
167 

Mục 4.1: Các mốc phát triển quan trọng 
đối với viêc ăn uống của trẻ: từ 24- 36 
tháng tuổi 

Mục 4.2: Kiến thức cơ bản về cách cho 
trẻ ăn: Trẻ từ 24-36 tháng tuổi 

Mục 4.3: Tư thế ăn dành cho trẻ từ 24-
36 tháng tuổi 

Mục 4.4: Ngoài giờ ăn: Lời khuyên khi 
chăm sóc trẻ từ 24-36 tháng tuổi 

 
 

  PHẦN 2 | CHƯƠNG 4

TUỔI CHẠY LON TON: TỪ 24-36 THÁNG TUỔI 

“Nuôi dạy một đứa trẻ khỏe mạnh luôn dễ dàng hơn là chữa trị cho một người lớn đau ốm.” 

 Frederick Douglas  
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MỤC 4.1: CÁC MỐC PHÁT TRIỂN QUAN TRỌNG 
ĐỐI VỚI VIỆC ĂN UỐNG CỦA TRẺ: TỪ 24-36 
THÁNG TUỔI 

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC MỐC PHÁT TRIỂN Ở TRẺ 

Trong năm thứ ba của cuộc đời (từ 24-36 tháng tuổi), trẻ tiếp tục đà phát triển ổn định cũng như đã 
thành thạo nhiều kỹ năng hơn. Ở độ tuổi này, trẻ thường được gọi là “tuổi chạy lon ton”. Thể chất của 
trẻ cũng phát triển cứng cáp hơn, cơ thể phát triển ổn định hơn. Trẻ biết sử dụng nhiều từ ngữ và cụm 
từ dài để biểu đạt mong muốn và nhu cầu của bản thân. Trẻ	cảm thấy an toàn và thoải mái trong các 
mối quan hệ, biết tương tác nhiều hơn với bạn bè, biết xử lý vấn đề, mạnh dạn hơn khi chơi các trò 
chơi và thích tự mình làm nhiều việc. Vì tất cả các mặt phát triển của trẻ có sự gắn kết và ảnh hưởng 
lẫn nhau cho nên cần quan sát sự phát triển của trẻ một cách toàn diện. Khi làm làm việc với những	
trẻ 24-36 tháng tuổi mà vẫn đang cần được hỗ trợ thêm về	vấn	đề	ăn uống, điều quan trọng là phải 
đánh giá đầy đủ các mặt phát triển ở trẻ. 

Để biết thêm thông tin về các mặt phát triển của trẻ, tham khảo phần Giới thiệu. 

VÍ DỤ: TỔNG QUAN VỀ ĂN UỐNG (TỪ 24-36 THÁNG TUỔI) 

CÁC MẶT PHÁT TRIỂN CÁC MỐC PHÁT TRIỂN 
(KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC) 

Sự thích nghi Trẻ ngủ ngon vào ban đêm và ngủ trưa hàng ngày 

Vận động | Giao tiếp | Nhận thức 

Trẻ ngồi ăn và dùng từ ngữ để diễn đạt cho người 
chăm sóc biết khi nào trẻ đói 

Tình cảm-Xã hội | Giao tiếp | Thị giác 

Trẻ cười và reo lên vui sướng khi thấy người chăm sóc 
mang thức ăn đến. 

Tình cảm-Xã hội | Giao tiếp | Thính giác 

Trẻ sử dụng lời nói hoặc cử chỉ để trả lời các câu hỏi 
của bảo mẫu trong giờ ăn (“con muốn ăn thêm 
không?”, “Con uống thêm nước không?”) 
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Sự thích nghi | Vận động | Nhận thức | 

Trẻ đòi tự ăn bằng tay hoặc cầm thìa tự xúc ăn và nói 
“Con đã tự xúc được!” khi trẻ xúc được thành công 

Giao tiếp | Nhận thức | Tình cảm –Xã hội 

Trẻ giúp tự đi rửa tay, rửa mặt và dọn dẹp chỗ ngồi ăn 
với sự hỗ trợ của người chăm sóc trẻ. 

Cho trẻ ăn là một quá trình phức tạp đòi hỏi trẻ phải đạt được sự phát triển đồng bộ về mọi mặt. Ngay 
cả khi chỉ một mặt nào đó chưa phát triển tốt cũng có thể tạo ra những thách thức cho trẻ và người 
chăm sóc trẻ. Do đó, cần đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ để hiểu hết khả năng và nhu cầu của 
trẻ. Hiểu được các mốc phát triển cơ bản này (hay được gọi là các kỹ năng) và sự phối hợp của các kỹ 
năng, người chăm sóc trẻ có thể dễ dàng đánh giá trẻ đang phát triển tốt hay đang gặp khó khan. Các 
kỹ năng có sự kết nối với nhau và có nhiều cách để giúp trẻ phát triển toàn diện thông qua những hoạt 
động tương tác hằng ngày ví dụ các hoạt động trong các bữa ăn. 

Càng sớm phát hiện những khó khăn trẻ đang gặp, càng sớm đem đến 
cho trẻ những hỗ trợ cần thiết, do đó cả trẻ và bảo mẫu đều khỏe và vui 
vẻ hơn.  

Cần ghi nhớ: Phát triển là một quá trình và trẻ cần nhiều thời gian để phát triển các 
kỹ năng. Người chăm sóc trẻ cần được trang bị kiến thức về các mốc phát triển 
chung ở trẻ để có thể chăm sóc và đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của trẻ. 

Trẻ mới biết đi thích chơi các trò chơi 
ngoài trời cùng với nhau. Chơi cũng là 

cách giúp trẻ học hỏi, phát triển thể 
chất và tinh thần. 
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CÁC KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN PHỔ BIẾN  23,24,26 

TRẺ TỪ 24-30 THÁNG TUỔI 

Sự thích nghi: Þ Uống bằng cốc và ống hút thành thạo hơn 

Þ Tự đút ăn bằng tay và dụng cụ ăn thành thạo hơn 

Þ Tự rửa mặt và rửa tay với sự hỗ trợ của người chăm sóc 

Þ Ăn được hầu hết các loại thức ăn – nhưng có thể biểu đạt hứng thú rõ ràng với một số món ăn sở 
trường  

Giao tiếp: Þ Trả lời được các câu hỏi đơn giản 

Þ Nhận thức được các kích thước khác nhau (“lớn” và “nhỏ”) 

Þ Trẻ biết dùng từ ngữ để yêu cầu người khác giúp đỡ 

Þ Biết ghép các từ lại với nhau để tạo thành cụm từ (“Con muốn __ ,” “Con uống 
nước”) 

Vận động tinh và 
thô: 

Þ Trẻ có thể ném quả bóng với độ chính xác cao hơn 

Þ Trẻ bắt bóng bằng cách ôm bóng vào ngực 

Þ Trẻ đi bộ và chạy khoảng cách dài hơn mà không cần hỗ trợ 

Þ Trẻ bước lên, bước xuống bậc mà không cần hỗ trợ 

Nhận thức: Þ Nhận diện đồ vật giống với hình trong tranh ảnh. 

Þ Biết nói tuổi của mình 

Þ Hoàn thành được trò chơi gồm nhiều bước, ví dụ cho búp bê ăn, cho búp bê ợ hơi, 
cho búp bê đi ngủ v.v. 

