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Tìm ra các cách mới để vỗ về con bạn - như một cái chăn, đồ 

chơi, hoặc thậm chí là một bài hát buồn cười. Khi bạn tìm được 

một thứ gì đó có tác dụng, hãy khuyến khích con bạn sử dụng 

nhiều lần để giúp trấn tĩnh. 

Mừng đón mọi từ hay âm thanh con bạn tạo ra và bổ sung thêm! 

Nếu các em nói “bờ bờ,” bạn có thể trả lời "đúng rồi đó là bình 

sữa của con!" Việc này giúp các em học thêm từ hơn nữa. 

Vì bạn muốn dạy con mình cách sử dụng từ ngữ để giao tiếp, hãy 

thử hạn chế cho bé ngậm vú giả khi nằm trong nôi. Việc này 

giúp trẻ thực hành các từ mới và các cách mới để trấn tĩnh trong 

ngày. 

Tìm những dấu hiệu cho thấy trí nhớ của con bạn đang phát 

triển – các em có lấy giày khi nghe bạn nói "ra ngoài chơi nhé 

con?" Các em hiểu và nhớ nhiều hơn những gì các em có thể 

nói, và các em quan sát bạn và thế giới xung quanh! 

Các buổi nói chuyện không nhất thiết phải có từ ngữ. Bạn cũng có 

thể sử dụng bàn tay của mình để kể chuyện và kết nối cử động và 

ngôn ngữ! Xem bên dưới để tìm hiểu tại sao việc này lại quan trọng 

và bạn có thể làm gì. 

Bài Hát Với Cử Chỉ Tay 

Lời Khuyên Vroom™: Bạn có biết bất kỳ bài hát 

nào có cử động tay không? “Twinkle Twinkle 

Little Star” hay “The Itsy-bitsy Spider?” Thử thêm 

các bài hát đó khi bạn hát và xem con bạn có theo 

dõi hay không. Hãy sáng tạo, bạn cũng có thể tự 

nghĩ ra cử động tay cho bất kỳ bài hát nào. Chúc 

bạn vui vẻ! 

Thông Tin Cho Bạn 

Sử dụng tay của bạn khi bạn hát sẽ giúp con bạn chú 

ý và sử dụng kỹ năng tự kiểm soát để bắt chước bạn. 

Nó cũng giúp con bạn kết nối trải nghiệm với các từ 

mới. Các em học ngôn ngữ hiệu quả nhất từ giọng 

lên xuống của bạn, và những lúc như thế này giúp 

bạn gắn kết! Để biết thêm lời khuyên như thế nào, 

hãy tải ứng dụng miễn phí xuống tại 

www.Vroom.org! 


