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Để con bạn tự tập đánh răng...hoặc đánh răng cho bạn khi bạn 

đánh răng cho bé. Việc giao con bạn sự độc lập và "công việc" có 

thể giúp con bạn cảm thấy được kiểm soát và quan trọng. 

Cho phép con bạn nghịch khi ăn. Việc ném hoặc nghịch đồ chơi 

là bình thường ở độ tuổi này. Con bạn đang khám phá thế giới, do 

đó đừng quá thất vọng và nhớ rằng các em không phải là không 

ngoan. 

Khi con bạn buồn, hãy cố làm các em phân tâm bằng một thứ gì 

đó hoặc một người khác xung quanh các em. Hãy nhớ rằng các 

em còn quá nhỏ đối với bất kỳ sự trừng phạt nào, nhưng có thể 

phân tâm bởi một cuốn sách, đồ chơi, bài hát, bật tắt đèn, đi dạo 

hoặc một điệu nhảy buồn cười. 

Ăn cùng nhau trong gia đình bất kỳ khi nào có thể. Ăn cùng nhau dạy 

nhiều điều cho trẻ và là thời gian tuyệt vời để nói chuyện và kết nối 

trong gia đình. 

Việc đặt tên cho mọi thứ xung quanh con bạn giúp xây dựng các 

kỹ năng quan trọng trước khi đi học. Nói về các màu sắc và kết 

cấu trong cuộc sống hàng ngày của bạn - như "bầu trời màu xanh" 

hoặc "cái bánh quy đó bị trầy." Cũng thực hành các trò chơi có 

dán nhãn! Xem bên dưới để tìm hiểu tại sao việc này lại quan 

trọng và bạn có thể làm gì. 

Lời Khuyên Vroom™: Dành ra một phút dán nhãn 

các bộ phận khác nhau trên cơ thể của con bạn. 

Bạn có thể bắt đầu bằng đầu, mắt, mũi, tai, và di 

chuyển xuống! Để cho vui hơn, bạn có thể hôn 

hoặc cù lét từng bộ phận khi gọi tên nó. 

Thông Tin Cho Bạn 

Con bạn tìm hiểu về thế giới thông qua bạn. Chơi 

theo cách này giúp các em cảm nhận tình yêu 

thông qua sự đụng chạm và chú ý của bạn. Các 

em cũng học các từ mới. Để biết thêm lời khuyên 

như thế nào, hãy tải ứng dụng miễn phí xuống tại 

www.Vroom.org! 
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