Þ Nhận biết được một số khái niệm như “một cái”, “ thêm nữa”, hoặc “ tất cả” 

Tình cảm-Xã hội: Þ Tự nhận đồ vật thuộc về mình (“của con”) 

Þ Nhận biết khi người khác đang bực bội, vui, buồn 

Þ Biết tránh xa những mối nguy hiểm thông thường như lửa, con dao, bếp lò v.v. 

Þ Đôi khi biết chờ đến lượt khi được hỗ trợ.   

Thị giác: Þ Trẻ bắt chước vẽ các đường và vòng tròn 

Þ Xem lướt một loạt tranh ảnh 

Þ Quan sát và lập lại hành động của trẻ khác 

Þ Nhận ra người quen trong bức ảnh 

Thính giác: Þ Phân biệt được các âm thanh và lời nói khác nhau một cách thành thạo hơn. 

Þ Nói theo các từ và các cụm từ dài hơn một cách thường xuyên. 

Þ Phát âm chính xác được nhiều từ có nghĩa 

Þ Trẻ dễ dàng thực hiện các chỉ dẫn phức tạp hơn. 



CH. 4|MỤC 4.1: CÁC MỐC PHÁT TRIỂN QUAN TRỌNG, 24-36 THÁNG. 

171 

CÁC KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN PHỔ BIẾN23 ,24 ,26 

TRẺ TỪ 30-36 THÁNG TUỔI 

Sự thích nghi: Þ Trẻ thành thạo uống bằng cốc và bằng ống hút. 

Þ Trẻ tự ăn bằng tay và dụng cụ ăn uống thành thạo 

Þ Trẻ biết tự rửa tay và rửa mặt mà không cần hỗ trợ 

Þ Trẻ dọn dẹp đồ ăn rơi vãi với sự giúp đỡ của người chăm sóc 

Giao tiếp: Þ Thực hiện các chỉ dẫn gồm nhiều bước. 

Þ Biết xác định các đồ vật theo chức năng (con ăn bằng ___, con uống bằng ___) 

Þ Trẻ biết liên hệ trải nghiệm cá nhân thông qua lời nói. 

Þ Sử dụng cụm từ gồm hai hay nhiều từ 

Vận động tinh và 
thô: 

Þ Trẻ biết cắt giấy bằng kéo 

Þ Trẻ biết dùng tay giữ giấy khi vẽ 

Þ Trẻ biết đi giật lùi ít nhất được 3 mét 

Þ Trẻ biết đi lên và xuống cầu thang khi bám vào lan can, tường hoặc tay người lớn. 

Nhận thức: Þ Trẻ biết ghép các đồ vật theo màu sắc, kích thước và hình dạng khác nhau. 

Þ Trẻ đếm được ít nhất là đến số 5 

Þ Biết xếp các đồ vật theo thứ tự kích thước nhỏ dần ví dụ xếp vòng hoặc cốc lớn nhỏ 
vào nhau. 

Þ Biết nói giới tính của mình (con trai hay con gái) 

Tình cảm-Xã hội: 
Þ Trẻ chuyển đổi qua hoạt động khác dễ dàng hơn và ít cần đến sự hỗ trợ 

Þ Biết thể hiện tình cảm với những trẻ khác. 

Þ Tham gia chơi cùng nhóm nhỏ dễ dàng hơn 

Þ Ngày càng thể hiện tính độc lập và từ chối sự giúp đỡ của người khác. 

Thị giác: Þ Biết ghép đồ vật giống với hình trong tranh ảnh 

Þ Biết ghép các đồ vật lớn và nhỏ 

Þ Phân biệt được 4 màu khác nhau. 

Þ Tìm được những chi tiết nhỏ trong sách  

Thính giác: Þ Phân biệt được các âm thanh và lời nói khác nhau một cách thành thạo hơn 

Þ Nói theo các từ và các cụm từ dài hơn một cách thường xuyên hơn. 

Þ Phát âm chính xác được nhiều từ có nghĩa 

Þ Trẻ dễ dàng thực hiện các chỉ dẫn phức tạp hơn. 
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MỤC 4.2: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CÁCH CHO 
TRẺ ĂN: DÀNH TRẺ TỪ 24-36 THÁNG TUỔI 

CHO ĂN THEO MỐC PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ 
Khả năng ăn uống của trẻ có mối liên hệ trực tiếp đến toàn bộ khả năng vận động của cơ thể và sự phát 
triển toàn diện của trẻ. “Hông và đôi môi” trẻ có sự liên hệ mật thiết với nhau. Cách trẻ giữ người 
thẳng khi ngồi trên ghế, dùng ngón tay nhón thức ăn, dùng thìa tự xúc thức ăn đưa vào miệng, dùng từ 
ngữ để biểu đạt nhu cầu hàng ngày, thực hiện các chỉ dẫn của bảo mẫu để chuẩn bị cho bữa ăn là các ví 
dụ về cách các bộ phận cơ thể phối hợp với nhau trong khi ăn. Do đó, nếu trẻ gặp vấn đề ở mặt phát 
triển nào đó thì sự phát triển kỹ năng ăn uống của trẻ cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng 

Đối với trẻ phát triển khả năng ăn uống bình thường, các kỹ năng điển hình được hình thành và có thể 
quan sát thấy ở trẻ từ	24-36 tháng tuổi sẽ như sau:  

ĐỘ TUỔI CÁC KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN 

24-30 Tháng o Cầm cốc và uống bằng cốc mà không mấy khi làm đổ đồ

o Uống bằng ống hút mà ít cần hỗ trợ

o Tự ăn bằng tay và dụng cụ ăn uống ít cần hỗ trợ

o Ăn đa dạng những thức ăn có cấu trúc khác nhau ít cần hỗ trợ

o Trẻ nhai thức ăn thành thạo

o Ăn được lượng thức ăn/ thức uống phù hợp trong bữa ăn

30-36 Tháng o Tự uống bằng cốc mà không làm đổ thức uống và không cần đến sự hỗ trợ

o Tự uống bằng cốc mà không cần đến sự hỗ trợ

o Tự ăn bằng tay và dụng cụ ăn uống mà không cần đến sự hỗ trợ

o Ăn được hầu hết các dạng cấu trúc thức ăn mà không cần đến sự hỗ trợ.

o Thành thạo các kỹ năng vận động miệng khi  ăn và uống thức ăn.

Ở độ tuổi này, thức ăn thô là nguồn cung cấp dưỡng chất chủ yếu cho trẻ hàng ngày. Trẻ cũng ăn được 
nhiều loại thức ăn hơn. Bên cạnh đó, trẻ tiếp tục chủ động hơn trong việc tự	đút	ăn bằng tay, uống 
bằng cốc, bằng ống hút và dụng cụ xúc ăn. Khi lên 2 tuổi (24 tháng tuổi), hầu hết trẻ đều thành thạo 
các kỹ năng vận động miệng cần thiết để ăn tất cả các loại thực phẩm rắn. Đó là rất những thay đổi lớn 
trong một khoảng thời gian rất ngắn. Để giúp trẻ thực hiện thành công những chuyển đổi này, người 
chăm sóc cần hiểu được trẻ được mong đợi làm được những việc gì. Người chăm sóc cần hiểu các mốc 
phát triển điển hình ở trẻ để biết thời điểm thích hợp để hỗ trợ sự phát triển các kỹ năng ăn uống ở trẻ 
ví dụ chuyển sang cho trẻ ăn thức ăn có cấu trúc mới, cho trẻ uống bằng cốc, ăn bằng thìa, uống bằng 
ống hút kịp thời để giúp trẻ phát triển các kỹ năng này. 
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Dưới đây là một số	thông tin tham khảo về các phương pháp để tập cho trẻ từ 24-36 tháng tuổi uống 
bằng cốc, ống hút, xúc ăn bằng dụng cụ ăn  

  Để biết thêm thông tin về các loại cốc, uống hút, và thìa khác nhau. Tham khảo Chương 1, 
Phụ lục 9G.  

