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PHẦN 2: 
CÁCH CHO ĂN UỐNG PHÙ HỢP VỚI LỨA TUỔI: KIẾN THỨC HỖ 
TRỢ TRẺ PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG ĂN UỐNG VÀ GIẢI PHÁP 

KHẮC PHỤC CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĂN UỐNG Ở TRẺ 

Chương 2: Năm đầu đời: Từ 0 – 12 Tháng tuổi 

⇒ Mục 2.1: Các mốc phát triển quan trọng đối với việc ăn uống của trẻ 0-12 tháng tuổi
⇒ Mục 2.2: Kiến thức cơ bản về cách cho trẻ ăn: Trẻ từ 0-12 tháng tuổi
⇒ Mục 2.3: Tư thế ăn: dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi
⇒ Mục 2.4: Ngoài giờ ăn: Lời khuyên khi cho trẻ ăn: Trẻ từ 0-12 tháng tuổi

Chương 3: Trẻ đang phát triển: Từ 12 – 24 Tháng tuổi 

⇒ Mục 3.1: Các mốc phát triển quan trọng đối với việc ăn uống của trẻ từ 12-24 tháng tuổi
⇒ Mục 3.2: Kiến thức cơ bản về cách cho trẻ ăn: Trẻ từ 12-24 tháng tuổi
⇒ Mục 3.3: Tư thế ăn: dành cho trẻ từ 12-24 tháng tuổi
⇒ Mục 3.4: Ngoài giờ ăn: Lời khuyên khi cho trẻ ăn: Trẻ từ 12-24 tháng tuổi

Chương 4: Trẻ ở tuổi chạy lon ton: Từ 24 – 36 Tháng tuổi 

⇒ Mục 4.1: Các mốc phát triển quan trọng đối với việc 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 cho trẻ ăn: Trẻ từ 24-36 tháng tuổi

Chương 5: Trẻ nhỏ: Từ 36 tháng tuổi trở lên 

⇒ Mục 5.1: Các mốc phát triển quan trọng đối với việc ăn uống của trẻ từ 36 tháng tuổi trở lên
⇒ Mục 5.2: Kiến thức cơ bản về cách cho trẻ nhỏ ăn
⇒ Mục 5.3: Tư thế ăn dành cho trẻ lớn
⇒ Mục 5.4: Ngoài giờ ăn: Lời khuyên khi cho trẻ nhỏ ăn.
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Mục 2.1: Các mốc phát triển quan trọng 
với việc ăn uống của trẻ 0-12 tháng tuổi 

Mục 2.2: Kiến thức cơ bản về cách cho trẻ 
ăn: dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi 

Mục 2.3: Tư thế ăn: dành cho trẻ từ 0-12 
tháng tuổi 

Mục 2.4: Ngoài giờ ăn: Lời khuyên khi 
chăm sóc trẻ từ 0-12 tháng tuổi 

 

PHẦN 2 | CHƯƠNG 2 

NĂM ĐẦU ĐỜI :  TỪ 0-12 THÁNG TUỔI  

“Thế hệ trước trồng cây, thế hệ sau hưởng bóng mát.” 

Ngạn ngữ Trung Quốc 
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MỤC 2.1: CÁC MỐC PHÁT TRIỂN QUAN TRỌNG 
ĐỐI VỚI VIỆC ĂN UỐNG CỦA TRẺ: TỪ 0-12 
THÁNG TUỔI  

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC MỐC PHÁT TRIỂN Ở TRẺ 

Trong năm đầu đời, trẻ phát triển rất nhanh về mọi mặt và ta có thể cảm nhận trẻ lớn lên hàng ngày. Các 
kỹ năng mà trẻ đạt được cần được theo dõi một cách toàn diện. Tất cả các mặt phát triển của trẻ có mối 
quan hệ khăng khít và tác động đến nhau. Khi chăm sóc trẻ từ 0-12 tháng tuổi cần sự hỗ trợ để ăn uống, cần 
xem xét tất cả các mặt phát triển của trẻ để hỗ trợ tốt nhất cho trẻ. 

Để biết thêm thông tin về từng giai đoạn phát triển của trẻ, tham khảo mục Giới thiệu. 

VÍ DỤ : TỔNG QUAN VỀ ĂN UỐNG CỦA TRẺ (TỪ 0-12 THÁNG TUỔI) : 

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

Sự thích nghi 

Trẻ có thể ngủ ngon và thời gian ngủ và thức 
đan xen lẫn nhau.  

 Vận động | Giao tiếp | Nhận thức 

Trẻ có thể đưa tay vào miệng để báo hiệu cho 
biết trẻ đang đói. 

