n 456c, nh5ng có 

nhlng loUi c/n n0u chín m3i -n 456c. 
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Ho"t %&ng 2: Tìm hi&u t)i sao ph.i /n th1c /n n3u chín?  

—  Giáo viên t* ngh- ra câu chuy4n có n6i dung nói v8 m:i nguy hi;m c<a 

vi4c =n th>c =n còn s:ng, chBa CBDc nEu chín, k; cH trái cây, tr>ng, thIt, 

cá... và k; cho trL nghe. 

Ví dO: Giáo viên có th; k; cho trL nghe câu chuy4n nhB sau: 

Hai anh em Tâm và Hùng s:ng cùng vTi mU Vân trong m6t ngôi nhà nhW 

xinh xYn. HZng ngày mU Vân thB[ng chu\n bI c^m vTi nhi8u món ngon 

nhB: thIt rim, canh cua, giá C_ xào cho hai anh em Hùng =n. Hùng rEt 

yêu mU, m_i lan Ci hbc c lTp meu giáo v8 là Hùng sà vào lòng mU, ôm 

hôn mU thYm thift. 

Thf nhBng, hôm nay mU Vân bgn Ci th=m bà ngohi :m nên v8 nhà 

mu6n. iói bOng cjn cào mà không có gi C; =n, Hùng nhìn thEy quH cà 

tím ngon lành trên bàn, Hùng cam lên =n ngEu nghifn mà anh Tâm mHi 

hbc bài nên chmng bift. Tr[i chgp chohng t:i mU Vân mTi v8 tTi nhà, thEy 

Hùng nZm khóc thút thít. Thì ra Hùng Cang bI Cau bOng và bujn nôn. 

ThEy thf mU v6i CBa Hùng tTi trhm y tf xã cEp c>u.  

Bác s- khám b4nh và cho Hùng u:ng thu:c và ân can hWi Hùng: Cháu có 

bift vì sao cháu bI nôn và Cau bOng không? Hùng xEu hs núp vào ngB[i 

mU. Bác s- bHo: Cháu bI ng6 C6c th>c =n, quH cà tím phHi nEu chín mTi 

=n CBDc, vì =n th>c =n chBa CBDc nEu chín nên cháu bI Cau bOng và nôn 

CEy. Bác s- dtn dò Hùng: PhHi =n th>c =n Cã nEu chín. Hùng trH l[i lí nhí 

tW vL h:i hgn: “Vâng h”. Sau Có mU Vân và Hùng cHm ^n bác s- và ra v8. 

— Sau khi Cbc xong câu chuy4n, giáo viên Càm thohi vTi trL v8 n6i dung câu 

chuy4n theo các câu hWi nhB sau:  

Bhn Hùng s:ng cùng ai? (cùng vTi mU Vân và anh Tâm). ThB[ng ngày 

bhn Hùng CBDc =n nh{ng món gì? (th"t rim, canh cua, giá ./ xào). Hôm 

nay Ci hbc v8, Cói bOng bhn Hùng Cã =n quH gì? (quH cà tím). Bác s- bHo vì 

sao bhn Hùng bI Cau bOng và nôn? (=n th>c =n chBa CBDc nEu chín). 

—  Kft lugn: PhHi =n th>c =n Cã CBDc nEu chín. 

Ho"t %&ng 3: C7ng c9 cho tr; hi&u bi=t ph.i /n th1c /n >ã >@Ac n3u chín 

— TrL CBDc ngji theo nhóm 4 — 5 trL. Phát cho m_i trL b6 tranh gjm 3 tranh 

r[i: 1 tranh bé Cang nhtt rau và r�a rau, 1 tranh nji Cang Cun trên bfp, 1 

tranh bé Cang =n. 
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— Nhi%m v( c*a t-ng nhóm: quan sát k7 3 tranh nh: r;i l= và s?p xBp   

chúng theo mFt trình tH lô gích hKp lí. GiNi thích tOi sao lOi xBp nhP thB? 

Giáo viên kBt luSn: PhNi Un thVc Un Wã WPKc nYu chín. 

Ho"t %&ng 4: C!ng c& cho tr+ hi-u bi0t 1n s3ch, u&ng s3ch 

— M[i tr= mFt t; tranh, trên Wó có nhi]u hành vi Wúng — sai v] v% sinh  

Un u^ng. 

—  Nhi%m v( c*a m[i tr=: quan sát k7 t-ng bVc tranh và thHc hi%n: 

+  Tô màu xanh cho các bOn Wang Un, u^ng hKp v% sinh. 