UỐNG BẰNG CỐC 
Ở giai đoạn từ 24-36 tháng tuổi, hầu hết trẻ nên biết uống bằng 
cốc. Thông thường, khi được 24 tháng tuổi, trẻ nên thành thạo 
uống bằng cốc không đậy nắp, cốc tập uống và ống hút. Trong 
khoảng thời gian trẻ được 24-36 tháng tuổi, người chăm sóc sẽ 
tiếp tục hỗ trợ để trẻ thoải mái và tự tin uống bằng cốc hàng ngày. 
Nếu trì hoãn cơ hội tập uống bằng cốc cho trẻ (quá 12 tháng tuổi) 
hoặc nếu trẻ ít có cơ hội tập uống bằng cốc có thể khiến quá trình 
tập uống bằng cốc trở nên khó khăn hơn cũng như ảnh hưởng đến 
sự phát triển kỹ năng vận động miệng ở trẻ.  

Nhóm trẻ ngồi 
quanh bàn để ăn 

bữa trưa. Ngồi ăn 
cùng nhau giúp trẻ 
học những kỹ năng 

giá trị về cách ăn và 
các mối quan hệ 

lành mạnh 
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Học cách ăn các loại thức ăn đặc rắn cần có sự luyện tập. 
Trung bình sẽ sẽ ăn thành thạo các loại thức ăn đặc rắn 

khi trẻ được 2-3 tuổi. Điều này có nghĩa là trong giai 
đoạn từ 24-36 tháng tuổi, trẻ sẽ ít cần đến sự hỗ trợ của 

người chăm sóc trong quá trình ăn uống hơn. 

 Để biết thêm thông tin về cách uống bằng cốc, tham khảo Chương 1, 2 và 3. 

CHO TRẺ UỐNG BẰNG ỐNG HÚT30

Giai đoạn từ 24-36 tháng tuổi, hầu hết trẻ đã uống bằng ống hút 
thành công. Trẻ có thể học uống từ ống hút từ khi được 9-12 tháng 
tuổi. Uống bằng ống hút thành công phần lớn dựa vào kinh 
nghiệm của trẻ. Nếu trẻ có nhiều cơ hội để tập uống bằng ống hút 
trẻ sẽ dễ dàng thành thạo kỹ năng này ngay từ nhỏ. Trong khoảng 
thời gian 24-36 tháng này, người chăm sóc sẽ tiếp tục hỗ trợ trẻ 
để trẻ thoải mái và tự tin uống bằng ống hút một cách thường 
xuyên. Nếu trẻ ít có cơ hội để tập uống ống hút, quá trình uống 
tập uống bằng ống hút sẽ trở nên khó khăn hơn trong những giai 
đoạn tiếp theo của cuộc đời của trẻ. 

Để biết thêm thông tin về cách uống bằng ống hút, tham khảo chương 1,3 và 9 

CÁC LOẠI THỨC ĂN ĐẶC, RẮN 

Ở giai đoạn từ 24-36 tháng tuổi, trẻ nên được cho ăn cân bằng các loại thức ăn đặc, rắn, thức ăn thông 
thường. Ngoài ra, nếu trẻ được ăn những thức ăn này hàng ngày, trẻ sẽ tự ăn bằng tay và dụng cụ ăn 
uống trong các bữa ăn. 
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PHÁT TRIỂN TÍNH ĐỘC LẬP 

Trẻ ở độ tuổi này thường ăn đa dạng thức ăn với lượng thức ăn nhiều hơn trong mỗi bữa ăn. Trẻ cũng 
thể hiện mong muốn được tự đút ăn bằng tay và dụng cụ ăn uống. Cần khuyến khích để trẻ	tự đút ăn 
bằng tay và tập xúc bằng thìa vì những trải nghiệm này giúp trẻ có cơ hội khám phá các loại thức ăn, 
thoải mái cảm nhận các loại thức ăn trước khi trẻ nếm và ăn thức ăn. Đừng quên cho trẻ tập uống 
bằng cốc. 

TRẺ KÉN ĂN7 

Trẻ 24-36 tháng tuổi thưởng bắt đầu có sựkén chọn thức ăn và trong bữa ăn chỉ ăn món mình thích. 
Lý do là vì ở độ tuổi từ 2-3 tuổi, trẻ đã phát triển mạnh về mặt nhận thức (trí não), do vậy việc cho trẻ 
thử các loại thức ăn mới cũng trở nên áp lực và thách thức hơn đối với cơ thể trẻ.  Điều này khiến bữa 
ăn trở nên khó khăn hơn cho người chăm sóc trẻ. Thông thường, trẻ sẽ từ chối ăn thử các loại thức ăn 
mới hoặc các loại thức ăn quen thuộc mà trước đây trẻ thích ăn. Trẻ sẽ yêu cầu hoặc muốn chỉ ăn một 
vài loại thức ăn trong một thời gian dài. Trẻ ở độ tuổi này đã thành thạo kỹ năng đểcó thể	ăn nhiều loại 
thức ăn có cấu trúc khác nhau nhưng cũng kén chọn những hương vị khác nhau do sự phát triển đang 
xẩy ra trong não bộ của trẻ.  

Ăn uống là một trải nghiệm giàu cảm giác. Thường thì trẻ sẽ ăn thức ăn sau 
khi trẻ được chạm và cầm vào thức ăn đó trước tiên. Tạo cho trẻ cơ hội để 
khám phá các loại thức ăn bằng tay sẽ giúp trẻ có cảm giác thoải mái và 
mạnh dạn để ăn. 

Cần ghi nhớ: Nếu trì hoãn cho trẻ có cơ hội tập ăn thức ăn đặc rắn quá lâu 
(trên 6 tháng tuổi) và trẻ ít có cơ hội để tập ăn và tự ăn sẽ làm cho quá trình 
ăn uống của trẻ trở nên khó khăn hơn cũng như có những tác động xấu đến 
sự phát triển các kỹ năng vận động miệng ở trẻ. 

Điều quan trọng cần ghi nhớ là trẻ 
chỉ kén ăn chỉ trong một giai đoạn 

nhất định và hầu hết trẻ sẽ sớm 
vượt qua giai đoạn này. 
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LỜI KHUYÊN KHI CHĂM SÓC CHO TRẺ BIẾNG ĂN 

o Cho trẻ được khám phá và thường xuyên có cơ hội. Cho phép trẻ có cơ hội khám phá các loại
thức ăn (cả thức ăn mới và quen thuộc) bằng tay và dụng cụ ăn uống hàng ngày. Trẻ càng có thể
chạm, ngửi, nhìn và trải nghiệm thức ăn, trẻ sẽ càng cảm thấy thoải mái hơn khi nếm thức ăn!

o Khuyến khích trẻ tương tác với thức ăn Cho trẻ có cơ hội được tự xúc ăn. Khi trẻ cảm thấy
được tự chủ trong bữa ăn, trẻ sẽ cởi mở hơn để thử ăn các thức ăn. Ngoài ra, cho trẻ được tự
đơm hoặc gắp thức ăn vào bát trong các bữa ăn. Một khi trẻ có thể tương tác với thức ăn theo
nhiều cách khác nhau (bao gồm cả việc tự đơm, gắp thức ăn) trẻ sẽ quen thuộc hơn với thức ăn
và cuối cùng là chấp nhận ăn thức ăn.

