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NẰM SẤP 

Yêu cầu các thành viên gia đình nói chuyện với con bạn bằng bất 

kỳ ngôn ngữ nào mà họ cảm thấy thoải mái nhất khi sử dụng. 

Việc có nhiều hơn một ngôn ngữ trong gia đình có thể là một lợi 

thế đối với trẻ em! 

Hãy cố hình dung ra điều gì giúp con bạn trấn tĩnh – như lắc lư 

nhẹ, hát hoặc nói "suỵt suỵt". Việc biết được con bạn thích gì sẽ 

giúp ích cho bạn vào lần sau các bé khó chịu. 

Ở mức nhiều nhất có thể, hãy cố giữ bình tĩnh khi ở gần con bạn. 

Hít thở sâu, lâu có thể có ích. Các em trông cậy vào bạn cho các 

em biết phản ứng và cảm nhận thế nào, và khi bạn bình tĩnh, các 

em cũng sẽ học cách giữ bình tĩnh. 

Phản ứng với những tiếng "ư ư" của con bạn. Biến mỗi tiếng đó 

thành một buổi nói chuyện bằng cách lặp lại âm thanh của các bé 

và thêm những âm thanh mới. 

Cho bé nằm sấp nhiều lần mỗi ngày. Xem bên dưới để tìm hiểu 

tại sao việc đó lại quan trọng và bạn có thể làm gì. 

Thực Hành Cho Bé Nằm Sấp 

Lời Khuyên Vroom™: Thực Hành Cho Bé Nằm Sấp 

dùng bảng kiểm tra. Đứng kế bên con bạn và để mặt 

bạn gần mặt các bé. Nói chuyện và mỉm cười với 

con bạn và để các bé nghe thấy rằng bạn đang thích 

thú. Để ý cách con bạn phản ứng và nói chuyện với 

các em để các em quên đi bất kỳ cảm giác không 

thoải mái nào mà các em có thể có. Bạn có thể nói 

"nằm sấp là rất quan trọng, nhưng sẽ sớm hết thôi." 

Ban đầu thử cách này trong 30 giây, hoặc lâu hơn 

nếu con bạn ổn. Khi bạn thực hành, bạn có thể thực 

hiện lâu dần. 

Thông Tin Cho Bạn 

Bạn có biết rằng Cho Bé Nằm Sấp có nhiều lợi ích? 

Nó giúp củng cố các cơ bắp của các bé và có đầu 

tròn hơn. Nó cũng là một bước quan trọng để học 

bò! Để biết thêm lời khuyên như thế nào, hãy tải 

ứng dụng miễn phí xuống tại www.Vroom.org! 


