
CHƯƠNG 1| MỤC 1.8: CÁCH TẬP CHO TRẺ  TỰ  ĐÚT ĂN 

78 

 MỤC 1.8: CÁCH TẬP CHO TRẺ TỰ ĐÚT ĂN   
 

CHO TRẺ TỰ ĂN LÀ GÌ? 
Trẻ tự ăn là khi trẻ tự ăn bằng cách dùng các ngón tay, cầm dụng cụ ăn uống và cốc để tự ăn. Đây là quá 
trình thiết lập, sắp xếp và đưa thức ăn và thức uống từ đĩa, bát hoặc cốc lên miệng. Trẻ tự bốc thức ăn 
bằng các ngón tay thường bắt đầu lúc trẻ được 6-7 tháng tuổi khi đó trẻ đã bắt đầu ăn được các thức ăn 
đặc và thể hiện hứng thú khi thử bốc ăn bằng tay. Khi trẻ được 12 - 14 tháng tuổi, trẻ đã tích cực dùng 
thìa và cốc để tự ăn hơn. Bất kể là áp dùng phương pháp cho trẻ tự ăn nào, khi tập cho trẻ tự xúc ăn 
đúng thời điểm, trẻ có thể học được kỹ năng quan trọng này suốt cuộc đời. 

 

TẦM QUAN TRONG CỦA VIỆC TẬP CHO TRẺ TỰ ĐÚT ĂN?  
Học cách tự đút ăn là một khoảng gian thú vị và mang tính chất khuyến khích trong cuộc sống của trẻ. 
Đây cũng là kỹ năng quan trọng có tác động tích cực đến nhiều khía cạnh phát triển của trẻ. 

 
Cho trẻ tự ăn là quan trọng vì:  
� Trẻ có cơ hội trải nghiệm những cảm giác mới khi ăn thức ăn và thức uống có cấu trúc và nhiệt 
độ khác nhau. 

� Giúp phát triển các kỹ năng quan trọng như sử dụng ngón tay và bàn tay thực hiện các động tác 
phức tạp. 

� Giúp hình thành cảm giác độc lập và tự tin ở trẻ. 
� Giúp trẻ hiểu được cảm giác đói và no. 
� Là một trải nghiệm thú vị và bổ ích cho cả trẻ và người chăm sóc trẻ. 

 

 
LỢI ÍCH CỦA VIỆC CHO TRẺ 

TỰ ĂN 
 

 
MÔ TẢ (KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC) 

 

Các kỹ năng vận động tinh 

 

o Dạy trẻ cách dùng ngón tay và bàn tay để nắm và nhả thức ăn, 
dụng cụ ăn uống và cốc. 

o Dạy trẻ cách nhặt và giữ các loại thực phẩm và đồ vật có kích 
thước khác nhau 

o Giúp trẻ học cách đưa thức ăn, dụng cụ ăn uống và cốc vào 
miệng. 

Phát triển giác quan của trẻ 

 

o Cho trẻ cơ hội để trải nghiệm và khám phá các cấu trúc, nhiệt 
độ và độ đặc khác nhau của thức ăn. 

o Giúp trẻ thoải mái hơn khi thức ăn mới vì trẻ được cầm nắm thức 
ăn trước khi ăn. 
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Các mối quan hệ và Ngôn ngữ 

 

o Cho trẻ cơ hội để tham gia các tương tác có ý nghĩa với những 
người chăm sóc. 

o Tập cho trẻ thói quen trong giờ ăn (rửa tay, ngồi ăn, thay 
phiên, dùng ngôn ngữ, làm theo hướng dẫn, v.v.) 

Sự độc lập và Tự tin  

 

o Cho trẻ cơ hội tự thực hiện các nhiệm vụ giúp phát triển trí não. 
o Mang đến cho trẻ những trải nghiệm thú vị và bổ ích, giúp trẻ 

thoải mái và tận hưởng bữa ăn. 

Khám phá bản thân 

 

o Giúp trẻ có cơ hội lắng nghe cơ thể và cảm nhận được khi nào 
trẻ đói và no. 

o Dạy cho trẻ các khái niệm như cách cắn thức ăn và uống từng 
ngụm nhỏ, ăn uống chậm lại, nhai nhuyễn thức ăn, v.v. 