o Cho trẻ ăn chậm, ăn ít một và làm quen. Mỗi khi cho trẻ ăn thức ăn mới, nên cho trẻ nếm thử
một chút để tránh làm trẻ quá tải. Có thể xúc thêm cho trẻ sau khi trẻ đã ăn hết lượng đầu tiên.
Cho trẻ ăn các loại thức ăn mới cùng với các thức ăn mà trẻ đã quen thuộc và thích ăn đểlàm
dịu bớt áp lực cho trẻ vì trẻ có sự lựa chọn khi có cảmón ăn mà trẻ đã quen thuộc.

o Sự thường xuyên và nhất quán là chìa khóa. Liên tục tạo ra cho trẻ những cơ hội để cảm thấy
thoải mái với thức ăn trong các bữa ăn. Thường xuyên cho trẻ ăn các loại thức ăn mới. Khi trẻ
được ăn những thức ăn mới thường xuyên sẽ giúp làm giảm căng thẳng và tăng sự hứng thú và
thoải mái ở	trẻ	khi ăn. Việc trẻ từ chối ăn loại thức ăn nào đó một hoặc hai lần không có nghĩa
là trẻ không thích ăn thức ăn đó.

o Hãy ăn cùng với trẻ. Hãy ăn cùng với trẻ. Trẻ thích bắt chước làm theo những gì người khác
đang làm. Vì vậy đây là cách tuyệt vời giúp trẻ hiểu rằng loại thức ăn trẻ đang ăn là an toàn và
bổ dưỡng. Cho trẻ có cơ hội được ăn cùng với những trẻ khác. Ở tuổi này, trẻ học được rất
nhiều khi quan sát những trẻ khác. Điều này có nghĩa là cho trẻ ăn theo nhóm là cơ hội tuyệt
vời để giúp trẻ ăn đa dạng những loại thức ăn bằng cách quan sát và ăn theo những trẻ khác.

o Cho trẻ học hỏi thêm ngoài giờ ăn. Cho trẻ vui chơi trải nghiệm các loại thức ăn bằng nhiều
cách khác nhau ngoài giờ ăn. Cho trẻ xem tranh ảnh về đồ ăn, cho trẻ chơi các vật giả làm đồ
ăn và trò chuyện về các món ăn mà trẻ thấy trong môi trường xung quanh ví dụ như đồ ăn
trong bếp hoặc ngoài chợ.

Trẻ ở độ tuổi này thường cần được tiếp xúc với một loại thức ăn trong 
20 lần hoặc hơn trước khi trẻ quyết định ăn loại thức ăn đó. Do đó 
tập cho trẻ ăn các loại thức ăn mới đòi hỏi cần phải có thời gian và 
sự kiên nhẫn. 
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Cần ghi nhớ: Nếu trẻ tỏ ra thích một loại thức ăn nào đó quá mức hoặc nếu trẻ 
ăn rất ít trong một thời gian dài mà không có sự cải thiện, người chăm sóc 
nên cân nhắc đưa trẻ đến gặp chuyên gia để xác định nguyên nhân. Một số 
trẻ được chẩn đoán gặp các vấn đề về kén ăn nghiêm trọng (hay còn được gọi 
là “trẻ gặp vấn đề về ăn uống”) ví dụ như trẻ mắc chứng tự kỷ, hoặc trẻ có hệ 
thần kinh cảm giác quá nhạy cảm.  

Để biết thêm thông tin về các loại thức ăn đặc, rắn, tham khảo Chương 1,2 và 3. 

Để biết thêm thông tin về cấu tạo các loại thìa, tham khảo Chương Phụ lục 9H. 

CÁC DẤU HIỆU ĐỂ NHẬN BIẾT TRẺ CÓ VẤN ĐỀ VỀ ĂN 
UỐNG (TRẺ QUÁ KÉN ĂN) 

Þ Trẻ chỉ biết ăn ít hơn 4 loại thực phẩm khác nhau và ngày càng hạn chế các loại 
thực phẩm mà trẻ sẽ ăn. 

Þ Trẻ tỏ ra thích ăn một loại thức ăn nào đó một cách thái quá (ví dụ như chỉ ăn 
thức ăn giòn, thức ăn được hâm nóng, hoặc chỉ thích ăn thức ăn có màu da 
cam, chỉ ăn đồ ăn ngọt, hoặc chỉ ăn thực phẩm của  một thương hiệu nào đó 
v.v)

Þ Trẻ tỏ ra cực kỳ khó chịu khi được cho ăn một loại thức ăn nào đó đặc biệt là 
món ăn mới. 

Þ Trẻ chỉ thích ăn một loại thức ăn được chuẩn bị theo một cách nhất định (phải 
uống bằng đúng cùng 1 chiếc cốc/ chén/ thức ăn phải để riêng rẽ và không 
đụng vào, thức ăn để nguyên miếng và không được cắt ra v.v) 
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ĐIỂM QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI LỨA TUỔI NÀY 

Trong giai đoạn thú vị này của cuộc sống, trẻ tiếp tục phát triển rất nhanh, bao gồm cả kỹ 
năng ăn uống, các loại thức ăn mà trẻ có khă năng ăn được, và cách mà trẻ muốn để được chủ 

động tham gia vào quá trình ăn uống. Khi các kỹ năng của trẻ tiếp tục phát triển, người chăm sóc 
đóng vai trò lớn trong việc hỗ trợ, giúp khích thích hứng thú để trẻ sẵn sang thử ăn đa dạng các loại 
thức ăn và thành thạo các kỹ năng tự ăn ở trẻ.  

NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN GHI NHỚ: 

� Trẻ ở độ tuổi này thích được tự lập, cả việc tự ăn uống. Trao cho trẻ nhiều cơ hội để tập tự ăn 
giúp trẻ ăn tốt hơn và giúp trẻ cảm thấy tự tin hơn khi ăn uống. 

� Người chăm sóc cần đặt mục tiêu cho trẻ ở độ tuổi này, cho trẻ nhiều trải nghiệm ăn uống ở 
mức độ khó hơn như nhai thức ăn nguyên cấu trúc, uống bằng ống hút và bằng cốc mà 
không cần đến sự hỗ trợ. 

� Kén ăn là tình trạng rất phổ biến ở trẻ trong độ tuổi này. Hầu hết trẻ sẽ vượt qua giai đoạn 
này, nếu không, người chăm sóc có thể hỗ trợ trẻ bằng cách dành nhiều thời gian cho trẻ và 
khuyến khích trẻ khám phá các loại thức ăn một cách an toàn và theo cách riêng của trẻ. 

� Khi được trao cơ hội, có hỗ trợ và thời gian, hầu hết trẻ có thể ăn đa dạng các loại thức ăn bổ 
dưỡng nhiều hương vị và cấu trúc khác nhau. 
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MỤC 4.3: TƯ THẾ ĂN DÀNH CHO TRẺ TỪ 24-
36 THÁNG TUỔI 

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TƯ THẾ ĂN 

Ngồi	ăn đúng tư thế trong suốt bữa ăn là rất quan trọng. Một số tư thế cho ăn giúp trẻ ăn dễ dàng hơn, 
nhưng một số tư thế lại khiến trẻ ăn uống khó khăn hơn, thậm chí gây mất an toàn cho trẻ.  