Tình cảm xã hội | Giao tiếp | Thị giác 

Trẻ tỏ ra phấn khích khi nhìn thấy bình sữa 

Tình cảm xã hội | Giao tiếp | Thính giác 

Trẻ điềm tĩnh trở lại khi nghe giọng nói quen 
thuộc của người chăm sóc trẻ trước bữa ăn 

Sự thích nghi | Khả năng vận động 
Trẻ cảm thấy thoải mái và an toàn khi bú bình. 
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Cho trẻ ăn là một quá trình phức tạp đòi hỏi trẻ phải đạt được sự phát triển đồng bộ về nhiều 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 khăn. 

Cần ghi nhớ: Phát triển là một quá trình cần rất nhiều thời gian từ khi trẻ trẻ lọt lòng đến 
khi trẻ hình thành được các kỹ năng. Các mốc thời gian và kỹ năng ở trẻ được đề cập trong 
tài liệu hướng dẫn này là một nguồn tư liệu tham khảo. Tài liệu đề cập đến các kỹ năng 
điển hình tương ứng với từng khía cạnh phát triển ở trẻ và chỉ ra mối liên hệ đến cách cho 
trẻ ăn. Bảo mẫu đang trực tiếp nuôi dưỡng trẻ ở mọi lứa tuổi cần được trang bị kiến thức 
về các mốc này để có thể chăm sóc và đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của trẻ. 

CÁC KỸ NĂNG TRIỂN PHỔ BIẾN 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 :

Hai bé trai đang thích thú chơi với 
nhau trên sàn nhà. 

Việc sớm phát hiện những hạn chế mà trẻ đang gặp phải sẽ giúp hỗ trợ trẻ phát 
triển khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.  
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TRẺ  TỪ  0-3 THÁNG  TUỔI :  

Thích nghi: 
⇒ Trẻ quay đầu tìm bầu vú mẹ và/ hoặc bình sữa khi được cho ăn

⇒ Trẻ bú và nuốt tốt – ít khi ho hoặc sặc và bữa ăn kéo dài dưới 30 phút mỗi cữ bú.

⇒ Trẻ bú từ 60 đến 180ml sữa mỗi cữ và bú khoảng 6 cữ sữa hoặc hơn một ngày.

⇒ Trẻ ngủ 2 đến 4 tiếng mỗi ngày

Giao tiếp: ⇒ Trẻ quay đầu hướng về phía phát ra tiếng nói hoặc âm thanh

⇒ Khóc bằng các âm lượng khác nhau để biểu đạt những nhu cầu khác nhau như đói, khó chịu,
đau hoặc mệt v.v.

⇒ Phát ra các âm khác nhau ngoài tiếng khóc ví dụ như tiếng u ơ

⇒ Biểu đạt sự thích thú khi nhìn khuôn mặt người ở gần.

 Vận động tinh và 
thô: 

⇒ Trẻ nâng và ngẩng đầu lên khi nằm sấp

⇒ Trẻ quờ tay đưa lên miệng

⇒ Trẻ quờ tay với hoặc cầm đồ chơi và đồ vật đặt ở trước ngực khi đang nằm ngửa

⇒ Trẻ duỗi, dướn người và đạp chân khi nằm ngửa

Nhận thức: 
⇒ Trẻ quan sát và tự khám phá đôi tay của mình

⇒ Trẻ ngậm đồ chơi hoặc đồ vật

⇒ Trẻ quan sát qua lại giữa gương mặt và đồ vật

⇒ Quán sát nét mặt hoặc đồ vật di chuyển chậm gần tầm mắt trẻ

Tình cảm-Xã hội: ⇒ Nhìn chăm chú vào người xung quanh

⇒ Nhận ra giọng nói, gương mặt và đồ vật quen thuộc

⇒ Cười và biểu đạt bằng âm thanh khi được hỏi chuyện

⇒ Tỏ ra thoải mái và an tĩnh khi được vỗ về, bế ẵm, đung đưa, dỗ dành, hỏi han/nựng hay
chuyện  trò.

Thị giác: ⇒ Đưa mắt quan sát đồ vật và gương mặt khi nằm chơi.

⇒ Nhìn chăm chú vào đồ vật hoặc gương mặt trong khoảng cách 20-25 cm

⇒ Thích thú khi nhìn và quan sát mặt người đối diện

⇒ Thích quan sát đôi bàn tay của mình

Thính giác: ⇒ Phản ứng trước giọng nói và với các tiếng động, âm thanh xung quanh

⇒ Giật mình hoặc cử động mạnh khi nghe tiếng động lớn

⇒ Quay đầu hướng về phía phát ra giọng nói hoặc âm thanh.

⇒ Trẻ ê a khi được hỏi chuyện
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CÁC KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN PHỔ BIẾN 23 ,24,25,26:

TRẺ  TỪ  3-6 THÁNG  TUỔI :

Nhận thức: ⇒ Mút ngón tay hoặc bàn tay

⇒ Biểu đạt sự hứng thú với thức ăn đặc (từ 5-6 tháng tuổi)

⇒ Trẻ bú từ 177 đến 234 ml sữa mỗi bữa ăn, bú từ 4-6 cữ một ngày.