 
 

Cần ghi nhớ: Cho trẻ tự ăn không tạo thêm công việc cho người chăm sóc trẻ. Khi trẻ đã 
học cách tự ăn sẽ giúp cho người chăm sóc trẻ rảnh tay hơn rất nhiều. 

 

 

Một nhóm trẻ vui vẻ tư ăn 
bữa trưa của mình.  
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CÁC MỐC THỜI GIAN ĐIỂN HÌNH: CÁC MỐC PHÁT TRIỂN 
KHI CHO TRẺ TỰ ĂN9 
Bắt đầu từ 6-7 tháng tuổi là mốc thời gian điển hình (độ tuổi) cho trẻ học cách tự ăn bằng tay, dụng cụ 
ăn uống và cốc. Tuy nhiên, vẫn cần phải xem xét không chỉ độ tuổi trẻ con mà cả khả năng phát triển 
của trẻ khi quyết định khi nào nên khuyến khích cho trẻ tự ăn. Mặc trẻ có thể ở một độ tuổi nhất định, 
nhưng điều quan trọng là trẻ đã phát triển các kỹ năng cần thiết để có thể tự ăn thành công. 

Bảng dưới đây thể hện các mốc phát triển điển hình ở trẻ, giúp hỗ trợ quá trình tự ăn của trẻ sử dụng 
tay, dụng cụ ăn uống, cốc và các mốc phát triển thường thấy ở trẻ.    

 
ĐỘ TUỔI PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG CỦA TRẺ 

2-3 tháng Trẻ có thể đưa tay lên miệng khi nằm sấp và ngửa 

3-4 tháng Trẻ nhận ra bầu vú và /hoặc bình sữa 

4 tháng Trẻ có thể đưa tay lên miệng khi cầm đồ vật 

5 tháng Trẻ có thể tự cầm bình sữa bằng một hoặc hai tay. 

5-6 tháng Trẻ có thể ngậm các thức ăn cứng như bánh quy cho trẻ v.v 

6-7 tháng Trẻ có thể tự ăn bánh quy và uống nước từ cốc được người chăm sóc cầm. 

 9 tháng Trẻ có thể tự ăn bằng thìa bằng các ngón tay và cầm thìa. 

 12 tháng Trẻ có thể cầm và tự uống nước bằng cốc có ít làm đổ thức uống 

12-14 tháng Trẻ có thể đưa thìa có xúc thức ăn vào miệng 

15-18 tháng  Trẻ có thể tự xúc thức ăn vào thìa và đưa vào miệng để ăn 

20-22 tháng  Trẻ có thể tự uống bằng cốc khi cầm cốc bằng một tay. 

24 tháng  Trẻ có thể xúc thức ăn bằng thìa như người lớn (lòng bàn tay ngửa ra) 

30 tháng  Trẻ có thể tự rót thức uống từ ly này sang ly khác 

31-32 tháng  Trẻ có thể độc lập xúc ăn ít làm đổ thức ăn 

30-36 tháng  Trẻ có thể xiên hoặc lấy thức ăn bằng nĩa 

 
 
Cho trẻ nhiều cơ hội mỗi ngày để khám phá nhiều loại thực phẩm, cốc và 
dụng cụ ăn uống khác nhau sẽ giúp trẻ học cách tự ăn nhanh hơn. 
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CÁC HÌNH THỨC TỰ XÚC ĂN KHÁC NHAU 
Có nhiều cách để trẻ học cách tự ăn. Ban đầu, trẻ học cách sử dụng ngón tay và 
bàn tay để ăn. Sau đó, trẻ bắt đầu tìm hiểu quá trình tự ăn bằng các vật dụng và 

cốc khác nhau. Cần giúp phát triển kỹ năng tự ăn của trẻ, cho trẻ có nhiều cơ hội để thực hành các kỹ 
năng này trong khoảng thời gian thích hợp. 