Poor Tư thế cho ăn không đúng tiềm ẩn những rủi 
ro sau: 

Ø Giảm hiệu suất ăn uống và kéo dài thời
gian ăn

Ø Giảm khả năng ăn thức ăn có cấu trúc
khác nhau

Ø Giảm hiệu quả ăn bằng đường miệng

Ø Giảm hứng thú với việc ăn uống và các
bữa ăn

Ø Tăng sự khó khăn khi trẻ tự tập ăn

Ø Làm chậm tăng trưởng và phát triển

Ø Tăng nguy cơ bị đau ốm và thậm trí tử
vong ở trẻ.

Ø When positioning is poor, feedings can
be a stressful, negative experience for
children and their caregivers.

Tư thế cho ăn đúng mang lại nhiều lợi ích cho trẻ 
và người chăm sóc như: 

ü Giúp cho trẻ ăn kịp thời

ü Tăng khả năng ăn thức ăn có cấu trúc khác 
nhau

ü Tăng hiệu quả ăn bằng đường miệng

ü Thành công hơn trong việc trẻ tập tự xúc ăn

ü Cải thiện tăng trưởng và phát triển ở trẻ

ü Giảm nguy cơ mắc bệnh tật và tử vong ở trẻ.

ü Khi ngồi ăn đúng tư thế, cả trẻ và người 
chăm sóc đều vui hơn và bữa ăn trở thành 
một trải nghiệm tích cực 

Khi ngồi ăn không đúng tư thế, bữa ăn trở 
thành áp lực, trải nghiệm đáng sợ cho cả 
trẻ và người chăm sóc
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Người chăm sóc trẻ đang áp 
dụng biện pháp hỗ trợ thêm để 
trẻ ngồi ăn đúng tư thế khi ăn.  

LỢI ÍCH VÀ RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN TƯ THẾ ĂN: 

LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ CHO TRẺ ĂN 
ĐÚNG 

CÁC RỦI RO KHI CHO TRẺ ĂN KHÔNG 
ĐÚNG TƯ THẾ 

 Hiệu suất cho trẻ ăn ¯ Hiệu suất cho trẻ ăn

 Khả năng ăn các loại thức ăn có cấu trúc khác nhau ¯ Khả năng ăn các loại thức ăn có cấu trúc khác nhau

  Hiệu quả cho ăn bằng đường miệng ¯ Hiệu quả cho ăn bằng đường miệng

  Cảm giác hứng thú trong bữa ăn của trẻ ¯ Sự hứng thú trong bữa ăn của trẻ

  Sự hứng thú của trẻ khi tự ăn ¯ Sự hứng thú của trẻ khi tự ăn

  Dưỡng chất và phát triển toàn diện của trẻ ¯ Dưỡng chất và phát triển toàn diện của trẻ

¯ Sự nguy cơ sặc, đau ốm hoặc tử vong ở trẻ  Nguy cơ sặc, đau ốm hoặc tử vong ở trẻ.
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YẾU TỐ QUAN TRỌNG KHI CHỌN TƯ THẾ ĂN DÀNH 
CHO TRẺ TỪ 24-36 THÁNG TUỔI: 

Đầu và cổ của trẻ có được giữ vững chưa? 

Thân trên (cơ thể của trẻ) có được giữ vững chưa? 

Trẻ đã ngồi đủ ngay ngắn chưa? 

Trẻ có cần được điều chỉnh tốc độ ăn cho chậm hơn không? 

Người cho trẻ ăn/ người chăm sóc trẻ có ngồi thoải mái không? 

Ngoài ra cần lưu ý thêm đến các nhu cầu riêng của từng cá nhân trẻ như: 

� Kích thước của trẻ là bao nhiêu? Trẻ quá to con có thể sẽ khó khăn hơn khi bế hoặc đặt ở 
một số tư thế nhất định. 

� Trẻ cứng cáp đến mức nào? Trẻ yếu cần hỗ trợ tư thế nhiều hơn, ngược lại trẻ cứng cáp hơn ít 
cần phải đỡ hơn. 

� Trẻ có đang cố gắng để tập ăn không? Trẻ chưa có sự cố gắng tự tập ăn vẫn có khả năng 
sẵn sàng tự tập ăn khi nhận được hỗ trợ phù hợp và có nhiều cơ hội để tập ăn. 

� Trẻ có thoải mái với tư thế ăn không? Khi không cảm thấy thoải mái trẻ sẽ không ăn được tốt. 

� Trẻ ăn tốt hay trẻ quấy khóc? Trẻ quấy khóc trẻ sẽ không ăn tốt.  

� Trẻ có bị ho hay sặc khi ăn ở tư thế này không? Trẻ thường xuyên bị ho, bị sặc khi ăn sẽ gia 
tăng nguy cơ bị suy dinh dưỡng, bệnh tật và ăn uống kém. 
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VÍ DỤ VỀ TƯ THẾ CHO ĂN ĐÚNG VÀ CHƯA ĐÚNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 24-36 
THÁNG TUỔI (TRẺ NGỒI TRONG VÒNG TAY)  

Tư thế ăn đúng sẽ luôn giúp việc ăn uống được tốt hơn và an toàn hơn 
cho trẻ.  

TƯ THẾ CHO ĂN ĐÚNG 

o Đầu trẻ được đặt cao hơn hông
o Đầu và cổ trẻ được đỡ bằng tay, cánh tay

và ngực của bảo mẫu
o Đầu của trẻ được giữ ở tư thế trung lập và

hơi hướng về phía trước
o Thân người của trẻ áp sát với thân người

của bảo mẫu.
o Cánh tay và chân thả lỏng để trẻ dễ ăn
o Hông của trẻ gập vuông góc.
o Thìa được đặt ngang tầm miệng trẻ

 TƯ  THẾ CHO ĂN CHƯA 
ĐÚNG 

o Đầu và cổ của trẻ bị ngửa ra phía sau
o Hông của trẻ bị ép chặt
o Chân của trẻ bị giữ chặt, không thoải mái,

không gập lại được.
o Lưng trẻ bị cong
o Trẻ trông có vẻ không thoải mái
o Thìa được đưa từ trên cao xuống khiến cho

trẻ phải ngửa đầu lên để ăn.
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VÍ DỤ VỀ TƯ THẾ CHO ĂN ĐÚNG VÀ CHƯA ĐÚNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 24-36 
THÁNG TUỔI (NGỒI TRÊN GHẾ ĂN)  

TƯ THẾ CHO ĂN ĐÚNG 

o Trẻ được đỡ để ngồi thẳng lưng trên ghế ăn
o Đầu, cổ, thân trên và vai của trẻ được hỗ trợ tốt

trên ghế ăn
o Hông trẻ gập vuông focs
o Đầu gối đặt vuông góc 90 độ
o Bàn chân trẻ đặt lên tấm gác chân
o Khay đựng thức ăn đặt trước mặt trẻ có chiều

cao phù hợp để trẻ gác tay.
o Hai tay thoải mái lấy thức ăn.