⇒ Trẻ ngủ từ 4 đến 10 tiếng hoặc nhiều hơn mỗi đêm.

Giao tiếp: ⇒ Lắng nghe và đáp lại khi được hỏi chuyện.

⇒ Lập lại một vài âm thanh đơn giản hoặc biểu cảm trên nét mặt.

⇒ Trẻ bắt đầu bập bẹ bằng các âm thanh đa dạng.

⇒ Biểu đạt sự phấn khích hoặc không thích thông qua các âm thanh khác nhau

Vận động tinh và 
thô 

⇒ Biết lật sấp và lật ngửa khi đang nằm sấp

⇒ Đưa cả hai tay nắm và nghịch chân khi đang nằm ngửa

⇒ Dùng cả hai tay để với lấy và khám phá đồ vật

⇒ Trẻ giữ ở tư thế ngồi được ít nhất 5 giây nếu được đỡ.

Nhận thức: ⇒ Trẻ khám phá đồ vật theo nhiều cách khác nhau

⇒ Lập lại các động tác tay và chân để thực hiện các hành động một lần nữa (nguyên nhân và
hậu quả)

⇒ Hướng mắt theo dõi vật thể biến mất

⇒ Tự thả rơi đồ vật một cách có chủ ý

Tình cảm–xã hội: 
⇒ Mỉm cười và cười khanh khách và tìm sự an ủi từ người khác.

⇒ Trẻ bình tâm trở lại khi được đung đưa, âu yếm, nâng niu, vỗ về và lời nói nựng.

⇒ Trẻ chú ý đến tên mình khi được gọi.

Thị giác: ⇒ Đưa tay ra với lấy đồ vật và có thể dùng tay đập vào đồ vật.

⇒ Nhận biết được những khuôn mặt và đồ vật quen thuộc như bình sữa.

⇒ Quay đầu nhìn theo đồ vật hoặc gương mặt người.

⇒ Với lấy hoặc nhặt đồ vật vừa đánh rơi.

Thính giác: ⇒ Lập lại âm thanh quen thuộc

⇒ Phát ra các âm thanh khác nhau và bắt đầu bập bẹ “mama” “baba” v.v.

⇒ Biểu đạt bằng cách sử dụng nhiều âm vực khác nhau như âm cao, trầm hoặc lớn giọng.

⇒ Bình tĩnh và bớt bị phiền hà bởi những tiếng động xung quanh.
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CÁC KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN PHỔ BIẾN 23 ,24,25,26:

TRẺ  TỪ  6-12 THÁNG  TUỔI :  

Nhận thức: 
⇒ Bắt đầu biết ăn bằng thìa và tập bốc thức ăn đưa lên miệng

⇒ Biết tự cầm hoặc giữ bình sữa khi bú

⇒ Tập uống nước bằng cốc không có nắp dưới sự hỗ trợ của người lớn

⇒ Trẻ biết hợp tác trong việc mặc/ cởi quần áo

Giao tiếp: ⇒ Đáp lại bằng cử chỉ khi nghe một số từ quen thuộc như “bế dậy nào” “tạm biệt”

⇒ Làm theo các chỉ dẫn đơn giản như (“đưa …. đây”) 

⇒ Phát âm nhiều âm đa dạng hơn.

⇒ Có thể nói một vài từ có nghĩa

Vận động tinh và 
thô: 

⇒ Nhặt đồ vật nhỏ lên bằng ngón cái và ngón tay trỏ

⇒ Dùng ngón tay để chỉ trỏ

⇒ Có thể tự đứng dậy bằng cách bám hoặc tựa vào đồ vật

⇒ Chậm chững được hai đến ba bước nếu được đỡ

Nhận thức: ⇒ Trẻ lập lại các động tác quen thuộc như vỗ tay, vẫy tay, đập đồ vật v.v

⇒ Di chuyển để lấy được đồ vật

⇒ Trẻ nhìn tranh ảnh trong sách hoặc tạp chí

⇒ Trẻ nhận ra sự tồn tại của đồ vật hoặc người ngay cả khi trẻ không nhìn thấy chúng

Tình cảm-Xã hội: ⇒ Theo người thân quen

⇒ Nhận biết và bám theo người mà trẻ thân quen

⇒ Bắt chước các biểu cảm, hành động và âm thanh của người khác.

⇒ Biểu đạt sở thích đối với một số hoạt động, đồ vật, địa điểm và người quen.

Thị giác: ⇒ Tỏ ra thích thú với một số màu sắc.

⇒ Giơ tay với lấy đồ vật hoặc cầm nắm đồ vật với độ chính xác cao hơn.

⇒ Xác định được vị trí các đồ vật nhỏ

⇒ Dõi mắt quan sát được đồ vật di chuyển nhanh.

