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Để con bạn làm "sếp" khi chơi. Tham gia các trò chơi và cố không 

yêu cầu các em phải chơi với cái gì hay cách sử dụng vật gì đó mà các 

em đang khám phá. Trẻ em học hiệu quả nhất khi các em theo dõi 

những mối quan tâm của mình. 

Cho con bạn biết CẦN làm gì, thay vì KHÔNG được làm gì. Nói "đi 

đi con" hiệu quả hơn là "đừng chạy" vì nó dạy con bạn về việc bạn 

muốn các em ứng xử thế nào. Sử dụng những hướng dẫn rõ ràng và 

khen con bạn khi các em làm việc bạn yêu cầu. Để dành "không" và 

"đừng" cho những vấn đề về an toàn. 

Việc có các hoạt động thường lệ có thể giúp tránh các cơn ăn vạ! 

Việc lập kế hoạch cho một ngày và nói với đứa con tập đi của bạn về 

việc đó có thể giúp các em kiểm soát hành vi của mình và chuẩn bị 

cho hoạt động sắp tới dễ hơn. 

Vỗ về và làm con bạn mất tập trung khi các em buồn hoặc ăn vạ. Các 

em còn quá nhỏ để hiểu mình đã làm sai điều gì và cần bạn giúp bình 

tĩnh lại. 

Đếm mọi thứ trong ngày - như bánh quy, vớ, bàn tay hoặc ngón chân! 

Việc giới thiệu các con số theo cách đời thực là quan trọng để xây dựng 

các kỹ năng làm toán để vào mẫu giáo. Xem bên dưới để tìm hiểu tại sao 

việc này lại quan trọng và bạn có thể làm gì. 

Có Bao Nhiêu Ngón Tay? Thông Tin Cho Bạn 

Trò chơi này kết nối các con số và kích thước với 

những gì chúng đại diện, như các ngón tay và ngón 

lớn hay ngón nhỏ. Việc này giúp con bạn thấy rằng 

các con số và kích thước không chỉ là từ ngữ, chúng 

còn đại diện cho những vật có thật. Đó là khởi đầu 

của việc học toán. Để biết thêm lời khuyên như thế 

nào, hãy tải ứng dụng miễn phí xuống tại 

www.Vroom.org! 

Lời Khuyên Vroom™: Cầm tay con bạn và đếm các 

ngón tay nhỏ nhắn của các em. Bây giờ nắm tay bạn 

lại và đếm các ngón tay to lớn của bạn. Tiếp tục với 

ngón chân nếu bạn có thời gian và tạo ra một bài hát 

vui nhộn kèm theo hoặc kể chuyện “This Little 

Piggy”. 