TƯ THẾ CHO ĂN CHƯA ĐÚNG 

o Đầu, cổ và vai chưa được chèn vững trên ghế và
đầu bị ngửa ra phía sau.

o Hông của trẻ có hơi gập lại nhưng trẻ ngồi thõng
chân trên ghế ăn.

o Lưng của trẻ bị cong
o Đầu gối không đặt ở góc vuông 90 độ
o Bàn chân trẻ không có điểm tựa
o Tay trẻ buông thõng, khó cầm lấy thức ăn.
o Trẻ trông có vẻ không thoải mái.
o Muỗng thức ăn được đưa quá cao khiến cho trẻ

phải ngửa đầu lên để ăn.
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TƯ THẾ PHÙ HỢP NHẤT KHI CHO TRẺ UỐNG BẰNG CỐC, 
BỐC ĂN BẰNG TAY VÀ XÚC ĂN BẰNG THÌA. 
Khi trẻ tăng trưởng và phát triển, tư thế cho trẻ ăn có thể cần phải điều chỉnh. Ví dụ, trẻ 24 tháng tuổi 
vẫn thường ngồi ăn trên chiếc ghế cao có chỗ dựa vững và nay trẻ đã đủ lớn và đã sẵn sàng nên được 
chuyển sang tập ngồi ăn trên một chiếc ghế nhỏđặt cạnh bàn ăn (ít được hỗ trợ hơn). 

Nếu tư thế cho ăn hiện tại không phù hợp với trẻ và người chăm sóc trẻ, 
có thể thử thay đổi sang tư thế khác (và ghế ăn khác). Đôi khi người 
chăm sóc trẻ cần thử một vài tư thế khác nhau để tìm ra “tư thế ăn phù 
hợp nhất”. 

Dưới đây là những tư thế cho ăn phổ biến nhất áp dụng cho trẻ từ 24-36 tháng tuổi. Một trẻ có thể cùng 
lúc phù hợp với một vài tư thế khác nhau. 

TƯ THẾ NGỒI NGAY NGẮN (TRÊN LÒNG HOẶC 
TRÊN SÀN NHÀ) 

CÁCH THỰC HIỆN:  Cho trẻ ngồi dựa vững (1) ngay ngắn trên lòng 
bảo mẫu, hoặc (2) trên sàn nhà. Mặt của trẻ đối diện với mặt của bảo 
mẫu. Sử dụng bàn hoặc khay ăn để khuyến khích trẻ tự khám phá thức 
ăn và tự bốc ăn bằng tay, cầm dụng cụ ăn uống và cầm cốc.  

PHÙ HỢP VỚI:  tất cả trẻ từ 24-36 tháng tuổi; ăn bằng thìa, uống 
bằng c 

ốc hoặc ống hút. 

TƯ THẾ NGỒI NGAY NGẮN (TRÊN GHẾ ĂN/GHẾ NGỒI CAO) 

CÁCH THỰC HIỆN: Đặt trẻ ngồi ngay ngắn và vững 
vàng trong ghế ăn hoặc trên ghế cao. Mặt trẻđối diện với 
bảo mẫu/ hoặc trẻ khác. Bảo mẫu có thể cầm thức ăn, cốc 
và/ hoặc thìa và/ hoặc đưa cho trẻ cầm. Sử dụng khay ăn 
hoặc bàn ăn gắn liền ghếđể khuyến khích trẻ tự do khám 
phá thức ăn và tự bốc ăn bằng tay, cầm dụng cụ tự xúc ăn 
và uống bằng cốc.  

PHÙ HỢP VỚI:  tất cả trẻ từ 24-36 tháng tuổi; ăn bằng 
thìa, uống bằng cốc hoặc ống hút. 
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 DANH MỤC ĐÁNH GIÁ TƯ THẾ ĂN DÀNH CHO TRẺ TỪ 
24-36 THÁNG TUỔI

TRẺ TỪ 24-36 THÁNG TUỔI: 

� Hông của trẻ gập vuông góc 90 độ và thấp hơn đầu 

� Thân người thẳng, dựa vững vào người của bảo mẫu hoặc chèn chắc trên ghế ăn - trẻ không đổ người về phía 
trước hoặc ngả ra phía sau hoặc nghiêng sang hai bên. 

� Hai vai ngang ngang bằng, hơi hướng về phía trước 

� Đầu trẻ giữ ở vị trí trung tâm và thẳng trục với sống lưng, cằm hơi hướng về phía trước 

� Đầu gối đặt vuông góc 90 độ 

� Bàn chân đặt xuống mặt sàn, trên tấm gác chân hoặc chống trên người của bảo mẫu. 

Đầu 

Vai 

Hông 

Thân 

Gối 

Chân 
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ĐIỂM QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI TRẺ Ở ĐỘ TUỔI NÀY 

Ở độ tuổi này, bữa ăn trở thành một quá trình tương tác giữa trẻ và người chăm sóc, truy 
vẫn	có những khó khăn riêng, ví dụ trẻ kén ăn. Khi trẻ lớn hơn, trẻ bắt đầu đảm nhiệm nhiều 

trách nhiệm hơn trong giờ ăn, ví dụ trẻ tự xúc ăn. Trẻ cũng có thể tạm thời kén chọn thức ăn 
hơn. Tư thế ngồi	ăn đúng rất quan trọng để giúp trẻ có bữa	ăn thành công. Để bữa ăn là thời gian an 
toàn, thoải mái, và là thời gian đểtrẻ có thể phát triển kỹ năng tự ăn, trẻ cần được đặt ngồi đúng tư 
thế. Người chăm sóc đóng vai trò quan trọng giúp trẻ ăn được thành công. 

NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN GHI NHỚ: 

� Tư thế cho ăn đúng sẽ giúp trẻ ăn an toàn, cải thiện các kỹ năng ăn uống và khuyến khích 
khả năng tự ăn ở trẻ. 

� Người chăm sóc trẻ cần cân nhắc các yếu tố về tư thế và nhu cầu cá nhân của từng trẻ để chọn 
tư thế ăn tốt nhất cho trẻ qua đó giúp trẻ tăng trưởng, khỏe mạnh và độc lập hơn. 

� Khi được 24-36 tháng tuổi, khi được cho ăn đúng tư thế trẻ sẽ tự ăn uống một cách thành 
thạo. 
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MỤC 4.4: NGOÀI GIỜ ĂN: LỜI KHUYÊN KHI 
CHĂM SÓC TRẺ TỪ 24-36 THÁNG TUỔI 

Trẻ tiếp tục	khám	phá	về bản thân và thế giới xung quanh thông qua những trải nghiệm và mối quan hệ 
hàng ngày với những người chăm sóc. Trẻ thông minh hơn,	cứng cáp hơn, tò mò hơn và thường	nhất	
quyết đòi tự mình làm mọi	thứ. Nội	dung	dưới	đây	sẽ	chia sẻ những ý tưởng đơn giản giúp khuyến	khích 
trẻ	phát triển lành mạnh toàn diện	các mặt trong suốt	năm thứ ba của cuộc đời - ngoài việc ăn uống. 

Ví dụ như trong khi cho một trẻ ăn, trẻ còn lại có thể chơi trên sàn bên cạnh 
bảo mẫu và những trẻ khác.  

PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG 
Hỗ	trợ	trẻ	phát triển kỹ năng vận động là việc có thể dễ dàng thực hiện hàng ngày. Khi trẻ có thể vận 
động cơ thể và khám phá thế giới xung quanh, tức là trẻ đang phát triển cả về mặt thể chất lẫn trí não. 
Ngoài ra, hỗ trợ phát triển vận động cũng đồng	thời	giúp ích cho việc ăn uống của trẻ. Trẻ khỏe mạnh, 
có kỹ năng vận động tốt thường ít gặp vấn đề về ăn uống và nếu có cũng sẽ vượt qua nhanh hơn. 

HOẠT ĐỘNG VẬN 
ĐỘNG (THỂ CHẤT) 

 MÔ TẢ (BẰNG CÁC DẪN CHỨNG CỤ THỂ) 

Các trò chơi vận động 

Þ Nhà đồ chơi: Làm cho trẻ một ngôi nhà đồ chơi từ hộp giấy để trẻ khám phá 
và chơi đồ hàng trong đó. Khoét các ô quanh vách để giả làm cửa sổ và 
cửa ra vào. Sẽ rất thú vị khi chơi bò ra bò vô “ngôi nhà” tí hon. 