Thính giác: ⇒ Lắng nghe khi được người lớn nói chuyện

⇒ Hiểu được một số từ ngữ diễn đạt các thứ quen thuộc (ví dụ bình sữa, đi tắm)

⇒ Hay bắt chước lại các âm thanh hơn.

⇒ Phát âm nhiều âm hơn, kết hợp được một vài âm ghép và có thể nói một đến hai từ có
nghĩa.
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 MỤC 2.2: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CÁCH CHO 
TRẺ ĂN: DÀNH CHO TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI 

CHO ĂN THEO SỰ 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. Tư thế trẻ ngồi thẳng, với 
tay lấy thức ăn, biểu đạt cảm giác đói bằng âm thanh và nhận biết bình sữa của trẻ - là các ví dụ về cách 
các bộ phận trên cơ thể phối hợp 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 0-12 tháng tuổi bao gồm: 

ĐỘ  TUỔ I  CÁC KỸ  NĂNG  ĐẠT ĐƯỢC VÀ  SỰ  PHÁT TRIỂN 

0 – 3 Tháng o Phản xạ bú và nuốt ngay sau khi sinh
o Phản xạ tìm sữa
o Phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc để hỗ trợ tư thế cho trẻ khi ăn
o Trẻ ăn 2 đến 4 tiếng một lần
o Bú được từ ~ 30 to 118 ml sữa mỗi cữ bú
o Bú sữa mẹ hoặc sữa công thức bằng bầu vú mẹ và/hoặc bằng bình sữa.

3 – 6 Tháng o Phát triển khả năng kiểm soát đầu và cổ
o Bú và đưa tay hoặc đồ vật vào miệng để mút.
o Được bế dựng cao phần đầu và thân trên hơn khi ăn.
o Ăn từ 4 đến 6 cữ mỗi ngày
o Bú được từ ~180 to 240 ml sữa mỗi bữa ăn
o Ăn chủ yếu và sữa mẹ hoặc sữa công thức và bắt đầu tập ăn dặm

6 – 9 Tháng o Tham gia chủ động trong ăn uống
o Có thể tự ngồi một mình hoặc cần được đỡ một chút
o Ngồi ngay ngắn trên ghế ăn có tựa khi ăn
o Ăn được nhiều thức ăn đặc hơn ví dụ thức ăn sánh mịn, nghiền nhuyễn v.v.
o Tập ăn bằng thìa và uống bằng cốc
o Uống đồ uống, sữa mẹ hoặc sữa công thức bằng bầu vú mẹ hoặc bình sữa hoặc

cốc.
o Trẻ bắt đầu tập nhai
o Mỗi bữa, trẻ ăn/ uống được nhiều thức ăn hơn và số bữa ăn trong ngày cũng

giảm dần.
9 – 12 Tháng o Tự cầm bình sữa hoặc cốc khi uống, tự dùng tay bốc thức ăn đưa lên miệng.

o Ăn đa dạng thức ăn có cấu trúc khác nhau ví dụ như thức ăn cắt nhỏ
o Có thể dùng lợi và răng để cắn đứt/nhỏ miếng thức ăn.
o Dùng lưỡi đẩy thức ăn qua hai bên hàm nhai.
o Trẻ nhai thuần thục hơn.
o Mỗi bữa trẻ ăn được lượng thức ăn nhiều hơn và số bữa ăn trong ngày giảm đi.
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Trong những năm đầu đời, trẻ thay đổi và phát triển rất nhanh về khả năng ăn uống. Trẻ chuyển từ chỉ bú 
mẹ hoặc bú bình sang ăn các loại thức ăn nguyên chất, rắn để bổ sung dinh dưỡng mỗi ngày. Hiểu được 
thay đổi này và thời gian cần thay đổi sẽ giúp người chăm sóc trẻ giúp trẻ thực hiện những thay đổi đó 
một cách dễ dàng và đúng thời điểm (ví dụ cho trẻ ngồi thẳng trên ghế, tập ăn thức ăn đặc, cho trẻ uống 
bằng cốc, cho ăn bằng thìa). 

Để biết thêm thông tin về cách cho 
trẻ bú sữa mẹ, tham khảo Chương 1, 
Mục 4. 

Để biết thêm thông tin về các loại bình 
sữa, cốc và các loại thìa khác nhau, 
tham khảo Chương 1, Phụ lục 9G.  

Để xem hướng dẫn nhanh, tham khảo mục Các mốc thời gian và Kỹ năng ăn uống của trẻ tại 
Phụ lục 9A.   

TẬP CHO TRẺ BÚ BÌNH
Sữa là nguồn cung cấp dưỡng chất chính yếu 
cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi (cụ thể sữa mẹ, sữa 
công thức). Đầu tiên, trẻ được cho bú sữa từ 
bầu vú mẹ và/hoặc bằng bình sữa. Trong năm 
đầu đời, khi trẻ đã cứng cáp hơn việc bú bình 
sẽ dần được thay thế bằng ăn thức ăn dặm và 
tập uống bằng cốc. 

