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CHƠI 

Nói tạm biệt với con bạn mỗi khi bạn rời khỏi, ngay cả khi việc 

đó làm cho con bạn khóc. Việc nói tạm biệt sẽ giúp cho việc tác 

khỏi bạn được dễ dàng hơn trong tương lai. Tránh lẻn ra ngoài, 

vì việc này có thể làm cho con bạn lo rằng bạn có thể rời đi vào 

những lúc khác và bé phải liên tục kiểm tra. 

Con bạn quan tâm điều gì? Để ý con bạn đang nhìn gì và nói về cái 

đó. Việc học sẽ có hiệu quả nhất khi bạn để con mình chỉ huy. 

 
Phát triển một hoạt động thường lệ đặc biệt trong giờ ngủ cho cả 

hai. Việc này có thể gồm có đọc sách, tắm, ôm hoặc các bài hát! 

Cố tìm một việc gì đó bạn có thể làm mỗi đêm. Con bạn sẽ thích 

thú với nó và việc đó có thể giúp cho giờ ngủ được dễ dàng hơn. 

 

Đọc cùng nhau là một cách rất hay để giới thiệu từ mới và dành 

ra thời gian có chất lượng với con bạn. Đừng lo về việc đọc xong 

cả cuốn sách hay đọc những gì trên trang sách – sử dụng sách để 

gợi chuyện và chỉ cho con bạn cách thức. 

 

Chơi ú òa sẽ giúp con bạn học được rằng sự việc và con người 

biến mất rồi trở lại! Xem bên dưới để tìm hiểu tại sao việc đó lại 

quan trọng và bạn có thể làm gì. 
 

 

 

 

Chơi Ú Òa 

 

Lời Khuyên Vroom™: Dùng bàn tay của bạn chơi ú 

òa với con bạn trong khi bạn chờ. Trước tiên, dùng 

hai tay che mặt bạn và nói "ba/mẹ đâu rồi?" Sau đó 

gỡ tay ra để lộ mặt và nói "Ú òa! Ba/mẹ đây nè!" 

Các bé thích trò này và sẽ thích chơi đi chơi lại. 

Thông Tin Cho Bạn 

 

Chơi ú òa giúp con bạn biết được rằng bạn vẫn ở đó, 

ngay cả khi bạn đang trốn. Chơi trò này cũng giúp 

con bạn xử lý việc cách xa bạn trong tương lai. Để 

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

miễn phí xuống tại www.Vroom.org! 