Þ Chơi bóng: Thay phiên nhau ném bóng, lăn bóng và đá quá bóng qua lại. 
Rủ vài trẻ chơi cùng nhau. 

Þ Chơi đá bóng: Lấy một chiếc thùng giả vờ làm khung thành. Cho trẻ chơi đá 
bóng vào khung thành. 

Þ Chơi bóng bay: Đá, ném và đấm một quả bóng bay trong không khí xung 
quanh một căn phòng giữa một số trẻ em. 

Þ Chơi nhảy Kangaroo: Đặt một đồ vật trên sàn làm “vạch xuất phát”. Khuyến 
khích trẻ bắt đầu nhảy từ vạch xuất phát. 

Þ   Chơi ngoài trời: Khuyến khích trẻ chơi bóng, tập đi lên đi xuống cầu thang, 
bậc dốc, leo trèo trong sân chơi (nếu có), chạy nhảy và tự mình khám phá. 

Þ    Chơi kéo xe: Khuyến khích trẻ rủ bạn bè ngồi lên xe kéo hoặc chất đồ lên 
xe, sau đó kéo và đẩy xe đi đi lại lại. Có thể dùng rổ đựng đồ giặt hoặc 

Bằng cách kết hợp những ý tưởng này trong các hoạt động và sinh hoạt hàng ngày, người 
chăm sóc trẻ có thể kích thích sự phát triển của trẻ một cách hiệu quả mà không cần phải tốn 
nhiều thời gian. Cố gắng lồng ghép các hoạt động này vào giờ ăn, lúc thay quần áo, thay 

bỉm, lúc tắm cho trẻ, khi dỗ dành trẻ và khi đang trông nhiều trẻ cùng một lúc.  
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thùng giấy có cột dây thừng/ dây để kéo đi. 

Þ    Chơi leo cầu thang: Dắt tay trẻ và tập đi lên và xuống cầu thang 

Þ    Chơi trò khám phá: Cho trẻ nhiều cơ hội để tự khám phá thế giới xung 
quanh thông qua các trò chơi vận động thể chất ví dụ như bò, đứng thẳng, 
đi bộ, chạy, nhảy v.v. 

Vận động và Âm nhạc 

Þ    Tiệc khiêu vũ: Bật nhạc và nhảy cùng với trẻ 

Þ    Cùng nhau hát: Hát một bài hát, đu đưa ngón tay và nhún nháy theo nhịp 
bài hát. 

Þ   Sáng tác nhạc: Tự sáng tác những giai điệu vui nhộn (nhún nhảy và vỗ nhịp) 
cho giai điệu bằng đồ chơi hoặc vật dụng hàng ngày như nồi, xoong, chảo. 

Hoạt động chơi đòi hỏi 
sự khéo léo của đôi tay 

Þ Chơi rót nước: Cho trẻ tập rót nước từ cốc ngày qua cốc kia hoặc từ rót 
nước từ bình sang cốc: có thể thay thế bằng gạo, hạt đậu, cát, nước, bỏng 
ngô, đá v.v. 

Þ    Chơi trên bàn: Dùng một chiếc bàn nhỏ, thùng giấy lật ngược làm bàn cho 
trẻ chơi (chơi xếp khối, giải đố v.v) ăn uống và vẽ vời (viết ngệch ngoạc, vẽ 
tranh, tô màu, cắt giấy, gập đồ vật v.v) 

Þ    Xếp hình khối: Cho trẻ xếp chồng các khối lên nhau sau đó gạt đổ chúng. 
Các khối có kích thước lớn giúp trẻ dễ xếp chồng lên nhau. 

Þ    Chơi bóng rổ: Chơi ném các đồ vật vào trong sọt đựng đồ giặt, thùng giấy 
hoặc xô, sọt rác. Dùng các đồ vật như quả bóng mềm, gối nhỏ, túi đậu, thú 
nhồi bông để làm bóng ném 

Þ    Chơi lấp đầy: Dùng các thùng giấy cho trẻ chơi trò bỏ và lấp đầy thùng 
bằng các đồ vật. Dùng hộp đựng giầy, thùng giấy, sọt, xô v.v 

Þ    Hoạt động nghệ thuật: Cho trẻ vẽ hình, vẽ tranh bằng bút sáp màu, bút dạ, 
phấn, bút chì màu, sơn dầu hay màu nước. Dùng tay hay dùng cọ để vẽ. 

Þ Chơi trò giúp đỡ: Đề nghị trẻ giúp đỡ trong các hoạt động hàng ngày như 
mặc áo quấn, rửa tay và dọn dẹp đồ vật. 

Nhóm trẻ đang chơi bóng ngoài trời. Thời 
gian để chơi các trò chơi như chạy nhảy, leo 

trèo và rất cần thiết để kích thích trẻ phát 
triển.
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CHƠI VÀ HỌC 
Cho trẻ chơi và học sớm là việc có thể dễ dàng thực hiện mỗi ngày. Trên thực tế, trẻ học chủ yếu thông 
qua các trò chơi. Do đó, khi trẻ được chơi, được khám phá đồ vật, được tương tác với người khác và 
khám phá môi trường xung quanh có nghĩa là trẻ đang phát triển mạnh về trí não và chơi là cách để 
giúp trẻ mau trưởng thành hơn. 

CÁC HOẠT ĐỘNG CHƠI 
VÀ HỌC 

MÔ TẢ (BẰNG CÁC DẪN CHỨNG CỤ THỂ) 

Nói chuyện, Ca hát, Đọc 
sách, và Học tập  

Þ    Giờ kể chuyện: Đọc sách cho trẻ nghe hoặc kể cho trẻ những câu chuyện, 
các bài hát thiếu nhi hoặc những câu chuyện cổ tích. Dạy trẻ cách lật 
trang, nhận diện hình ảnh trong tranh, trả lời một số câu hỏi (“Điều gì sẽ 
xẩy ra tiếp theo nhỉ?”) và kể câu chuyện. 

Þ    Giờ âm nhạc: Cho trẻ nghe nhạc và hát những bài hát cùng với trẻ, hát 
những bài hát cho trẻ nghe. 

Þ    Giờ nói chuyện: Nói cho trẻ biết trẻ đang làm gì, bạn đang làm gì và hai 
người đang làm gì cùng với nhau. Kể tên các đồ vật hình dạng, màu sắc, 
con số, chữ cái, các bộ phận của cơ thể, các loại động vật, các loại thức 
ăn, các hành động, cảm giác và những hoạt động thường ngày của mọi 
người. 

Þ    Chơi sắm vai: Chơi trò sắm vai cùng với trẻ. Cho trẻ chơi búp bê, tổ chức 
bữa tiệc trà, giả vờ nấu ăn, chơi “đồ hàng”, hoặc đóng giả làm các con 
vật vui nhộn  

Þ    Chơi đồ hàng: Cho trẻ một chiếc hộp đựng những loại quần áo và phụ 
kiện khác nhau để trẻ khám phá ví dụ áo váy, áo thun, giày, mũ, găng 
tay, dây nịt v.v. 

Þ    Chơi đánh số thứ tự: Dùng số thứ tự để chơi với trẻ trong ngày. Đếm tất cả 
mọi thứ - số lượng ghế ngồi, phòng, số trẻ, số đôi giày, số quả bóng v.v. 