Đến 12 tháng tuổi, hầu hết trẻ sơ sinh đều 
chuyển từ bú bình sang uống bằng cốc. Một số 
trẻ lớn hơn 12 tháng sẽ tiếp tục bú bình trước 
khi ngủ trưa hoặc đi ngủ buổi tối. Tuy nhiên, 
việc cai bú sữa bằng bình hoàn toàn cho trẻ từ 
12-18 tháng tuổi là lý tưởng. Có thể tiếp tục cho
trẻ bú sữa mẹ nếu trẻ vẫn có nhu cầu.

Bảo mẫu và trẻ đang giao tiếp với 
nhau bằng ánh mắt và nụ cười. 
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CÁC TIỀM ẨN KHI BÚ BÌNH KÉO DÀI :  

Trẻ có khă năng gặp phải các vấn đề về răng miệng ví dụ 
hư men răng, sâu răng và các vấn đề bất thường về răng miệng. Khi răng và miệng bị đau, trẻ sẽ trở 
nên biếng ăn. 

Trẻ có thể gặp những khó khăn khi học các kỹ năng ăn uống khác nhau ví dụ như kỹ năng nhai thức 
ăn và uống bằng cốc. 

SỐ BỮA ĂN VÀ LƯỢNG SỮA MỖI CỮ ĂN DÀNH CHO TRẺ 
TỪ 0-12 THÁNG TUỔI 

ĐỘ  TUỔ I  SỐ  BỮA ĂN  SỐ  LƯỢNG  SỮA MẸ  HOẶC SỮA 
CÔNG  THỨC 

0-3 Tuần 8-12 lần mỗi ngày 30-90 ml cách nhau 2-3 giờ
Hay 240-720ml cả ngày

3 Tuần – 
3 Tháng 

6-8 lần mỗi ngày 90-120 ml mỗi lần ăn
Hay 720-960 ml cho cả ngày 

3-6 Tháng 4-6 lần mỗi ngày 120-240 ml mỗi lần ăn
Hay 720-960 ml cả ngày

6-9 Tháng 6 lần mỗi ngày 180-240 ml mỗi lần
Hay 960 ml cả ngày

9-12 Tháng 3-5 lần mỗi ngày 210-240 ml mỗi lần
Hay 720 ml cả ngày

12+ Tháng Đến 4 lần mỗi ngày 120 ml sữa tươi/sữa đậu nành/sữa công thức/sữa 
chua (yogurt) 

Bảo mẫu đang nhìn và mỉm cười với 
trẻ khi cho trẻ ăn. Cho trẻ ăn là thời 

điểm tương tác với trẻ tuyệt với nhất. 
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TẬP CAI BÚ BẰNG BÌNH

Thời điểm lý tưởng để cho trẻ cai không bú sữa bằng bình là khi trẻ được 12-18 tháng tuổi. Thông thường, 
cai bú bình là một quá trình và cần được thực hiện từ  từ từng bước, có thể bắt đầu từ khi trẻ chưa đủ 12 
tháng tuổi. Trẻ có thể được tập và làm quen với cách uống bằng cốc từ lúc trẻ được 6 tháng tuổi và cho trẻ 
sử dụng cốc càng nhiều càng tốt trước khi hoàn toàn bỏ bú sữa bằng bình. 

LỜI KHUYÊN KHI CAI BÚ BÌNH CHO TRẺ27:  

① Lựa chọn thời điểm ít căng thẳng nhất để cai bú bình cho trẻ. Ví dụ: Không nên bắt đầu tập và ép
trẻ bỏ bú bằng bình khi: trẻ vừa được tiếp nhận vào cơ sở nuôi dưỡng, trẻ mới được chuyển sang
một phòng mới, trẻ đang bị bệnh hoặc chỉ mới khỏi ốm, người chăm sóc chính của trẻ đã vừa nghỉ
việc hoặc khi có sự thay đổi lớn trong phòng trẻ (ví dụ có trẻ mới tiếp nhận).

  DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TRẺ  ĐÃ  SẲN SÀNG  CAI BÚ BÌNH 

Trẻ có thể tự ngồi thẳng 

Trẻ có thể ăn bằng thìa 

Trẻ tỏ ra thích thú với thức ăn đặc 

Trẻ tỏ ra thích thú được uống bằng cốc 

Bảo mẫu đang cẩn thận cho trẻ sơ 
sinh bú bình. Bảo mẫu nên dùng loại 

bình sữa nhỏ hơn và cho trẻ bú 
nhiều lần trong ngày trong những 

tháng đầu đời. 
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② Từ khi còn nhỏ, tập cho trẻ làm quen với cách uống bằng cốc trước khi dừng cho trẻ bú bình. Ví
dụ: Cho trẻ chiếc cốc để trẻ cầm và chơi khi trẻ từ 3 đến 6 tháng tuổi. Giúp trẻ cầm cốc, và từ từ
cho một lượng nhỏ thức uống vào miệng. Cốc có tay cầm giúp ích cho trẻ khi mới bắt đầu tập
cầm cốc.