+  GOch chéo (x) cho các bOn Wang Un, u^ng không hKp v% sinh. 

+  eBm xem có mYy bOn Un u^ng hKp v% sinh? 

— Sau khi tr= thHc hi%n xong bài tSp, giáo viên h:i Wh tr= kh ra nhing hành 

vi Un, u^ng hKp v% sinh là gì? Không hKp v% sinh là gì? 

Giáo viên nh?c lOi cho tr= nhk: TrPkc khi Un quN phNi rla sOch, rla sOch 

tay. PhNi u^ng nPkc Wã WPKc Wun sôi, Un thVc Un Wã WPKc nYu chín. 

Ho"t %&ng 5: To3 6àm v: vi;c 6<ng c=m s3ch mang 60n l@p 

(HoOt WFng này có thh WPKc tn chVc nBu tr= thP;ng WPa com t- nhà  

WBn lkp). 

Có thh toO Wàm vki tr= mFt s^ câu nhP: Các con thP;ng WHng com và 

thVc Un vào Wâu Wh mang WBn lkp? ThVc Un c*a các con có nhing gì? Các 

con Un com brng Wsa hay thìa? Ai thP;ng nYu com cho con mang WBn 

lkp? Ai thP;ng rla cup lvng cho các con? ei dxc WP;ng có nên my cup 

lvng com ra không? Vì sao? TrPkc khi my cup lvng com ra Un, các con 

phNi làm gì? 

Câu hCi 

1. BOn thYy m(c Wích c*a buni tP vYn có WOt WPKc không? Vì sao? 

2. Các hoOt WFng cô giáo tn chVc cho tr= thHc hi%n có phù hKp vki WF tuni 

không? Vì sao?  

3. NFi dung cô giáo hPkng d�n có mang tính thHc tB không? Có d� hihu W^i 

vki tr= không? 

4. Hãy nêu các phPong pháp mà cô giáo Wã dùng trong hoOt WFng này? Có 

phù hKp không? 
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Hoạt động 3: Nghiên cứu tiến trình hoạt động của buổi tư vấn. 

Sau đó nhận xét về mục đích, nội dung thông tin, phương pháp 

của buổi tư vấn 

B!n hãy nghiên c+u k. ti0n trình c3a ho!t 67ng t8 v:n sau và tr= l?i các 

câu hBi: 

1. M$c &ích c)a bu-i t0 v2n là gì? 

2. C;n chu<n b= nh>ng gì cho bu-i t0 v2n?  

3. NBi dung thông tin c)a bu-i t0 v2n là gì? 

4. Ph0Gng pháp t0 v2n viên &ã sM d$ng là gì? 

5. BPn có &R xu2t &iRu gì &T bu-i t0 v2n &Pt hiUu quW hGn? 

Ch" $% t' v)n: TÍNH TÒ MÒ, HAM TÌM HI+U VÀ S0 PHÁT TRI+N TOÀN 

DI6N C8A TR9 

Ti0n trình  

Ho"t %&ng 1: Chào h%i — Gi)i thi+u 

T0 v2n viên &R ngh= mZi ng0[i t\ gi]i thiUu vR mình. T0 v2n viên &0a ra 

nh>ng câu h`i gai ý giúp mZi ng0[i có thT nh] lPi nBi dung c)a bu-i t0 

v2n l;n tr0]c: Anh/chG hãy kH l!i m7t viJc mà mình 6ã làm có tác dMng 

nuôi d8Ong tính tQ tin cho con c3a mình 

Sau mBt vài ý kign phát biTu, t0 v2n viên kgt luin:  

Tính t\ tin không t\ nhiên mà có, nó c;n &0ac xây d\ng, khuygn khích, 

tPo &iRu kiUn phát triTn thông qua các hoPt &Bng phù hap v]i khW nlng 

c)a chính &ma trn. 

Hôm nay chúng ta cùng nhau trao &-i mBt ch) &R m]i: Tính higu kì, ham 

hiTu bigt và s\ phát triTn toàn diUn c)a trn. Ch) &R này sp giúp cho mZi 

ng0[i hiTu rqng ai crng có thT giúp con cháu mình phát triTn toàn diUn 

hGn khi tPo &iRu kiUn cho chúng phát huy tính higu kì, khám phá thg gi]i 

xung quanh. 