Þ Chơi trò phân loại: Cho trẻ phân loại các đồ vật hằng ngày theo màu sắc, 
kích thước, loại v.v. Cho trẻ xếp các đồ vật thành chồng hoặc cho vào 
thùng, lấy ra lấy vào. 

Chơi trên sàn nhà 
Þ    Chơi cùng với trẻ - ngồi ngang tầm - và làm theo những dẫn dắt của trẻ: 

Để trẻ dẫn dắt trò chơi. Trẻ ở độ tuổi này thích chơi trên sàn với các đồ vật 
như hộp đựng, các hình khối, quả bóng, cốc/ đồ chơi, nồi chảo, chén đĩa, 
búp bê, ô tô/ xe tải, đồ chơi, các trò chơi ngoài trời, đọc sách, giải câu 
đố, chơi đất nặn, các loại nhạc cụ, thú vật bằng nhựa và khủng long, nhảy 
hula, các loại kèn có tay cầm, hố bóng, đèn pin, pháo đài, lều v.v. 
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GIAO TIẾP VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ 
Giúp trẻ học	cách	giao tiếp và thiết	lập	các	mối	quan	hệ	sớm là việc có thể dễ dàng thực hiện mỗi ngày và 
là một cách tuyệt vời để nuôi dưỡng mối quan hệ giữa bảo	mẫu	và trẻ. Những mối quan hệ tích cực 
chính là tiền đề tạo nên những đứa trẻ mạnh mẽ,	bất	chấp	những	khó	khăn	trẻ	có	thể	gặp	phải. Hơn 
nữa, giúp trẻ phát triển giao tiếp là một cách tuyệt vời để thiết	lập	quan hệ khăng khít giữa bảo	mẫu	và 
trẻ. Khi bảo	mẫu	gắn bó sâu sắc với trẻ, trẻ sẽ cảm thấy an toàn, sẵn sàng để	học hỏi và phát triển.  

HOẠT ĐỘNG GIAO 
TIẾP VÀ CÁC MỐI 

QUAN HỆ 

MÔ TẢ (BẰNG DẪN CHỨNG CỤ THỂ) 

Vui chơi và Tương tác 

Þ Thường xuyên chơi đùa: Khi chơi với nhau, hãy nói chuyện, kể chuyện, 
đọc truyện, hát hoặc ngân nga các giai điệu cùng trẻ. Giả làm điệu bộ 
ngốc nghếch và phát ra tiếng kêu ngớ ngẩn với nhau. Cùng nhau hòa 
nhịp, đọc thơ, xem tranh ảnh và chơi các trò chơi như “chơi đuổi bắt”, 
“trốn tìm” hoặc trò “làm theo hiệu lệnh của Simon”. Nhại lại tiếng và lời 
nói của trẻ và khuyến khích trẻ nói chuyện với nhau. 

Trấn tĩnh và Xoa dịu 

Þ    Dạy trẻ cách điều tiết cảm xúc: Khi trẻ tỏ ra buồn rầu, dùng chuyển động 
và âm thanh tương tự lặp đi lặp lại để xoa dịu trẻ như đung đưa, lắc lư, 
vỗ về, xoa bóp, hát hò, hoặc ra hiệu giữ im lặng, v.v. 

Þ Thông báo trước với trẻ: Nói cho trẻ biết trước về những thay đổi trong 
nề nếp, công việc sắp tới, món ăn mới và người với. Sử dụng tranh ảnh 
để báo trước cho trẻ biết việc gì sắp xẩy ra. 

Bé gái đang say sưa hát và 
nhảy ngoài trời. Trẻ học hỏi 
thông qua các trò chơi. 
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Þ   Cho trẻ lựa chọn: cho trẻ hai lựa chọn để giúp trẻ học cách kiển soát cảm 
xúc và lựa chọn. ("Con muốn chơi cuốn sách hay chơi xếp khối?) 

Þ Chia sẻ cảm xúc: Giúp trẻ xác định cảm xúc của mình bằng cách trò 
chuyện về những cảm xúc đó. Gọi tên những cảm xúc này để giúp trẻ 
hiểu. 

Những tương tác tích cực 
Þ Kết nối thường xuyên: Nhắc lại từ và cụm từ mà trẻ vừa nói hoặc bắt 

chước các biểu cảm trên mặt trẻ, chẳng hạn như mỉm cười và lè lưỡi. 
Dành thời gian tương tác bằng ánh mắt với trẻ trong khi thay tã, cho ăn 
và tắm cho trẻ. Tiếp xúc với trẻ để kết nối, chẳng hạn như bế ẵm, ôm vào 
lòng, xoa bóp, mặc quần áo, bế trẻ lên, v.v. 

Þ Dạy trẻ cách chia sẻ: Dạy trẻ cách chia sẻ và cho trẻ thay phiên quan 
tâm chia sẻ với nhau khi cùng chơi và khi tương tác với người khác. 
Dùng các cụm từ đơn giản lặp đi lặp lại để giúp trẻ hiểu các khái niệm 
(“đến lượt con”, “đến lượt bạn”, “lượt của con”, “đến lượt con chưa?” 
“một phút nữa là đến lượt con”) 

Quan tâm thường xuyên 
Þ Quan tâm kịp thời:  Khi trẻ tỏ ra buồn, quấy khóc cần chú ý và hỏi han 

trẻ kịp thời bằng lời nói nhẹ nhàng, an ủi hoặc bằng cử chỉ âu yếm để trẻ 
cảm thấy thoải mái. 

Nhóm trẻ tham gia một hoạt động 
trong lớp. Trẻ học hỏi từ người 

chăm sóc và học lẫn nhau. 
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ĐIỂM QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI TRẺ Ở ĐỘ TUỔI NÀY 

Là một	người bảo	mẫu	gần	gũi	với	 trẻ	nghĩa là quan tâm tới	 trẻ	 trong tất cả các khoảnh 
khắc hàng ngày, bao gồm	các	hoạt	động	ngoài	những	lúc	cho	trẻ	ăn. Mỗi	hoạt động và sinh hoạt	

trong ngày đều	là cơ hội để kích thích	trẻ	phát triển và nâng cao chất	lượng cuộc	sống. Những 
hoạt động tương tác này không cần quá phức tạp, hay phải tốn hàng giờ vào đó và mọi đồ vật xung 
quanh đều có thể trở thành đồ chơi cho trẻ. Dùng các đồ vật/ đồ chơi dễ kiếm và dành thời gian ngắn 
tương tác với trẻ hàng ngày. Chính vì các mặt phát triển của trẻ có sự kết nối với nhau cho nên chỉ cần 
qua một hoạt động đơn giản cũng đã có thể kích thích sự phát triển toàn diện ở trẻ.  

NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN GHI NHỚ: 

� Trẻ học tốt nhất thông qua những trải nghiệm và những hoạt động tương tác hằng ngày. 
Người chăm sóc cần mang đến cho mỗi trẻ thật nhiều hoạt động khác nhau để giúp trẻ 
không chỉ tồn tại mà còn phát triển khỏe mạnh. 

� Khi người chăm sóc hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện thông qua việc khuyến khích trẻ vui chơi, 
vận động, tương tác tích cực với những người xung quanh, các hoạt động này sẽ giúp trẻ 
phát triển các kỹ năng ăn uống.   

� Sẽ giúp ích cho trẻ rất nhiều khi người chăm sóc dành thời gian tương tác với trẻ để hỗ trợ 
trẻ phát triển toàn diện. 