③ Tập cho trẻ uống bằng cốc không đậy nắp hoặc cốc tập uống vào một bữa ăn mỗi ngày. Nên chọn
bữa ăn nào trẻ ăn ít nhất để tập cho trẻ dùng cốc uống. Cho trẻ thử uống bằng cốc tại cùng một
thời gian mỗi ngày kéo từ một đến ba tuần. Mỗi tuần sau đó, cho trẻ uống bằng cốc khi cho trẻ ăn
dặm, từ từ giảm số lần trẻ ăn bằng bình mỗi ngày.

④ Sự nhất quán là chìa khóa. Cho trẻ tập uống bằng cốc liên tục ở giờ ăn đã định trước và thực hiện
việc này hằng ngày.

⑤ Giao tiếp với trẻ là rất quan trọng. Người chăm sóc trẻ cần nhận thức được là trẻ đang chuyển từ
hình thức uống bằng bình sữa sang uống bằng cốc.

⑥ Mút tay có thể giúp trẻ trấn tĩnh (và điều tiết) cơ thể. Vì vậy, đối với một số trẻ, có thể mất nhiều
thời gian hơn để cai bú bằng bình hơn so với khung thời gian lý tưởng, nếu cần thiết nên cho trẻ
dùng núm ti giả để mút hoặc uống loại cốc gần giống như bình sữa.

⑦ Tạo cho trẻ sự thoải mái khi tập cai bú bình. Sự thoải mái bao gồm: cho trẻ ôm tấm chăn mà
trẻ đặc biệt yêu thích (phù hợp với lứa tuổi), cho trẻ nghe nhạc êm dịu hoặc hát cho trẻ nghe, cho
trẻ biết việc cai bú bình có thể khó với trẻ (ví dụ: Mẹ hiểu con muốn uống bằng bình sữa. Mẹ hiểu
con khó tập cái mới.) và dành thêm thời gian âu yếm trẻ.

TẬP CHO TRẺ UỐNG BẰNG CỐC 

Sữa là nguồn cung cấp dưỡng chất chính yếu cho trẻ từ 
0-12 tháng tuổi (sữa mẹ, sữa công thức). Khi trẻ dần lớn
và cứng cáp hơn trong suốt năm đầu đời, trẻ sẽ chuyển
từ bú mẹ và bú bình sang uống bằng cốc. Hầu hết trẻ có
thể sẵn sàng tập uống bằng cốc khi trẻ được 6-9 tháng
tuổi. Đây là thời điểm thích hợp vì ở độ tuổi này trẻ rất
hào hứng học các kỹ năng mới. Nếu trẻ không có cơ hội
tập uống bằng cốc hoặc trì hoãn cho trẻ tập uống quá
lâu (ví dụ khi trẻ đã trên 12 tháng tuổi), việc tập cho trẻ
uống bằng cốc và cai bú bằng bình sẽ khó khăn hơn rất
nhiều. Tương tự như việc tập uống bằng bình, trẻ sẽ có
các biểu hiện tương tự khi trẻ đã sẵn sàng cho việc uống
bằng cốc:

Khi được 12 tháng tuổi hầu hết trẻ đều tập và 
chuyển dần từ bú ti mẹ hoặc bú bình sang 

uống bằng cốc. 
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   DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TRẺ  ĐÃ  SẲN SÀNG  UỐNG  BẰNG  
CỐC 

Trẻ có thể tự ngồi thẳng 

Trẻ có thể ăn bằng thìa 

Trẻ thể hiện sự thích thú với thức ăn đặc, rắn 

Trẻ thể hiện thích thú được uống bằng cốc 

Tương tự như việc bú bình, sữa sẽ  được cho trẻ uống bằng cốc trong ngày. Khi mới bắt đầu tập cho trẻ 
uống bằng cốc, trẻ vẫn được cho bú bằng bình là chủ yếu. Khi trẻ bắt đầu tập uống bằng cốc, chỉ  cho 
trẻ uống ít một. Đừng kỳ vọng trẻ sẽ uống được lượng sữa bằng cốc nhiều tương đương với lượng sữa 
mà trẻ bú được bằng bình. Dần dần, khi trẻ đã thấy thoải mái và uống thành thạo hơn, lượng sữa trẻ 
uống được bằng cốc sẽ tăng lên. 

