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Các quá trình chuyển tiếp - như ra khỏi nhà, đi ngủ hoặc dừng chơi 

– có thể là khó kiểm soát đối với trẻ em. Chuẩn bị trước bằng cách

lên lịch như các em sử dụng trong trường và nói về chuyện gì diễn

ra tiếp theo. Sử dụng đồng hồ hẹn giờ hoặc cảnh báo như "còn lại 5

phút" cũng có thể có ích.

Sắp xếp bất kỳ thứ gì và mọi thứ thành nhóm hoặc phân loại. Ví dụ

như, bắt đầu bằng việc yêu cầu con bạn gọi tên những vật có màu

vàng và sau đó gọi tên những vật chuyển động. Sau đó thử nói về

việc mọi vật có thể nằm trong nhiều hơn một phân loại như thế nào,

như chiếc xe buýt nhà trường có màu vàng VÀ có di chuyển!

Đặt ra các câu hỏi cho con bạn trong ngày. Đảm bảo bạn cho các em có

thời gian trả lời. Khi các em cảm thấy như bạn muốn nghe những gì

các em nói, việc đó xây dựng sự tự tin và thành công trong học tập của

con bạn.

Sử dụng cách phạt ra chỗ khác (time-out) hoặc tạm dừng khi con bạn 

đánh, đá hoặc có hành vi hung hăng. Phạt ra chỗ khác chỉ nên kéo dài 

30 giây, ở một nơi yên tĩnh không phải để ngủ, và KHÔNG chú trọng 

trừng phạt. Nghĩ đến việc tạm dừng như cơ hội cho bạn và con bạn 

bình tĩnh lại, hít thở sâu vài lần và trở lại với một hoạt động. 

Chơi các trò chơi trong đó con bạn thực hành cử động và dừng lại có 

thể giúp chuẩn bị cho các em đi học. Xem bên dưới để tìm hiểu tại 

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

Nhảy Rồi Đứng Yên Thông Tin Cho Bạn 

Con bạn sử dụng kỹ năng tự kiểm soát và tập trung 

khi chơi trò này. Đây là những kỹ năng quan trọng 

cần phát triển lúc này để đi học sau này. Và, việc 

cùng nhau vui chơi giúp xây dựng mối quan hệ của 

bạn và con mình. Để biết thêm lời khuyên như thế 

nào, hãy tải ứng dụng miễn phí xuống tại 

www.Vroom.org! 

Lời Khuyên Vroom™: Mở hoặc hát một bài hát và 

yêu cầu con bạn nhảy khi các em nghe thấy tiếng 

nhạc. Yêu cầu các em dừng cử động khi tiếng nhạc 

hoặc tiếng hát dừng lại. Cố yêu cầu con bạn đứng 

thật yên ít nhất vài giây và sau đó mở lại nhạc hoặc 

hát lại. Chơi cách này nhiều lần để con bạn thực 

hành cử động di chuyển và dừng lại. 


