3. ĐỂ CON BẠN LÀM SẾP
TẠI SAO ĐIỀU NÀY QUAN TRỌNG?

Sách

Đất nặn

Trẻ chập chững và trẻ nhỏ thực sự được hưởng lợi từ
việc làm chủ trò chơi. Điều này giúp trẻ khởi xướng
các thông điệp cho bạn và để chơi với những thứ mà
trẻ thích. Nó cũng thú vị hơn!
Làm sếp nghĩa là làm chủ giờ chơi. Chúng tôi không
nói về việc để cho con của bạn có trách nhiệm trong
ngày và mọi thứ xảy ra!
Ví dụ về cha mẹ thích làm sếp!
"Đặt nó ở đây. Không, không phải như vậy. Đặt nó
như thế này nè."
"Nói xe lửa đỏ. Không, nói lại – xe lửa màu đỏ. Bây
giờ nói xe lửa màu xanh.”

Đọc sách cùng nhau và để cho
trẻ chỉ cho bạn những phần thú
vị nhất. Cuốn sách không cần
phải được đọc từ đầu đến cuối.
Có lẽ trang giữa có con voi là
trang hay nhất! Hãy nói về
trang đó.

Để đất nặn lên bàn và bắt đầu
lăn nó. Chỉ cho trẻ cách cắt đất
nặn hoặc lăn đất nặn. Sau đó
nhìn xem trẻ thích làm gì và
tham gia vào. Bắt chước trẻ
hoặc giúp trẻ làm theo cách của
trẻ. Đừng dành làm theo cách
của bạn.

Ghép hình
Để một đồ chơi ghép hình
trên sàn nhà và nhìn xem
con bạn làm gì. Sau đó
tham gia vào.

Có phải con bạn luôn luôn tuân theo các luật lệ trong giờ chơi
của bạn không?
Như vậy không vui! Chúng ta biết có những người lớn thích lấn
át và kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc trò chuyện hay một hoàn
cảnh. Điều đó không chỉ làm cho bạn thụ động hơn, mà nó còn
khiến cho bạn không thích tham gia vào trò chơi hơn. Hãy để
cho con bạn có một lượt làm chủ giờ chơi.
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