 

TỰ BỐC THỨC ĂN BẰNG TAY 

Trẻ tự bốc thức ăn bằng tay là cách đầu tiên trẻ học được khi tự ăn. Trẻ nhặt và đưa thức ăn vào miệng 
để ăn và thưởng thức bữa ăn. Đây là hoạt động rất bổ ích cho trẻ! Cho trẻ tự bốc ăn bằng tay cũng cho 
trẻ có cơ hội khám phá các loại thực phẩm và làm quen với các cảm giác khác nhau trên tay. Đây là một 
phần rất quan trọng của việc học ăn. Trẻ ăn loại thực phẩm mà trẻ có thể chạm vào đầu tiên. Do đó, nên 
khuyến khích trẻ tự bốc ăn bằng tay; mặc dù trẻ có thể làm rơi thức ăn nhưng đây cũng là một phần 
quan trọng khi trẻ học cách tự ăn. 

 
Cho trẻ tự bốc thức ăn được lúc trẻ được 6- tháng tuổi khi trẻ đã phát triển thành công một số kỹ năng 
như:   

� Trẻ có thể tự giữ thẳng đầu và cổ. 
� Trẻ không cần hỗ trợ để ngổi thẳng. 
� Trẻ thể hiện hứng thú với thức ăn 
� Trẻ vươn tay để cầm và nắm các đồ vật. 

 
ĐỒ DỤNG ĂN UỐNG, CHÉN BÁT VÀ KHAY ĂN:  

Có nhiều loại dụng cụ ăn uống với nhiều hình dạng, kích cỡ, kiểu dáng và chất liệu khác nhau. Các dụng 
cụ này có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu đặc biệt của trẻ. Dù là loại dụng cụ nào được chọn, 
nó phải phù hợp với miệng trẻ con và nhu cầu phát triển và thể chất của cô ấy. Ngoài ra, hãy nhớ rằng 
học cách sử dụng những vật dụng này sẽ mất thời gian, vì vậy những người chăm sóc sẽ cần cung cấp 
cho trẻ nhiều sự hỗ trợ và cơ hội thường xuyên. 

Thìa là dụng cụ ăn uống đầu tiên trẻ sử dụng vì trẻ dễ để múc thức ăn và đưa vào miệng. Đối với trẻ nhỏ 
chưa kiểm soát tốt tay và cánh tay, thìa có thể là dụng cụ tốt nhất để dạy trẻ cách tự xúc ăn. 
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Một bé gái tự hào cầm thìa khi lần đầu 
tiên tự xúc ăn thành công bằng thìa. 

 

Một bé trai ăn sữa chua từ chiếc 
chén. 

Chén bát và khay ăn có nhiều loại khác nhau. Loại chén 
bát và khay ăn bám chặt vào bàn (có đế hút bên dưới) giúp 
ích cho trẻ gặp khó khăn khi cố định vị trí của chén bát khi 
đang xúc ăn. 

Miếng lót Bám dính vào bề mặt bàn cũng giúp cho việc giữ 
bát và khay ăn ở vị trí cố định trên bàn và sàn nhà. 

 
Các dụng cụ cho trẻ ăn phổ biến khác:  

Nĩa và đũa có thể cho trẻ tự tập ăn bằng nĩa; tuy nhiên, những dụng cụ này thường khó sử dụng hơn, 
đặc biệt là đối với trẻ em có gặp khó khăn vận động. 

Nĩa cũng giống như thìa là một dụng cụ tuyệt vời vì trẻ nếu có thể ăn bằng muỗng, trẻ sẽ dễ dàng học 
được cách cách dùng nĩa. 

Tập cho trẻ tự ăn bằng dụng cụ bát và khay ăn khi trẻ được 8-9 tháng và khi trẻ có các kỹ năng cần thiết 
để ăn thành công và an toàn như: 

o Trẻ có thể tự giữ thẳng đầu và cổ. 
o Trẻ không cần hỗ trợ để ngổi thẳng. 
o Trẻ thể hiện hứng thú với thức ăn 
o Trẻ vươn tay để cầm và nắm các đồ vật. 
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CÁC LOẠI CỐC: 
Có nhiều loại cốc khác nhau với nhiều hình dạng, kích cỡ, 
kiểu dáng và chất liệu khác nhau. Cũng như dụng cụ ăn 
uống, các loại cốc nên phù hợp với miệng trẻ, với kỹ năng 
vận động miệng và nhu cầu phát triển và thể chất của trẻ. 

