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Dán nhãn những đồ vật và tình cảm – như, “Đó là xe buýt! Kia là 

một cái cây lớn” hoặc “Ba/mẹ nghe con khóc vì con đói và ba/mẹ 

pha sữa cho con sắp xong rồi đây.” Việc này giúp con bạn học từ 

mới và bắt đầu hiểu được cảm xúc của mình. 

Thử ru cho con bạn buồn ngủ, nhưng vẫn thức. Bằng việc học 

cách tự ngủ, mà không nằm trong vòng tay bạn, con bạn học cách 

tự trấn tĩnh. Việc này cũng sẽ giúp con bạn ngủ cả đêm! 

Thích thú mỗi khi con bạn cười, thét lớn, hay mỉm cười. Khi 

bạn vui, con bạn sẽ vui – và việc biết rằng bạn tự hào về bé 

giúp bé lớn lên và phát triển. 

Cố cho con bạn ăn và ngủ vào khoảng cùng thời điểm mỗi ngày. 

Việc này giúp cho con bạn phát triển hoạt động thường lệ dễ 

hơn và giúp cho các em bớt quấy khóc hơn. 

Thể hiện nét mặt tương ứng với nét mặt của con bạn! Mỉm cười 

khi con bạn mỉm cười, làm mặt buồn khi bé khóc và cười khúc 

khích khi bé cười khúc khích! Xem bên dưới để tìm hiểu tại sao 

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

Trò Chơi Với Khuôn Mặt 

Lời Khuyên Vroom™: Giống như bạn, trẻ em trải 

nghiệm nhiều tình cảm khác nhau mỗi ngày. Đặt 

con bạn ngồi lên lòng bạn, hướng mặt về phía bạn. 

Tạo vẻ mặt bắt chước cảm nhận của con bạn vào 

lúc này. 

Nói chuyện với các em về lý do tại sao các em có 

nét mặt như thế. "Con mỉm cười và có vẻ vui, và 

ba/mẹ mỉm cười và cũng vui. 

Thông Tin Cho Bạn 

Việc bắt chước nét mặt của con bạn và nói về cảm 

xúc của các em sẽ giúp các em học cách bày tỏ suy 

nghĩ và cảm xúc của mình. Những "buổi nói 

chuyện" này cũng giúp các em tìm hiểu về suy nghĩ 

và cảm xúc của người khác! Để biết thêm lời 

khuyên như thế nào, hãy tải ứng dụng miễn phí 

xuống tại www.Vroom.org! 


