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Con bạn nhìn vào bạn để biết cách phản ứng với những vật và người 

mới. Chú ý đến phản ứng của bản thân bạn – khuôn mặt, cơ thể và 

giọng nói của bạn – và suy nghĩ về những gì bạn có thể nói với con 

bạn. 

 
Giới thiệu thức ăn cầm tay! Việc cho con bạn thực hành bốc thức 

ăn và tự ăn giúp phát triển khả năng độc lập và cũng là một bước 

quan trọng để học viết! Việc phát triển các cơ ở bàn tay và khả 

năng phối hợp là một cách ban đầu để chuẩn bị cho việc học. 

Đảm bảo môi trường an toàn với trẻ em là một cách rất hay để giúp 

tạo ra một nơi an toàn cho con bạn khám phá. Cố tìm ít nhất một 

không gian an toàn cho con bạn di chuyển mà không phải lo về 

những thứ nguy hiểm. Việc được an toàn tự khám phá giúp các em 

xây dựng khả năng độc lập! 

Quan sát mọi vật với con bạn và nói về chúng. Việc chú ý đến cùng 

một vật cùng lúc, như "Ba/mẹ thấy con đang nhìn chiếc xe 

buýt...chiếc xe đó giống chiếc xe đồ chơi của con ở nhà," giúp con 

bạn liên hệ. 

 

Luân phiên nhau. Nói chuyện qua lại với con bạn bất kỳ khi nào có 

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

có thể làm gì. 
 

 

 

 

Bập Bẹ Cùng Nhau 

 

Lời Khuyên Vroom™: Dành ra một phút để ý bất kỳ 

âm thanh nào con bạn đang tạo ra. Khi con bạn bắt 

đầu tạo ra tiếng động, hãy xem nó như là một buổi 

nói chuyện và lặp lại các âm đó. Xem bạn có thể 

tham gia bao nhiêu lượt tới lui. 

Thông Tin Cho Bạn 

 

Những lời nói bập bẹ này giúp phát triển não bộ—

nhất là khi các em bắt đầu tạo ra âm thanh. Đó là 

cách các em học nói. Bằng việc làm theo sự chỉ huy 

của các em và luân phiên theo lượt, bạn đặt ra một 

nền tảng cho kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp sau này. 

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

dụng miễn phí xuống tại www.Vroom.org! 