Những loại cốc có nắp đậy và ống hút hữu dụng như “là 
chiếc cốc đầu tiên”. Tuy nhiên, các loại cốc không đậy nắp 
không có nắp mang đến nhiều ích lợi nhất giúp trẻ cảm 
thấy rất có động lực và tự hào khi được uống trong những 
chiếc cốc này. 

Tập cho trẻ tự ăn bằng cốc khi trẻ được 6-9 tháng tuổi và 
khi trẻ có các kỹ năng cần thiết để ăn thành công và an 
toàn như: 

o Trẻ có thể tự giữ thẳng đầu và cổ.
o Trẻ không cần hỗ trợ để ngổi thẳng.
o Trẻ thể hiện hứng thú với thức ăn
o Trẻ vươn tay để cầm và nắm các đồ vật.

Để biết thêm các thông tin về các loại cốc khác nhau và các loại thìa, tham khảo Chương 1, Mục 7 

Một bé gái uống thức uống từ một 
chiếc cốc khuyết. 

Trẻ tự xúc ăn bằng thìa 
tập ăn maroon 

Một nhóm trẻ tập uống bằng cốc 
khuyết 

Một bé gái nghỉ giải lao sau 
mỗi lần tự xúc ăn
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VÌ SAO MỘT SỐ TRẺ KHÔNG TỰ 
XÚC ĂN? 
Có ba lý do chính khiến trẻ không tự xúc ăn như sau: 

� Về mặt thể chất: Cơ thể của trẻ và khả năng của 
trẻ chưa đáp ứng để trẻ tự ăn phù hợp và hiệu 
quả.  

� Về mặt tình cảm: Những trải nghiệm cá nhân 
của trẻ đã hình thành hoặc tạo động cơ cho sự yêu 
thích việc tự ăn của trẻ.  

� Về mặt môi trường: Môi trường xung quanh trẻ 
sống và cách môi trường hỗ trợ hay cản trợ cơ hội trẻ tự tập ăn.  
 

 
NGUYÊN NHÂN 

 

 
VÍ DỤ 

  
 

Về mặt thể chất 

 

o Trẻ không thể tự ngồi một mình ổn định để ăn, uống và tự ăn 
o Trẻ không thể tự cầm cốc hoặc tự đưa thức ăn vào miệng 
o Trẻ gặp phải các vấn đề về cảm giác ví dụ trẻ không thích chạm, sờ 

vào thức ăn để tự ăn hoặc cần phải ngửi thức ăn trước khi đưa thức 
ăn vào miệng.  

o Trẻ bị đau miệng, trẻ gặp các vấn đề về miệng/ răng hoặc trẻ có khó 
khăn trong cơ chế nhai nuốt.  

o Trẻ có những khó khăn về mặt y tế để có thể tự ăn như trẻ bị Bại 
não, trẻ bị hội chứng Down, tăng động, tổn thương não v.v  

o Trẻ thường xuyên bị nghẹn khi ăn, uống hoặc được người khác cho 
ăn làm cho việc ăn uống trở nên đáng sợ đối với trẻ. 

 
Về mặt tình cảm 

 

o Trẻ không được cho ăn đầy đủ khi trẻ đói và trẻ không cảm nhận khi 
nào trẻ cần ăn hoặc uống. 

o Trẻ bị người chăm sóc ép ăn dẫn đến việc trẻ từ chối thức ăn, kể cả 
việc tự ăn 

o Trẻ có những trải nghiệm không thoải mái khi ăn dẫn đến việc trẻ từ 
chối thức ăn, kể cả việc tự ăn. 

o UTrẻ không quen với trải nghiệm của bữa ăn (ví dụ cách dùng dụng 
cụ ăn uống, dùng cốc, thức ăn, thức uống, cách tự tập ăn) 

