11. CHỜ ĐỢI VÀ CHƠI Ở MỨC ĐỘ CỦA CON
Cuộc sống hối hả

Nếu bạn đang bận rộn,
rất khó để bạn làm
chậm lại khi chơi với
trẻ, bạn sẽ hét lên:
“lên xe, nhanh lên”
“rửa tay, nhanh lên”
TẠI SAO ĐIỀU NÀY QUAN
TRỌNG?

“ăn cơm, nhanh lên”
Điều này không nên.

Bởi vì trẻ cần thời gian để hiểu những
gì đang xảy ra. Những trẻ chậm ngôn
ngữ hoặc chậm phát triển cần nhiều
thời gian hơn trước khi trả lời hoặc
thực hiện một hướng dẫn.
Do vậy, khi bạn muốn bé trả lời thì
bạn cần dành thêm 5 giây (đếm thầm)
trước khi hỏi trẻ câu khác. Bạn sẽ
thấy điều kỳ diệu khi bạn cho trẻ thêm
thời gian.

Dành một khoảng
im lặng

Im lặng dài hơn

Khi trò chuyên với trẻ,
có lúc bạn sẽ giữ im
lặng, điều này ra hiệu
cho trẻ biết rằng, bây giờ
tới lượt con. Đợi trẻ khởi
xướng, nói, hỏi hoặc chỉ
vào cái gì đó thì ngay lúc
này bạn và trẻ lại tiếp tục
trò chuyện. Trẻ sẽ sớm
hiểu được rằng, khi
người khác đang nói thì
trẻ cần phải lắng nghe
mà không cần nói.

Thật bực mình khi bạn đang
muốn nói gì đó mà người khác cứ
ngắt lời bạn.
Bạn hãy quan sát trẻ và xem trẻ
có chuẩn bị “nói” với bạn điều gì
đó không (có thể nói bằng lời
hoặc bằng cử chỉ điệu bộ - ánh
mắt, biểu cảm khuôn mặt…).
Nếu bạn không im lăng để xem
phản ứng của trẻ, thì bạn có thể
bỏ lỡ những cơ hội này. Đôi khi,
bạn nghĩ rằng thời gian trả lời một
câu hỏi là 2 giây nhưng với trẻ
thực ra là 7 giây.

Khám phá
Khi trẻ tìm thấy một đồ chơi mới, một cuốn sách mới…trẻ cần
thời gian để khám phá nó. Đây là thời gian mà trẻ có thể sẽ
không nghe bạn nói nhưng mà, trẻ đang suy nghĩ về điều mới
đó. Do đó, bạn nên chờ đợi đến khi trẻ chú ý tới bạn hoặc tốt
hơn là bạn lại gần trẻ, chơi và khám phá đồ chơi cùng trẻ.
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