LỜI KHUYÊN KHI TẬP CHO TRẺ UỐNG BẰNG CỐC :  

① Cho trẻ thật nhiều cơ hội để thực hành. Cho trẻ cơ hội để khám phá và chơi cùng chiếc cốc trước
khi bắt đầu tập cho trẻ uống bằng cốc. Ví dụ như: đưa cho trẻ một chiếc cốc không chứa đồ uống
để trẻ cầm chơi trong giờ ăn

② Cho trẻ uống từng ít một, chậm và uống đồ sánh. Đầu tiên cho trẻ uống từng ngụm nhỏ các thức
uống sánh, hoặc mịn bằng cốc. Thức uống sánh đặc chảy chậm hơn giúp trẻ có thời gian để
chuẩn bị cho việc uống.

③ Hãy hỗ trợ cho trẻ khi mới bắt đầu tập uống. Giúp trẻ cầm cốc và từ từ nghiêng cốc đổ một
lượng ít thức uống vào miệng trẻ. Cốc có tay cầm sẽ giúp ích cho trẻ mới tập uống bằng cốc.

④ Cho trẻ uống bằng chiếc cốc phù hợp. Ví dụ như loại cốc có kích thước nhỏ mà trẻ có thể cầm cả
cốc hoặc loại cốc có vòi uống mềm gần giống như bình sữa.

⑤ Sự nhất quán là chìa khóa. Cho trẻ uống cùng một chiếc cốc mỗi lần cho trẻ tập uống và dùng
chiếc cốc đó hằng ngày.

⑥ Giao tiếp với trẻ là rất quan trọng. Người chăm sóc trẻ cần nhận thức được là trẻ đang chuyển từ
hình thức uống bằng bình sữa sang uống bằng cốc và hỗ trợ cho trẻ tập uống bằng cốc hàng ngày.



CH.  2 |MỤC 2 .2 :  KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ  CÁCH CHO TRẺ  ĂN, 0-12 THÁNG.  

119 
119 

Uống bằng cốc là kỹ năng được hình thành qua luyện tập và cần có thời gian 
để trẻ thành thạo kỹ năng này. Thông thường trẻ sẽ thành thạo uống bằng cốc 
trong khoảng thời gian từ 3-6 tháng. Điều này có nghĩa là trẻ cần sự hỗ trợ từ 
người chăm sóc trẻ trong suốt quá trình tập uống này.  

TẬP CHO TRẺ ĂN THỨC ĂN ĐẶC 

Sữa là nguồn cung cấp dinh dưỡng chủ yếu cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi, ví dụ như sữa mẹ hoặc sữa 
công thức. Khi trẻ được 6 tháng tuổi, hầu hết trẻ đã sẵn sàng tập ăn các loại thức ăn sệt. Khi trẻ lớn hơn, 
lượng sữa trẻ tiêu thụ sẽ giảm dần và lượng thức ăn đặc sẽ tăng lên. Khi trẻ ăn thức ăn đặc, trẻ sẽ tiếp 
xúc với nhiều mùi vị và cấu trúc thức ăn mới. Đó là thời gian thú vị trong cuộc sống của trẻ. 

Cũng như khi tập uống bằng cốc, khi tập trẻ ăn thức ăn đặc, cho trẻ ăn từng ít một. Nguồn dinh dưỡng 
chính vẫn là sữa bình hoặc sữa mẹ. Khi trẻ tập ăn thức ăn đặc và khi cơ trẻ đã quen với thức ăn, lượng 
thức ăn cho trẻ ăn sẽ tăng dần theo thời gian. Đừng kỳ vọng trẻ có thể ăn lượng thức ăn đặc nhiều ngay 
lập tức. 

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TRẺ  ĐÃ  SẲN SÀNG  ĂN  DẶM  

Trẻ có thể tự ngồi thẳng 

Trẻ có thể giữ đầu thẳng đứng và kiểm soát tốt 

Trẻ có thể với tay và lấy đồ 

Trẻ tỏ ra thích thú với thức ăn đặc, rắn 

Trẻ mở miệng khi thấy thức ăn trên thìa 

Bảo mẫu đang cho trẻ ăn một số 
thức ăn dạng đặc. 
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Làm quen và chuyển sang ăn thức ăn dặm là một quá trình đòi hỏi sự tham 
gia của nhiều kỹ năng khác nhau, do vậy trẻ cần được luyện tập và cần nhiều 
thời gian để có thể thành thạo được (và cả việc rơi vãi thức ăn nữa). Thông 
thường, trẻ sẽ ăn được thức ăn đặc rắn khi trẻ được từ 2-3 tuổi. Điều này có 
nghĩa là trẻ vẫn cần sự hỗ trợ từ người chăm sóc trẻ trong một thời gian khá 
dài. 

LƯỢNG THỨC ĂN ĐIỂN HÌNH DÀNH CHO TRẺ  TỪ  0-12 THÁNG TUỔI  
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LỜI KHUYÊN KHI TẬP CHO TRẺ ĂN DẶM: 

① Cho trẻ tập ăn nhiều lần. Cho trẻ có cơ hội để thử và khám phá các loại thức ăn khác nhau trước
khi tập cho trẻ ăn thức ăn. Ví dụ cho trẻ ăn các loại thức ăn quanh trẻ để trẻ hiểu được các loại
thức ăn và hương vị của chúng. Hãy cho trẻ dùng tay bốc đưa thức ăn đưa lên miệng.