Ho"t %&ng 2: Tìm hi0u v2 tính tò mò, ham tìm hi0u  

T0 v2n viên nêu câu h`i &T mZi ng0[i cùng suy nghs: 

Câu hBi 1: Thg nào là mBt em bé tò mò, ham tìm hiTu? 

Câu trW l[i mong &ai: là nh>ng em bé thích tìm tòi, thích dò h`i mZi &iRu 

&T hiTu bigt. 
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Câu h%i 2: Em bé tò mò có t)t không? T1i sao nh6 v8y? 

Câu tr> l@i mong ABi: D)i vEi trF nhG, tính hiJu kì, ham tìm hiLu là rNt t)t, 

nó giúp trF hQc hGi A6Bc nhiRu AiRu, giúp phát triLn nh8n thTc, tU tin và 

hQc t8p t)t hVn. 

L6u ý: 

MQi ng6@i có thL hiLu tính tò mò theo ngh\a không t)t (xoi mói, hay dòm 

ngó vi`c caa ng6@i khác), vì v8y hQ có thL tr> l@i hiJu kì là không t)t. T6 

vNn viên cdn h6Eng hQ tr> l@i theo câu tr> l@i mong ABi beng cách A6a 

thêm các câu hGi gBi ý AL giúp hQ hiLu theo ngh\a t)t nh6: Mft ATa trF 

hay hGi vR mQi AiRu xung quanh AL biJt thì có t)t không? Mft ATa trF 

luôn tìm tòi nhhng cái mEi AL hQc hGi, AL làm theo thì có t)t không? 

T6 vNn viên viJt các ý kiJn phát biLu lên b>ng rii nhNn m1nh nhhng 

AiLm sau: 

Tò mò/ hiJu kì là cV sk caa vi`c hQc hGi. Mft ATa trF hiJu kì luôn luôn 

tìm tòi nhhng cái mEi AL hQc hGi, nhhng vi`c mEi AL làm, nhhng tình 

hu)ng mEi AL gi>i quyJt. Nhhng trF hiJu kì th6@ng sm m1nh d1n hVn 

trong giao tiJp xã hfi cong nh6 pn Aqnh vR tình c>m. Và các em bé Aó sm 

luôn tìm cách hQc hGi su)t A@i, không chs hQc k tr6@ng mà còn giúp cho 

suy ngh\ caa em sâu stc hVn trong cufc s)ng sau này. 

SU hiJu kì caa trF cong nh6 mong mu)n hQc hGi và khám phá btt Adu 

ngay tv khi bé ra A@i. TrF nhìn vào mtt ng6@i thân, nhìn ánh Aèn, thích 

nhìn các Ai v8t có màu stc sxc sy, chú ý AJn tiJng Afng... 

TrF càng A6Bc nuôi d6yng t)t vR thL chNt và nh8n thTc thì càng phát 

triLn tính hiJu kì. 

Ng6@i lEn cdn Afng viên AL trF hiJu kì và khám phá, Afng viên trF Axt 

câu hGi và tr> l@i các câu hGi caa trF. 

TrF hiJu kì sm trk nên tU tin hVn, hQc t8p t)t hVn. Chúng ta cdn khuyJn 

khích tính hiJu kì caa tNt c> các em, gái cong nh6 trai, trF bình th6@ng 

hay trF khuyJt t8t. Tính hiJu kì caa trF góp phdn giúp trF phát triLn 

toàn di`n.  

Ho"t %&ng 3: Chia s& kinh nghi*m th-c t/  

Câu hGi AL mQi ng6@i cùng chia sF:  

Con/cháu caa anh/chq có ph>i là mft ATa bé hiJu kì, ham tìm hiLu 

không? Hãy kL mft vài hành Afng, l@i nói caa bé thL hi`n AiRu Aó?  
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Ho"t %&ng 4: Th"o lu'n v* cu,n truy0n tranh: “Bé Tý tò mò”  

T! v$n viên chia nh+ng ng!-i tham d1 thành 2 nhóm. Phát cho m9i 

nhóm m:t cu<n truy?n tranh “Bé Tý tò mò” và FG nghH nh+ng ng!-i biJt 

ch+ FKc to tLng trang trong cu<n truy?n cho nhóm mình nghe rOi thPo 

luRn theo tLng trang sách: 

Bé Tý Fang làm gì? Bé hKc F!Vc FiGu gì khi làm nh! vRy? 

Cha, mZ, ông, bà và chH c\a bé Tý làm gì F] giúp em ham thích tìm hi]u 

thJ giai xung quanh hdn? 