 
Về mặt môi trường 

 

o Trẻ không được trao cơ hội để trẻ cố gắng tự tập ăn (bốc ăn bằng 
tay hoặc dùng dụng cụ ăn uống, cốc, chén) 

o Trẻ không được sử dụng các loại dụng cụ ăn uống và cốc phù hợp 
để tự ăn. 

o Giới hạn thời gian của các bữa ăn để trẻ có thể có cơ hội tự ăn. 
o Hạn chế số lượng người chăm sóc (vấn đề nhân sự) ngăn cản cơ hội 

được tự ăn của trẻ. 
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CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TRẺ TỰ ĂN 

 

 
CÁC YẾU TỐ QUAN 

TRỌNG 
 

 
DẤU HIỆU CHO TRẺ TỰ ĂN THÀNH CÔNG  

Tư thế cho trẻ uống phù 
hợp (với nhu cầu của trẻ) 

o Trẻ uống an toàn, được hỗ trợ và tuân thủ các yếu tố cho trẻ ăn quan trọng 
gồm có trẻ được ngồi trên ghế trong lúc ăn, tư thế ngồi thẳng cả thân người 
được hỗ trợ tốt.  

o Cả trẻ và người chăm sóc trẻ đều cảm thấy thoải mái. 
o Trẻ ăn tích cực và thích thú việc ăn uống (trẻ tỉnh táo, hướng về phía phía 

cốc, mở miệng ngậm cốc vv)  

o Trẻ bình tĩnh trong lúc ăn (không quấy khóc) 

Loại cốc và dụng cụ ăn 
uống phù hợp (với nhu cầu 

của trẻ) 

o Thức ăn phù hợp với khả năng vận động tinh của trẻ. 
o Các loại đồng dùng ăn uống, chén và cốc phù hợp với kích cỡ, khả năng 

và nhu cầu thể chất của trẻ. 
o Trẻ cảm thấy thoải mái và dễ dàng lấy thức ăn, thức uống bằng cách dùng 

tay để bốc, dùng dụng cụ ăn uống, dùng chén hoặc cốc.  
o Trẻ không quá nhạy cảm với các vật liệu làm dụng cụ ăn uống, trẻ không 

do dự, che miệng hoặc đẩy thức ăn ra khi ăn.  
o Tay cầm và trọng lượng của các loại dụng cụ ăn uống/ chén/ cốc cho 

phép trẻ cầm, xúc, nâng và đưa thức ăn vào miệng khi trẻ tự ăn.   

Được trao cơ hội thích hợp  

o Trẻ có đủ thời gian và cơ hội để khám phá các loại thức ăn, dụng cụ ăn 
uống, chén và cốc trước khi ăn. 

o Trẻ có đủ thời gian và cơ hội để tự ăn. 
o Bữa ăn kéo dài 30 phút hoặc ít hơn. 

Thức ăn và Thức uống phù 
hợp 

o Trẻ được cho ăn các loại thức ăn phù hợp, giúp trẻ có thể tự bốc thức ăn, 
tự dùng thìa để ăn và cốc để uống. 

o Dần dần trẻ được cho ăn các loại thức ăn khác nhau khi trẻ đã có khả năng 
ăn uống tốt hơn. 

Hình mẫu và Sự hỗ trợ phù 
hợp 

o Người chăm sóc trẻ ăn và uống cùng với trẻ để hướng dẫn cho trẻ cách 
dùng tay để bốc thức ăn, dùng dụng cụ ăn uống, chén hoặc cốc. 

o Trẻ ăn và uống cùng với các bạn để hướng dẫn cho trẻ cách dùng tay để 
bốc thức ăn, dùng dụng cụ ăn uống, chén hoặc cốc. 

o Người chăm sóc hỗ trợ cho trẻ tự ăn trong các bữa ăn khi trẻ cần. 
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LỜI KHUYÊN KHI TẬP CHO TRẺ TỰ ĐÚT ĂN  
 

LỜI 
KHUYÊN 
1: 

Luôn cân nhắc khả năng phát triển của trẻ khi cho trẻ tự ăn. Không phải mọi trẻ đều quan tân hoặc bắt 
đầu cố gắng tự ăn ở cùng một độ tuổi. 

