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Sử dụng ngôn từ rõ ràng khi yêu cầu con bạn làm gì đó. Việc giải 

thích lý do và cách thức, như "đừng chạy ra đường vì xe cộ không 

nhìn thấy con" cũng giúp con bạn hiểu cách ứng xử trong ngày. 

Giúp con bạn sử dụng trí tưởng tượng vào những lúc khó khăn. Bạn 

có thể yêu cầu các em tưởng tượng là siêu anh hùng hay tưởng tượng 

ở một nơi các em thích hoặc thực hiện một hoạt động đặc biệt. 

Việc dạy cho các em cách thực hiện việc này sẽ giúp các em giải 

quyết những thách thức và bình tĩnh lại trong tương lai. 

Chú ý nhiều đến con bạn một cách tích cực khi các em ngoan. Các em 

muốn bạn chú ý và nếu các em được chú ý bằng cách cư xử ngoan, các 

em sẽ có hành vi đó nhiều hơn. Sự cho phép của bạn là rất quan trọng 

đối với các em và tạo thành một sự khác biệt rất lớn trong quá trình phát 

triển của các em. 

 
Tham gia theo lượt là dễ hơn nhiều so với chia sẻ! Làm mẫu cho con 

bạn về cách tham gia theo lượt và yêu cầu đến lượt khi muốn. 

 
 

Con bạn đang học rằng những người khác nhau có suy nghĩ và 

cảm xúc khác nhau. Bạn có thể chơi trò “Cảm xúc là gì” để thực 

hành. Xem bên dưới để tìm hiểu tại sao việc này lại quan trọng và 

bạn có thể làm gì. 
 

 

 

Cảm Xúc Là Gì 

 

Lời Khuyên Vroom™: Tạo nét mặt và yêu cầu 

con bạn đoán bạn đang cảm nhận gì. Giận? 

Buồn? Mệt? Thích thú? Sợ? Sau đó tham gia theo 

lượt và yêu cầu con bạn tạo nét mặt để bạn đoán. 

Chơi qua lại vui vẻ. 

Thông Tin Cho Bạn 

 

Điều quan trọng là con bạn phải hiểu được cảm xúc 

của mình và của người khác. Việc nói về các cảm 

xúc, và nét mặt liên quan, giúp xây dựng các kỹ 

năng xã hội và tình bạn vững chắc trong tương lai. 

Để biết thêm lời khuyên như thế nào, hãy tải ứng 

dụng miễn phí xuống tại www.Vroom.org! 