Sau khi các nhóm trình bày kJt quP, t! v$n viên bf sung thêm các gVi ý 

vG cách giúp bé tr, nên thích hi0u kì, khám phá h6n: 

Khi chuy?n trò vai bé, ng!-i chhm sóc tri cjn tko ra nh+ng vi mlt khác 

nhau F] bé bmt ch!ac. 

Chúng ta có th] chdi các trò chdi khác nhau cùng vai bé. 

T$t cP mKi ng!-i trong gia Fình, cP nam giai và pho n+, cjn dành th-i 

gian chdi cùng vai tri F] giúp Fp tri phát tri]n hài hoà vG th] ch$t, tinh 

thjn, tình cPm và giao tiJp xã h:i. 

Khi làm các công vi?c nhà holc làm vi?c trong v!-n có th] cho bé quan 

sát và “tham gia” cùng F] bé tiJp xúc vai các s1 vRt, hi?n t!Vng xung 

quanh nh!ng phPi FPm bPo an toàn. 

rlt câu hti mu cho bé, ví do “Con mu<n làm vi?c này nh! thJ nào? Con 

cPm th$y thJ nào? Tki sao lki thJ?...” 

Luôn luôn c< gmng F] bé ch\ F:ng khám phá, tìm hi]u xem bé quan tâm 

FJn nh+ng FiGu gì, bé thích nhìn gì, thích nghe gì, thích chdi vai holc 

thích nói chuy?n vG ch\ FG gì. 

Cu<i cùng t! v$n viên FKc thông Fi?p: Cách t<t nh$t F] bkn có th] làm 

F] khuyJn khích tính tò mò c\a bé là chính bkn cwng tru nên tò mò. Con 

bkn sx mu<n bmt ch!ac bkn ngay. 
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Hoạt động 4: Căn cứ vào mục đích và các nội dung cần chuyển 

tới cha mẹ được đưa ra dưới đây, bạn hãy hình dung và 

viết ra tiến trình một buổi tư vấn cho cha mẹ với chủ đề: 

”Giúp trẻ 3 – 6 tuổi phát triển tính tự tin” 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Mục đích của buổi tư vấn 

Giúp cha m)/ ng-.i ch/m sóc tr4 hi5u 7-8c t9m quan tr;ng c<a tính t> 

tin c?ng nh- cách xây d>ng lòng t> tin G tr4. 

2. Nội dung 

—  Bi5u hiKn c<a tính t> tin G tr4. 

—  L8i ích c<a tính t> tin 7Mi vOi s> phát tri5n toàn diKn c<a tr4. 

—  Cách nuôi d-Tng tính t> tin G tr4 nhU. 

 

Nội dung 7  

XÂY DỰNG TÀI LIỆU, SẢN PHẨM TƯ VẤN VỀ CHĂM SÓC, 

GIÁO DỤC TRẺ 3 – 6 TUỔI (1 tiết) 

Hoạt động: Nêu yêu cầu vẽ tranh và nghĩ ra chuyện để giáo dục trẻ 

—  BVn hãy: 

+  Nêu yêu c9u v\ các b^c tranh 75 t- v_n cho cha m) v` nai dung: Hình 

thành tính ham hi5u bidt cho tr4. 

+  T> nghf ra mat câu chuyKn dùng 75 phát tri5n ngôn ngh cho tr4 3 — 6 tuki. 

l5 th>c hiKn 7-8c nhiKm vm này, bVn hãy tham khpo ph9n này G module 

MN 10. Ngoài nhhng nai dung cu bpn 7ã nêu G module MN 10, khi xây 

tài liKu, spn phvm t- v_n v` ch/m sóc, giáo dmc tr4 3 — 6 tuki, xin l-u ý 

bVn mat sM 7i5m c9n chú ý: 

Hình v\ trong tranh, trong pnh chmp; các hoVt 7ang ch/m sóc giáo dmc 

tr4 c9n chú tr;ng s> tham gia tích c>c c<a tr4. li`u 7ó có nghfa tr4 tham 

gia tích c>c trong quá trình bVn ch/m sóc, giáo dmc tr4. Nh- vyy các tài 

liKu s\ có ý nghfa, tác 7ang mVnh 7dn tính ch< 7ang c<a tr4 trong cuac 

sMng hzng ngày. BM m) s\ chú tr;ng thu hút s> tham gia tích c>c c<a tr4 

trong quá trình h; ch/m sóc, giáo dmc con.  
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D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

1.  Tr% 3 — 6 tu+i có nh1ng 34c 3i5m phát tri5n n+i b:t nào cha m> c?n 

quan tâm? 