LỜI 
KHUYÊN 
2: 

Cho trẻ tự ăn cần có thời gian và sự tập luyện.  Học cách tự ăn là cả một quá trình cho dù trẻ có nhu cầu 
đặc biệt hay không. Cách duy nhất giúp trẻ ăn bằng thìa tốt là thông qua rất nhiều thực hành các bữa ăn 
hàng ngày.  

LỜI 
KHUYÊN 
3: 

Tìm ra phương pháp cho trẻ tự ăn tốt nhất có thể mất nhều công sức. Ngay cả khi trẻ đang phát triển tốt, 
có thể vẫn cần thử cho trẻ dùng một số loại thìa, cốc, tư thế ăn hoặc lượng thức ăn khác nhay cho đến khi 
trẻ tìm được phương pháp phù hợp nhất. Dành thời gian, quan sát trẻ và thực hiện những thay đổi nhỏ 
khi cần thiết. 

LỜI 
KHUYÊN 
4: 

Tư thế cho trẻ ăn đúng chính là chìa khóa. Việc tìm ra tư thế cho trẻ tự ăn an toàn và thoải mái là điều rất 
quan trọng. Một tư thế ngồi ăn chắc chắn sẽ giúp cho trẻ tự ăn dễ dàng hơn.  

LỜI 
KHUYÊN 
5: 

Hãy bắt đầu cho trẻ ăn ít một và chậm. Cho trẻ tự ăn với lượng nhỏ mỗi bữa ăn, sau đó giúp trẻ ăn phần 
còn lại. Hãy tạo nỗ lực nhóm. Thay phiên nhau cho trẻ ăn (người chăm sóc cho trẻ ăn một miếng, đến lượt trẻ 
thay phiên). Cho trẻ ăn chậm nhưng ổn định là cách hay để giới thiệu cho trẻ trải nghiệm mới này.   

LỜI 
KHUYÊN 
6: 

Trẻ học hỏi tốt nhất trong môi trường tương tác tích cực. Cho trẻ tương tác tích cực với một trẻ khác khi 
cho trẻ tự ăn là cách tốt nhất để hỗ trợ quá trình tập uống này của trẻ. 

LỜI 
KHUYÊN 
7: 

Cho phép trẻ làm rơi thức ăn. Trẻ tự ăn có thể làm rơi thức ăn. Nhưng một bữa ăn bừa bộn là lành mạnh 
vì nó dạy cho trẻ em cảm nhận về các loại thức uống, kích thích sở thích của trẻ khi thử các thức uống 
khác nhau và chuẩn bị cho trẻ khi trẻ tự ăn. 

LỜI 
KHUYÊN 
8:  

Tất cả trẻ đều xứng đáng có cơ hội học kỹ năng sống quan trọng này. Học cách tự ăn là một kỹ năng 
quan trọng có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho trẻ. Trẻ khuyết tật và trẻ khỏe mạnh nên được tạo cơ hội 
tham gia vào hoạt động này. 

 
LỜI KẾT 

Học cách tự ăn là một trải nghiệm đầy thử thách nhưng vô cùng bổ ích đối với trẻ. Khi người 
chăm sóc cho trẻ cơ hội phát triển những kỹ năng này, trẻ học được nhiều thứ hơn là cách ăn và 

uống. Trẻ phát triển được các kỹ năng vô giá trong cuộc sống. Sử dụng tài liệu hướng dẫn làm tài liệu 
hữu ích. Cần ghi nhớ: Thông thường, chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn và đặt câu hỏi với những người 
chăm sóc khác và các thành viên trong nhóm có thể đưa đến các giải pháp sáng tạo và giải quyết vấn đề 
lớn hơn, giảm bớt khó khăn người chăm sóc và trẻ. 

 
Để biết thêm thông tin cách khuyến khích trẻ tự án, tham khảo Chương 2,3 và 4  
Để biết thêm thông tin về những cách sáng tạo để giúp trẻ tự ăn, tham khảo 
Chương 9I. 




