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9L 2: TỜ RƠI DÀNH CHO NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ VÀ CỘNG ĐỒNG 
– TÍN HIỆU ĂN VÀ CHƠI ĐÙA Ở TRẺ 

 
GIAO TIẾP CỦA TRẺ TRONG BỮA ĂN15 

Trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh sử dụng nhiều cách khác nhau để biểu đạt mong muốn và nhu cầu của bản thân. 
Thông qua các âm thanh, cử động cơ trên cơ thể và nét mặt (còn được gọi là tín hiệu), trẻ biểu đạt cho 
người chăm sóc biết khi nào trẻ đã sẳn sàng ăn và khi nào trẻ thích chơi đùa, và cũng cho biết khi nào 
trẻ muốn dừng hoặc đã ăn no. Các tín hiệu này đóng vai trò quan trọng vì nó giúp người chăm sóc hiểu 
được nhu cầu của trẻ khi mà trẻ chưa nói được. Một khi người chăm sóc nhận biết được và đáp ứng lại 
những tín hiệu này của trẻ, hoạt động ăn uống và chơi đùa dễ đạt thành công hơn. Hãy tham khảo các 
thông tin và hình ảnh dưới đây để nhận diện các tín hiệu và cách để đáp ứng các nhu cầu của trẻ.   

Một số tín hiệu dễ dàng nhận thấy và một số thì lại khá tinh tế. Tài liệu dưới đây sẽ đề cấp đến hai 
dạng tín hiệu chính:  

① Tín hiệu hợp tác – tín hiệu “sẳn sàng”  
② Tín hiệu bất hợp tác – tín hiệu “chưa sẳn sàng”  

 
TÍN HIỆU HỢP TÁC TÍN HIỆU BẤT HỢP TÁC 

o Mắt bừng sáng và mở to 
o Nhướn lông mày 
o Mặt bừng sáng lên 
o Mỉm cười  
o Nhìn chăm chú người khác 
o Cười khanh khách 
o Bật tiếng u ơ (phát ra những âm thanh hứng 

khởi) 
o Phát ra tiếng động khi ăn (tiếng tóp tép khi 

bú, tiếng chẹp miệng) 
o Quay đầu và người nhìn theo bảo mẫu hoặc 

nhìn về hướng có thức ăn, thức uống 
o Đút tay lên miệng 
o Đưa tay chống cằm 
o Đặt tay sờ vào bụng 
o Xòe bàn tay và ngón tay duỗi nhẹ 
o Duỗi tay đòi theo bảo mẫu và/hoặc đòi đồ 

ăn hoặc thức uống 
o Cử động khoan thai (không giẫy, gồng người 

hay ngúng nguẩy) 

 

o Mắt và mặt nhìn xa xăm 
o Nhíu lông mày hoặc trùng lông mày  
o Mặt nhăn nhó (câu mày), bĩu môi, khóc 
o Nhăn trán 
o Mắt chớp chớp hoặc nhắm nghiền lại 
o Tránh nhìn vào người khác 
o Bặm môi (môi bặm chặt vào nhau) 
o Thở nhanh 
o Phát ra tiếng tóp tép rất to và trở người liên tục 
o Quấy khóc, rên rỉ hoặc thút thít 
o Ho, sặc, ẹo, nôn trớ hoặc nôn mữa 
o Ngáp hoặc nấc cụt 
o Lắc đầu 
o Quay đầu và người đi khi bảo mẫu đút cho ăn hoặc uống 
o Tay đưa lên nắm tai, dụi mắt, đặt sau gáy và cổ   
o Xua tay ( cử động tay biểu đạt “không” đồng ý)  
o Hai bàn tay đan chéo 
o Các ngón tay ngoắc vào nhau và kéo ra 
o Nắm vào quần áo và/hoặc vào người 
o Đập vào khay/bàn hoặc giơ tay lên rồi đập xuống   
o Gạt/đẩy ra hoặc tránh né thức ăn hoặc bảo mẫu  
o Tay chân gồng hoặc thẳng cứng 
o Đá chân, vùng vằng 
o Bò hoặc đi ra chỗ khác 
o Hay ngủ gật trong lúc ăn  
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TÍN HIỆU HỢP TÁC 

 

 

 

 

Nhìn vào mọi người Mặt bừng sáng lên  Mắt mở to và sáng 

Cười và đưa tay lên miệng Đút tay vào miệng Ngoảnh vào nhìn bảo mẫu 

Tín hiệu hợp tác là dấu hiệu cho thấy trẻ đang đói và trẻ sẵn sàng chơi 
đùa cùng bạn.  

Khi trẻ phát ra những tín hiệu này, trẻ đã bật đèn xanh để bạn biết đến 
lúc cần cho trẻ ăn và chơi đùa với trẻ 
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TÍN HIỆU KHÔNG HỢP TÁC 

 

Khóc là tín hiệu sau cùng cho thấy trẻ đang đói. Nắm bắt sớm các tín hiệu 
trước khi trẻ khóc giúp cho việc cho trẻ ăn dễ dàng và trẻ vui vẻ hơn.  Hãy để 
ý đến những tín hiệu – thay vì chăm chăm nhìn đồng hồ

Khóc hoặc nhăn mặt Các ngón tay duỗi và xòe 
rộng các ngón tay ra 

Ngáp 

Tín hiệu không hợp tác là dấu hiệu trẻ đã no hoặc trẻ không thích cách 
chơi đùa đó. 

Khi trẻ phát ra những tín hiệu này, trẻ đang bật đèn đỏ báo hiệu người 
chăm sóc ngừng cho trẻ ăn để trẻ nghỉ ngơi và cần dỗ dành trẻ. Tham khảo 
phụ lục 9K các hoạt động giúp dỗ dành để trẻ trấn tĩnh trở lại.  

  

Thu người lại Nhíu mày và quay đi  Nhíu mày và tay túm tai  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