2.  Tr% 3 — 4 tu+i có khF nGng nhH thI nào? Cha m> có th5 làm gì 35 giúp tr% 

phát tri5n tNt? LPy ví dU. 

3. Tr% 5 tu+i có khF nGng nhH thI nào? Cha m> có th5 làm gì 35 giúp tr% 

phát tri5n tNt? LPy ví dU. 

4. Cha m> c?n theo dõi sát sZ phát tri5n c[a tr% 35 làm gì? LPy ví dU. 

5. MUc tiêu tH vPn chGm sóc, giáo dUc tr% cho các b:c cha m> có con tr%  

3 —  6 tu+i là gì? 

6. Các kiIn th_c và k` nGng va dinh dHbng c?n tH vPn cho cha m> có con  

3 — 6 tu+i? 

7. Hãy k5 mft sN thói quen tNt g tr% cha m> c?n hình thành. 

8. Hãy k5 mft sN tai nin thHjng g4p g tr% 3 — 6 tu+i cha m> c?n biIt. 

9. Bin hHmng dnn cha m> choi vmi tr% bpng nh1ng 3q choi nhH thI nào? 

10. Nh1ng vitc cha m> có th5 làm 35 phát tri5n tính tZ tin, tZ l:p c[a tr% là gì? 

11. Cha m> c?n làm gì 35 giúp tr% phát tri5n trí tò mò và sZ sáng tio? 

12. Cách cha m> 3vc sách cho tr% nghe? 

13. Cách cha m> trò chuytn vmi tr% nhH thI nào? 

14. Hãy nêu nfi dung co bFn c?n tH vPn cho cha m> trong vitc chuwn bx  

cho tr% vào hvc lmp 1. 

15. MUc 3ích c[a vitc gimi thitu Chuwn phát tri5n c[a tr% 5 tu+i cho cha m> 

là gì? 

 

E. PHỤ LỤC 

TRz C{N |}~C YÊU TH}�NG, YÊN �N VÀ AN TOÀN 

Vì sao tr% c?n 3H�c yêu thHong và hinh phúc, yên +n và an toàn? 

|Ni vmi tr% nh�, 3H�c yêu thHong, sZ yên +n và an toàn là nhu c?u thiIt 

yIu c?n 3H�c 3Fm bFo 35 giúp tr% phát tri5n tNt cF va th5 chPt lnn tinh 

th?n. SNng trong b?u không khí gia 3ình vui v%, hoà thu:n, 3H�c mvi 

ngHji yêu thHong, quan tâm, nâng niu, che chg, s� tio cho tr% mft cFm 
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giác an toàn v+ tinh th-n, tr0 s2 c3m th5y vui t89i, h:nh phúc, t= tin h9n. 

?ó là Bi+u kiDn 3nh h8Eng r5t lFn BGn s= phát triHn cIa tr0 mà các bKc 

làm cha, làm mL không nên xem th8Qng. 

Nh"ng &i(u gì làm cho tr2 s4 hãi? 

— ?ó là s= cSng thTng hay s= xích mích, xô xát nhau giVa nhVng ng8Qi thân 

trong gia Bình hoYc giVa nhVng ng8Qi trong gia Bình vFi hàng xóm. 

— ?ó là nhVng lQi do:: khi con nh\ không làm Búng ý cIa ng8Qi lFn, lúc tr0 

ph3i E l:i m^t mình trong bóng t_i hoYc trong m^t khung c3nh quá r̂ ng 

rãi và tbnh mcch hoYc xa l: B_i vFi tr0... Tr0 th8Qng khóc, kêu thét lên, 

ném các thf lung tung, nét mYt trông h_t ho3ng, tái nhgt... 

Khi th8y tr2 t: ra s4 hãi, cha m= và ng?@i thân trong gia &ình nên 

làm gì? 

— Ôm tr0 vào lòng hoYc njm tay tr0, dcu dàng vk v+ tr0. 

— Nói chuyDn hoYc hát cho tr0 nghe. 

— Ch9i vFi tr0, h8Fng tr0 tKp trung vào ho:t B^ng khác, t:o s= thích thú 

cho tr0. 

— NhVng Bi+u c-n làm BH tránh cho tr0 c3m giác sg hãi và t:o ra s= vui v0 

an toàn và c3m giác h:nh phúc và B8gc yêu th89ng cho tr0? 

