9. HÃY CHƠI NHƯ MỘT ĐỨA TRẺ!
Bạn thuộc kiểu cha mẹ nào?

Kiểu cha mẹ bận rộn

Kiểu ốc đảo trên sa mạc

KIỂU SỐNG TRỌN TỪNG GIÂY PHÚT

Bạn luôn cố gắng tận hưởng mọi khoảnh khắc bên
trẻ khi bạn có thể.
Bạn có việc nhà cần phải làm mỗi ngày, nhưng
bạn luôn dành thời gian để chơi với trẻ.
Trong khi chơi, bạn để trẻ chọn đồ chơi và sẽ chơi
theo sở thích của trẻ – trẻ là Sếp! Bạn nói về
những gì mình đang làm và trả lời trẻ. Khi trẻ
muốn chơi trong lều, bạn làm lều bằng chăn mền
cho trẻ chơi.
Bạn vẫn dành thời gian cho bản thân, cho bạn bè
của mình để bạn không bị quá cô lập. Bạn cố gắng
chậm rãi, từ tốn để bản thân không phải lúc nào
cũng luôn trong tình trạng vội vã.

Bạn cảm thấy khó khăn để kết nối với con
bạn và vì thế việc ở cùng trẻ khiến cho bạn
cảm thấy thời gian có vẻ rất dài.
Trẻ hầu như tự chơi một mình trong khi bạn
đọc báo, xem sách hoặc làm những việc bận
rộn khác.
Nhìn bề ngoài, bạn và con bạn, mỗi người ở
trong một thế giới riêng giống như hai ốc
đảo với một khoảng cách khó vượt qua
được.

Bạn bận bịu với công việc, con cái và những mối
lo toan riêng trong cuộc sống. Vợ chồng bạn ở
xa nhau hoặc người kia quá bận. Bạn không có
gia đình người thân ở gần để trợ giúp nên việc
chăm sóc con trở thành trách nhiệm chính của
bạn.
Bạn luôn cố gắng đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn
sẻ trong vốn thời gian ít ỏi của mình. Bạn nấu
ăn, dọn dẹp nhà cửa, phơi quần áo…cùng một
lúc.
Bạn không có thời gian ngồi xuống chơi với trẻ
trên sàn nhà, hát đồng dao hay đọc sách?

Kiểu cha mẹ bác học

Kiểu cha mẹ công nghệ

Bạn là người thành công và muốn trẻ cũng
vậy!
Bạn đọc tất cả sách về cách làm cho con
bạn phát triển nhanh.
Bạn có flashcards (thẻ hình) và bắt trẻ phải
học mỗi ngày. Trẻ sẽ biết hết tất cả các hình
dạng và chữ cái trong thời gian ngắn.
Nhưng nếu trẻ đang muốn chơi cát thì trẻ
sẽ cần rất nhiều hỗ trợ từ bạn để học các bài
học mà bạn đưa ra.

Bạn yêu thích sản phẩm công nghệ, trẻ cũng
vậy.
Thông thường, trẻ 12 tháng tuổi đã biết cách
lướt iPad và bị hấp dẫn bởi các trò chơi giáo
dục, tiếng nhạc trên điện thoại/iPad.
Bạn ít lo lắng khi trẻ nhìn vào màn hình quá
nhiều thời gian trong ngày.
Trong khi bạn chơi với trẻ trên sàn nhà, bạn
luôn để điện thoại của mình gần đấy và sẵn
sàng nhắn tin hoặc lên mạng xã hội cùng một
lúc.
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