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Đừng đặt câu
hỏi
Con bạn sẽ mệt khi nghe
thật nhiều kiểu câu hỏi
“cái gì/ở đâu/ai” khi bạn
và trẻ đang chơi hoặc
đọc sách. Thật là chán
khi trẻ cứ bị hỏi “cái gì
đây” mỗi lần lật một
trang sách.

Đồng dao

Đây không phải là rạp xiếc

Đồng dao rất tuyệt vời
cho trẻ học các hành
động hoặc từ mới. Thay
vì ngồi xem trẻ làm,
hãy làm cùng con, và
giúp con khi có điều gì
đó mới. Dừng lại và
làm chậm lại khi cần.

Đừng bắt trẻ làm trò! ‘Bạn có
từng nghe nói về một cha mẹ trẻ
(hoặc ông bà) tự hào nói về bây
giờ trẻ có thể chỉ vào bụng như
thế nào và bắt bé làm như thế
mỗi lần khi có khách đến chơi
nhà không? Kiểu kiểm tra này
có xu hướng phản tác dụng.

TẠI SAO NÓ LẠI QUAN TRỌNG?

Chỉ cho trẻ

Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi học các kỹ năng
mới bằng cách theo dõi bạn. Vai trò của bạn
như một "giáo viên", giúp trẻ học từ vựng phù
hợp với sự phát triển của trẻ đồng thời làm
cho việc học trở thành thú vui. Việc học này sẽ
không hứng thú lắm nếu bạn vẫn liên tiếp hỏi
những câu hỏi như "mũi con đâu?" “Cái gì
kia?” “Ai đây?” Nếu bạn muốn trở thành giáo
viên hơn là thành người thẩm tra, hãy làm
theo các quy tắc đơn giản này.
Đừng liên tục đặt câu hỏi
Hãy giúp bé học bằng cách chỉ cho bé.

Bằng cách chỉ cho trẻ cách chơi ráp
hình, chơi trống lắc hay nói một từ.
Tức là bạn đang tạo ra một môi
trường cho trẻ học tập. Có thể bạn
cần giúp trẻ bằng cách cầm tay trẻ
và dần dần để trẻ tự làm nhiều hơn.
Bạn có thể chỉ vào các hình ảnh
trong sách khi bạn gọi tên chúng
(Đây là xe hơi) và lặp lại các từ đó
một vài lần. Khen con khi trẻ chỉ tay
hoặc cố gắng nói các từ.
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