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9H: CÁC DẠNG THÌA 
 
Có rất nhiêu loại thìa với	đa	dạng	hình	dáng,	kích thước, kiểu	cách, vật liệu khác nhau. Cho dù lựa chọn 
thìa nào thì cũng cần	phải	dùng	loại vừa	miệng	về	kích	thước	và	hình	dáng	và phù hợp	với nhu cầu phát 
triển của trẻ. 

 
PHÂN TÍCH HÌNH DẠNG:  
BỘ PHẬN TRÊN THÌA 

 

SO SÁNH HÌNH DẠNG THÌA  
 

LOẠI THÌA ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM 

 
Lòng rộng 

 

o Xúc được nhiều thức ăn 

 

o Thường bị quá to so với miệng trẻ 
o Khó chụm miệng để lấy thức ăn trong 

lòng thìa. 

Lòng hẹp 
o Thường là vừa hơn với kích thước miệng 

của trẻ nhỏ 
o Trẻ dễ chụm miệng để lấy hết thức ăn 

trong lòng thìa 

o Xúc đượcít thức ăn  

Lòng sâu o Xúc được nhiều thức ăn 
o Thức ăn nằm gọn trong lòng thìa 

o Mất sức và cần nhiều kỹ năng để lấy hết 
thức ăn trong lòng thìa. 

Lòng nông o Không mất nhiều sức và nhiều kỹ năng 
để lấy hết thức ăn trong thìa ra. 

o Xúc được ít thức ăn 
o Thức ăn dễ bị rơi ra ngoài 

 
Cán dài 

o Dễ cầm hơn, tiện cho bảo mẫu khi xúc 
ăn cho trẻ  

o Bảo mẫu cầm thìa dễ và ít mất sức hơn  

o Khó để trẻ cầm nắm hơn khi trẻ tự xúc ăn 
o Trẻ mất nhiều sức hơn để cầm thìa  
o Trẻ khó đưa thìa vào miệng hơn 

 
Cán ngắn 

o Trẻ dễ cầm khi tự xúc ăn 
o Trẻ mất it sức hơn 
o Dễ đưa thìa vào miệng hơn 

 

o Bảo mẫu cầm thìa khó hơn khi phải đút 
cho trẻ ăn 

o Bảo mẫu phải mất nhiều sức hơn để cầm 
thìa 

Kim loại o Bền hơn 
o Dễ mua hơn  

o Cảm giác lạnh và cứng có thể gây khó 
chịu cho trẻ nếu trẻ có xúc giác nhạy cảm  

o Nặng để trẻ cầm để xúc 
o Có thể làm đau răng và lợi của trẻ 
o Thường có kích thước quá to so với trẻ 

 
Nhựa 

o Nhẹ hơn, dễ cầm và ít tốn sức hơn 
o Ít gây kích thích đối với trẻ nhạy cảm 
o Ít làm đau cho răng và lợi của trẻ  

o Ít bền 
o Có thể gây nguy hiểm cho trẻ nếu trẻ có 

phản xạ cắn mạnh  

② Cán thìa   
① Lòng thìa 



 

 

 


