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Tác động
bước phát triển tiếp theo

Ở giai đoạn này, thỉnh thoảng có vẻ như con bạn mỗi 
ngày lại học thêm một kỹ năng mới, có thể là cảm xúc, 
giao tiếp, vận động hoặc phát triển trí thông minh. 
Dưới đây là một số hoạt động gợi ý để khích lệ quá 
trình phát triển của con. 

Trí Thông Minh
Lăn bóng qua lại. Trò này không chỉ vui mà còn 
giúp tăng khả năng nhận thức sâu, khả năng dõi 
theo tầm nhìn và phối hợp tay-mắt. Ngoài ra, chơi 
lăn bóng còn dạy cho trẻ biết khi nào đến lượt mình.

Chơi trò lắp vào chỗ trống. Hướng dẫn trẻ khi trẻ 
chơi xếp hình đơn giản (đặt các khối vuông, trò, tam 
giác vào khớp vị trí). 

Kích thích óc sáng tạo. Vẽ và làm thủ công không 
chỉ là cách tuyệt vời để tự thể hiện mà còn giúp trẻ 
phát triển khả năng nhận biết về không gian và kỹ 
năng giải quyết vấn đề. Điều này rất quan trọng, tạo 
tiền đề để con bạn hiểu các khái niệm toán học về 
sau. Trẻ hứng thú với mọi thú vui vẽ vời, thủ công, 
từ dùng bút chì màu đến vẽ bằng cách in dấu tay, 
nghịch đất sét (loại đất sét mềm để trẻ có thể nặn 
được bằng đôi tay bé xíu). Tuy nhiên, bạn cần giám 
sát chặt chẽ vì ở tuổi này, trẻ cũng có thể cho màu 
vẽ, đất sét vào miệng. 

Hạn chế thời gian ngồi trước màn hình. “Lệnh 
cấm” này bao gồm tivi, máy vi tính và các thiết bị 
điện tử khác. Trẻ vẫn có thể chơi hoặc xem tivi, 
nhưng một chút là đủ. Hoạt động giải trí chính vẫn 
nên là các trò năng động, tương tác với người thật 
và trải nghiệm thực tế bằng cách sờ, nếm với đồ vật 
cũng như môi trường xung quanh trẻ.

Vận động
Chơi ngoài trời. Dù mưa hay nắng, bạn cũng nên 
tạo cơ hội để trẻ chơi đùa ngoài trời. Trẻ cần được 
chạy nhảy, leo trèo và khám phá. 

Đi xe đạp 3 bánh. Khi con bạn biết đi, biết chạy 
được vài tháng, chúng sẽ có khả năng phối hợp 
đủ để bắt đầu đi xe đạp 3 bánh. Bạn nên cho con 
đội mũ bảo hiểm, không chỉ để bảo vệ trẻ mà còn 
tập cho trẻ quen với việc đội mũ bảo hiểm khi có 
thể đi xe đạp hai bánh. 

Khuyến khích các hoạt động dùng tay. Các trò 
chơi vặn nắm cửa, đòn bẩy, ổ khóa… rất phù hợp 
để thao tác với bàn tay bé xíu, cũng như mặc 
quần áo cho búp bê, thú bông và tập cài nút, đóng 
nút, kéo dây khóa.

Để con tự lật sách. Hãy để trẻ luyện tập kỹ năng 
vận động khéo léo này bằng cách giở từng trang 
sách khi bạn đọc cho con nghe.

Hát những bản nhạc thiếu nhi có thể làm điệu 
bộ theo. Có rất nhiều bài hát “kinh điển” để bạn 
chọn, chẳng hạn: Năm ngón tay ngoan, Một con 
vịt, Bài tập buổi sáng, Cá vàng bơi, Đội kèn tí hon, 
Rửa mặt như mèo… (dù có thể trẻ chưa biết phân 
biệt bên trái, bên phải để làm đúng điệu bộ).

 



Cảm xúc
Thể hiện sự trìu mến. Hãy ôm trẻ thật nhiều, như 
thế con bạn sẽ có cảm giác thật an toàn.

Ứng xử chừng mực với cơn giận của trẻ. Giai 
đoạn này, nói lý lẽ, nịnh trẻ hoặc tỏ thái độ cảm thông 
thái quá đều không hiệu quả. Con bạn sẽ dần học 
cách dùng từ để biểu đạt cảm xúc và tự kiềm chế khi 
buồn, nhưng hiện tại, bạn càng phớt lờ những cơn 
giận dữ của trẻ thì chúng càng qua nhanh.

Khen ngợi khi trẻ cư xử đúng mực. Khi con bạn 
cư xử lễ phép, đúng mực trước mặt mọi người hoặc 
khi chơi với bạn bè, hãy nói cho trẻ biết điều đó. 
Cách nói yêu thương và những cái ôm là tất cả 
những gì trẻ cần để nỗ lực một cách tích cực. Tuy 
nhiên, bạn cũng không cần mỗi lần như thế đều 
thưởng đồ chơi mới đâu!

Biến việc thu dọn thành trò vui. Chỉnh đồng hồ để 
xem bạn có thể nhặt được bao nhiêu mẩu đồ chơi 
trong 3 phút. Hoặc bạn có thể vừa hát vừa dọn dẹp. 
Trẻ thích tỏ ra có ích, và biến việc dọn dẹp thành trò 
chơi sẽ giúp trẻ thấm dần tư tưởng dọn dẹp cũng là 
một phần thú vị của việc chơi đùa.

Khuyến khích giao tiếp xã hội. Trẻ sẽ học được rất 
nhiều từ việc tương tác với các bạn đồng trang lứa. 
Những hôm con không đến nhà trẻ, bạn có thể cho 
bé chơi với bọn trẻ hàng xóm hoặc tụ tập con cái của 
bạn bè. Một nhóm khoảng 3 – 4 trẻ là vừa vặn ở độ 
tuổi này.

Giao Tiếp
Tiếp tục trò chuyện. Nói chuyện và đáp lại những gì 
trẻ nói là một trong những cách tốt nhất bạn có thể 
làm để tác động đến kỹ năng giao tiếp và trí thông 
minh của trẻ. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện một 
sự tương quan mạnh mẽ giữa số từ vựng mà trẻ 
nghe được từ cha mẹ hoặc người trông trẻ đến độ 
tuổi lên 3 và chỉ số IQ lẫn thành tích ở trường. 

Mở rộng những gì trẻ nói. Điều này giúp kích thích 
quá trình suy nghĩ của trẻ. Nếu trẻ nói: “Xe tải”, bạn 
hãy nói thêm: “Đúng rồi, đó là một chiếc xe tải màu 
xanh đang chạy nhanh, phải không con?”. Nếu trẻ 
nói: “Con lái xe”, bạn có thể đáp: “Ừ, con sẽ lái một 
chiếc xe to như vậy, chạy nhanh như vậy, xe màu đỏ 
hệt như các chú lính cứu hỏa vậy, đúng không nào? 
Các chú ấy sẽ đi dập lửa”.

Làm album. Hãy chú ý đến những món đồ quen 
thuộc hàng ngày – khăn trải bàn, rổ đựng quần áo 
bẩn, xe… Cắt hình từ tạp chí hoặc tự chụp bằng điện 
thoại, sau đó rửa ảnh và sắp xếp vào album, ghi 
nhãn cho từng ảnh. Cùng con lật album và để trẻ gọi 
tên những gì bé nhìn thấy.

24 - 36 tháng tuổi (tiếp theo)

Tác động
bước phát triển tiếp theo


