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Cho con bạn lựa chọn bất kỳ khi nào có thể – như "con muốn cái 

dĩa đỏ hay cái dĩa màu xanh." Giới hạn ở 2 lựa chọn và đảm bảo cả 

hai đều là có thể. Việc cho con bạn cảm thấy có khả năng kiểm soát 

sẽ giúp cải thiện hành vi của các em và xây dựng khả năng tự lập. 

Chơi đồ hàng và giả vờ là một phần quan trọng của việc tìm hiểu 

suy nghĩ và cảm nhận của người khác. Việc tưởng tượng là một 

người khác và làm công việc của họ cần nhiều tập trung và năng 

lượng và có thể xây dựng các kỹ năng xã hội quan trọng để đi học. 

Biết các dấu hiệu cho thấy con bạn có thể sẵn sàng học ngồi bô. 

Những dấu hiệu này gồm có quan tâm đến cái bô, biết sự khác 

biệt giữa ướt và khô, có thể làm theo các hướng dẫn đơn giản, đi 

tiêu vào khoảng cùng thời điểm mỗi ngày và biết các bộ phận cơ 

thể liên quan. 

Bỏ qua hành vi kén ăn và cố không ép con bạn ăn. Tránh "tranh đấu" 

về thức ăn. Nói về các lựa chọn thức ăn lành mạnh và khen con bạn 

mỗi khi các em có lựa chọn tốt. 

Chơi các trò chơi có vận động. Việc này giúp con bạn thực hành kỹ năng 

chú ý, tập trung và tự kiểm soát. Xem bên dưới để tìm hiểu tại sao việc 

này lại quan trọng và bạn có thể làm gì. 

Bắt Chước Thông Tin Cho Bạn 

Trò chơi này yêu cầu con bạn chú ý kỹ đến cử động 

và lời nói của bạn để các em có thể bắt chước. Các 

em cũng phải tự kiểm soát để di chuyển theo cách 

bạn di chuyển. Sự tập trung, trí nhớ, và tự kiểm soát 

là các kỹ năng quan trọng trẻ cần để học tập. Để biết 

thêm lời khuyên như thế nào, hãy tải ứng dụng miễn 

phí xuống tại www.Vroom.org! 

Lời Khuyên Vroom™: Trẻ 2 tuổi không sẵn sàng chơi 

một trò chơi có nhiều quy tắc, nhưng các em giỏi bắt 

chước bạn. Hãy yêu cầu các em cố bắt chước bạn khi 

bạn thực hiện những hành động khác nhau. Các em có 

thể làm theo khi bạn thè lưỡi hay không? Nhắm mắt? 

Đặt tay lên đầu? Hoặc chạm ngón chân? 

Bạn có thể nghĩ đến những hành động gì khác? 