— Hàng ngày hãy n=ng bé, ôm bé, vu_t ve bé và th9m bé. 

— Nói vFi bé là mpi ng8Qi yêu quý bé và b:n thKt h:nh phúc vì có bé. KH 

cho bé nghe các câu chuyDn ngpt ngào v+ ngày bé ra BQi, mpi ng8Qi 

trong gia Bình Bã chQ Bgi s= ra BQi cIa bé nh8 thG nào và sung s8Fng nh8 

thG nào khi l-n B-u nhìn th5y bé. 

— Ch9i và Bùa vui cùng vFi bé: hàng ngày tr8Fc khi Bi ngI vu_t ve bé, kH 

chuyDn, Bpc th9 cho bé nghe, cho bé B8gc tiGp xúc vFi c\, cây, âm thanh 

cIa thiên nhiên quanh nhà. 

— Không quát mjng hoYc Bánh BKp tr0. 

— NhL nhàng nh8ng nghiêm khjc gi3i thích cho tr0 khi tr0 có nhVng hành 

B^ng sai. 

— Khi ng8Qi lFn có Bi+u gì tfc giKn, nên dùng lQi nói nhL nhàng BH biHu 

B:t, không nên to tiGng cãi nhau hoYc Bánh nhau. 

— Mpi ng8Qi c-n B_i xt vFi nhau bình BTng và tôn trpng nhau. 

— Gi3i thích cho tr0 hiHu các tr:ng thái vui buvn cIa con ng8Qi là Bi+u  

t= nhiên. 
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— "#i v&i tr) bé, khi ng12i l&n làm m6t vi7c gì :ó, hãy :1a tay ra vu#t nh@ 

vào ng12i tr), gBi tên tr) và nói âu yEm “Con yên tâm, m@ ngHi cInh con 

:ây mà, m@ cJa con :ây”. 

— "iMu quan trBng cho tr) là :1Oc nhìn, :1Oc bPt ch1&c cách mBi ng12i 

Rng xT t#t v&i nhau và tôn trBng nhau. 

— MWi gia :ình nên xây dYng cho mình nMn nEp sinh hoIt hàng ngày \n 

:]nh nh1 ^n, ngJ, tPm rTa hàng ngày :1Oc l_p :i l_p lIi nhiMu l`n sa giúp 

con cJa bIn l&n nhanh và ngoan. 

— Tuy nhiên, rdt c`n dIy cho tr) biEt sO nheng :iMu nguy hifm :f phòng 

tránh các tai nIn dh g_p nh1: bjng, hóc s_c, khi cho vkt nhj vào mi7ng, 

:Rt tay khi dùng dao, chIy ra :12ng dh b] xe c6 gây tai nIn...  

— NEu có thf cho tr) :1Oc nhìn thdy nheng :iMu sO hãi tích cYc nh1 nhìn 

thdy n1&c sôi, lTa.  

 

KHUYtN KHÍCH TRÍ TwxNG TwzNG C{A TR} 

—  Tôn trBng và quan tâm t&i ý ngh� cJa tr). 

—  TIo :iMu ki7n cho tr) ch�i các trò ch�i :óng vai :f tr) có thf t1�ng t1Ong 

và dihn t� các hành :6ng phù hOp v&i t�ng vai. 

—  Cho tr) ngh� và va các con vkt � hành tinh khác. 

—  BiEt d�ng câu chuy7n :f tr) có thf ngh� ra các cách kEt thúc khác nhau. 

—  Cho tr) lPng nghe và phát hi7n các âm thanh trong tY nhiên và tìm cách 

mô phjng lIi... 

Chdp nhkn sY khác nhau cJa mWi tr): 

—  ST d�ng m6t s# dIng câu hji :f khuyEn khích sY tò mò, t1�ng t1Ong và 

sáng tIo cJa tr). 

+  TIi sao? 

+  Nh1 thE nào? 

+  Còn cách nào khác không? 

+  "iMu gì sa x�y ra nEu...? 

—  "6ng viên tr) :_t các câu hji, dihn t� và chia s) ý t1�ng cJa chúng mà 

không b] sO hãi, chê c12i. 

—  Khi khuyEn khích tính tò mò, sáng tIo cJa tr) c`n :�m b�o môi tr12ng 

an toàn :f tr) có thf tY thT làm mà không gây nguy hifm cho tr). 
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