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Việc cùng nhau thực hiện các hoạt động giúp xây dựng mối quan hệ 

quan trọng giữa bạn và con mình. Hãy tìm thời gian làm một việc gì đó 

đặc biệt và nói về việc bạn và con mình cùng nhau thích thú thế nào! 

Mối quan hệ của bạn dạy cho con bạn về việc cần chờ đợi gì từ các mối 

quan hệ trong tương lai. 

Điều quan trọng là phải cho trẻ biết rằng ai cũng có thể cải thiện và thông 

minh hơn mỗi ngày. Khen con bạn khi các em thực hành hoặc nỗ lực nhiều 

trong một hoạt động, ngay cả khi các em không chiến thắng. Nói "con 

CHƯA THỂ làm việc này, nhưng con sẽ học" sẽ giúp con bạn tin rằng các 

em luôn có thể cải thiện và thành công! 

Cố không làm cho con bạn xấu hổ khi các em làm gì đó sai. Nếu các em 

cảm thấy có gì đó sai về bản thân, thay vì chỉ là hành vi của các em, 

việc đó có thể làm cho các em cảm thấy kém tự tin về bản thân và khả 

năng của mình trong tương lai. 

Nói về suy nghĩ và cảm xúc của người khác khi có thể. Kết nối hành động 

với cảm xúc của con bạn, như "khi con xin ba/mẹ một cách ngoan ngoãn, 

việc đó sẽ làm cho ba/mẹ cảm thấy vui" hoặc "khi con lấy món đồ đó của 

em con, con làm cho em con buồn và đó là lý do em con khóc." Việc hiểu 

người khác sẽ giúp con bạn rèn luyện các kỹ năng xã hội và hành vi ở 

trường. 

Chơi các trò chơi đòi hỏi sự tập trung là hoạt động thử thách và thú vị! 

Xem bên dưới để tìm hiểu tại sao việc này lại quan trọng và bạn có thể 

làm gì. 

Gương Thần 

Lời Khuyên Vroom™: Đứng trước mặt con bạn, 

mặt đối mặt. Giả vờ bạn là cái gương và yêu cầu 

con bạn dùng đầu và tay thực hiện những động tác 

nhỏ và chậm. Bắt chước cử động của các em 

giống như một cái gương. Duy trì gắn kết, và tạo 

nét mặt và cử chỉ buồn cười. Khi con bạn hiểu 

cách chơi, hãy đổi vai vài lượt. 

Thông Tin Cho Bạn 

Con bạn phải chú ý kỹ và tập khi chơi trò này. Có 

những kỹ năng quan trọng cần thực hành cho việc 

học và các mối quan hệ. Để biết thêm lời khuyên 

như thế nào, hãy tải ứng dụng miễn phí xuống tại 

www.Vroom.org! 


