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9K: CÁC HOẠT ĐỘNG DÙNG ĐỂ TRẤN AN VÀ GIÚP TRẺ TỈNH TÁO  
 
Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sẽ bú tốt khi trẻ an tĩnh và tỉnh táo. Dưới đây là một số gợi ý về cách để trấn an 
cũng như các hoạt động giúp trẻtỉnh táo vào giờ ăn, dành cho trẻ ở mọi lứa tuổi. Các cách này cũng có 
thể áp dụng vào các thời điểm khác nhau trong ngày.  

 

Các hoạt động giúp trấn an hầu như được áp dụng cho những trẻ có hệ thần 
kinh cảm giác quá nhạy cảm (quá mẫn) 

Các hoạt động để đánh thức/giữ tỉnh táo hầu như thường áp dụng cho 
những trẻ có hệ thần kinh cảm giác thiếu nhạy cảm (giảm mẫn) 

 

HOẠT ĐỘNG TRẤN AN TRẺ 
HOẠT ĐỘNG ĐÁNH THỨC/GIỮ T ỈNH 
TÁO  

 
o Áp dụng các hoạt động giúp cơ thể trẻ 

an tĩnh trở lại trước khi ăn, đặc biệt nếu 
trẻ có biểu hiện quá phấn khích.  
 

① Trấn an và dỗ để trẻ dịu lại bằng các nhịp 
điệu, động tác vỗ về, đung đưa và âm thanh 
nhẹ nhàng như:  

Þ Vỗ về vào lưng và mông trẻ theo nhịp đều 

Þ Tạo âm thanh êm dịu lặp đi lặp lại 

Þ Đung đưa trẻ nhẹ nhàng, đều theo nhịp  

Þ Bế trẻ trong vòng tay hoặc đặt nằm trong nôi/ 
võng và rung nhẹ nhàng theo nhịp điệu. 

Þ Lắc lư hoặc đu đưa trẻ theo nhịp điệu 

Þ Hát cho trẻ nghe 

Þ Cho trẻ nghe nhạc với các giai điệu êm dịu 
hoặc giai điệu đều và mạnh. 

Þ Vuốt ve, xoa đều cơ thể trẻ theo nhịp   
 

 

② Dùng các đồ vật phù hợp với lứa tuổi để trẻ 
cho vào miệng ngậm hoặc mút trước và sau 
bữa ăn như: 

Þ Núm vú giả 

 
o Áp dụng các hoạt động đánh thức để 

trẻ tỉnh táo trước khi ăn, đặc biệt là đối 
với trẻ có biểu hiện lờ đờ, giảm phấn 
khích. 

 

① Đánh thức để trẻ tỉnh táo bằng các hoạt 
động nhẹ nhàng trước hoặc trong khi ăn 
hoặc khi trẻ ngủ gật trong bữa ăn, ví dụ 
như: 

Þ Thay tả cho trẻ 

Þ Thay quần áo cho trẻ 

Þ Cù chân trẻ 

Þ Bế ẵm và chuyện trò với trẻ 

Þ Nhẹ nhàng rung rung trẻ  

Þ Vỗ về vào lưng hoặc mông trẻ 

Þ Giúp trẻ ợ hơi  
 

 

② Sử dụng các vật dụng, đồ chơi hoặc trò chơi 
phù hợp với lứa tuổi để tạo kích thích trên 
mặt và quanh miệng giúp trẻ tỉnh táo, ví dụ 
như:  

Þ Vuốt, xoa mặt hoặc cơ thể trẻ 
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Þ Đồ chơi bằng nhựa dẻo dành cho trẻ mọc 
răng 

Þ Đồ chơi luyện vận động cơ miệng (thanh nhựa 
dẻo để nhai, đồ chơi để nhai/cắn của hãng 
ARK, v.v.`) 

Þ Cho trẻ mút ngón tay hoặc bàn tay 

 

③    Sử dụng ánh sáng dịu hoặc điều chỉnh ánh 
sáng để căn phòng tối hơn nhằm giảm thiểu 
các tác nhân kích thích thị giác của trẻ vào 
trước, trong hoặc sau bữa ăn để dỗ và trấn 
an trẻ.  
 

④    Cho trẻ ăn trong không gian yên tĩnh, 
giảm thiểu âm thanh và tiếng ồn. 
 

⑤    Chơi đùa với trẻ thông qua các  trò chơi có 
sự chuyển động nhẹ nhàng, chậm rãi; âm 
thanh êm dịu và bài trí ít tranh ảnh xung 
quanh. 
 

⑥    Tập cho trẻ sinh hoạt theo nền nếp và giờ 
giấc nhất quán để trẻ nhận biết được tuần tự 
các hoạt động, giảm bớt căng thăng và giúp 
trẻ bình tĩnh. 
 

⑦    Quấn, đắp, ôm hoặc bế trẻ. 
 

Þ Bàn chải đánh răng (loại rung hoặc loại 
thường) 

Þ Đồ chơi bằng nhựa dẻo dành cho trẻ mọc răng 

Þ Đồ chơi luyện vận động cơ miệng (thanh nhựa 
dẻo để nhai, đồ chơi để nhai/cắn của hãng 
ARK, v.v.`) 

③ Bật đèn cho sáng hơn hoặc mở cửa để 
phòng sáng sủa hơn và/hoặc tăng lượng 
âm thanh để không gian hoạt náo hơn vào 
trước, trong hoặc sau khi cho trẻ đang buồn 
ngủ ăn. 
 

④ Cho trẻ ăn ở nơi  đông vui và  ồn ào hơn. 
 

⑤ Chơi đùa với trẻ qía các trò chơi với các 
chuyển động tốc độ nhanh hơn, âm thanh to 
hơn và náo nhiệt hơn và treo nhiều tranh 
ảnh sinh động. 
 

⑥ Tập cho trẻ sinh hoạt theo nền nếp và giờ 
giấc nhất quán để trẻ nhận biết được tuần tự 
các hoạt động, giảm bớt căng thăng và 
giúp trẻ sẵn sàng cho bữa ăn. 
 

⑦ Cho trẻ ngồi ăn trên ghế có chỗ dựa vững 
và thoải mái cho cơ thể. 

 

 

 

 