② Lựa chọn thời điểm ít căng thẳng nhất để tập cho trẻ ăn. Ví dụ, khi trẻ mới vừa được tiếp nhận
vào cơ sở nuôi dưỡng, trẻ vừa được chuyển sang phòng chăm sóc mới hoặc khi trẻ đang ốm hoặc
vừa ốm dậy hoặc khi người chăm sóc chính cho trẻ vừa nghỉ việc hoặc có sự thay đổi lớn trong
phòng trẻ đang được nuôi dưỡng ví dụ như có thêm 1 trẻ vừa được tiếp nhận.

③ Đặt trẻ ngồi ngay ngắn trong suốt bữa ăn. Đặ t trẻ ngồi lên ghế hoặc ẵm trên tay đúng tư thế.

④ Cho trẻ ăn chậm và ít một. Khi mới bắt đầu ăn dặm, chỉ nên cho trẻ thử từng loại thức ăn mới
một và quan sát xem trẻ có bịdị ứng với loại thức ăn đó hoặc trẻ có bất cứ dấu hiệu phản ứng nào
với loại thức ăn đó hay không. Cho trẻ ăn nếm thửít một mỗi lần để trẻ không bị cảm thấy quá
nhiều.

⑤ Hãy ăn cùng với trẻ. Hãy ăn cùng với trẻ, phương pháp “bữa ăn gia đình” để dạy trẻ cách ăn
uống. Trẻ học tốt nhất thông qua quan sát và bắt chước theo.

⑥ Cho trẻ bằng bằng loại thìa phù hợp với trẻ. Ví dụ dùng loại thìa cỡ nhỏ vừa với miệng và thoải
mái cho trẻ. Bảo mẫu cũng có thể cho trẻ tập ăn thức ăn dặm bằng cách nhón bằng ngón tay sạch
của mình để cho trẻ nếm thử.

⑦ Sự nhất quán là chìa khóa. Tập cho trẻ ăn thức ăn rắn liên tục cùng một thời gian mỗi ngày.

⑧ Giao tiếp với trẻ là rất quan trọng. Người chăm sóc trẻ cần nhận thức được là trẻ đang chuyển
sang ăn thức ăn dặm

Trẻ nhỏ đang học cách lấy thức ăn đặc ra 
khỏi thìa trong khi tập ăn. 



CH.  2 |MỤC 2 .2 :  KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ  CÁCH CHO TRẺ  ĂN, 0-12 THÁNG.  

 
 

122 
122 

 
 
Nhiều trẻ nhỏ năng thích ăn loại thức ăn mà trẻ được tự tay chạm vào hoặc tự 
mình khám phá thức ăn. 

 

ĐẶC ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA TRẺ Ở ĐỘ TUỔI NÀY 

Trong những năm đầu đời, trẻ phát triển rất nhanh và mỗi ngày đều đem đến cho trẻ muôn vàn 
cơ hội để học hỏi. Vì trẻ phát triển rất nhiều kỹ năng mới trong những năm đầu đời, do đó vai trò 

của người chăm sóc là cực kỳ thiết yếu. Bảo mẫu sẽ biết khi nào trẻ đã sẵn sàng để tập kỹ năng mới ví 
dụ như tập ăn thức ăn dặm, biết được khi nào trẻ cần thêm thời gian hoặc hỗ trợ để bú bình hoặc uống 
bằng cốc. Để giúp trẻ ăn thành công, trẻ cần sự hỗ trợ từ những người chăm sóc có đầy đủ kiến thức và 
sự chu đáo. 

 

 
NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN GHI NHỚ :  

 
 

①  Tất cả các mặt phát triển của trẻ đều có sự liên kết với nhau. Sự phát triển của trẻ ở lĩnh vực 
này sẽ giúp trẻ phát triển ở lĩnh vực khác bao gồm cả sự phát triển ăn uống ở trẻ.  

 
②  Khi khả năng ăn uống phát triển tốt, trẻ có thể xử lý những thử thách mới ví dụ như chuyến 

sang uống bằng cốc hoặc tập ăn thức ăn dặm. 
 

③  Người chăm sóc trẻ cần nắm được khi nào cần tập cho trẻ có những trải nghiệm mới (ví dụ như 
cho trẻ uống bằng cốc hoặc ăn thức ăn dặm) và khi nào trẻ cần có thêm thời gian hoặc cần sự 
hỗ trợ của người chăm sóc trẻ. 
 

④  Những năm đầu đời là khoảng thời gian thú vị trẻ bắt đầu có những khẩu vị mới và thể hiện sự 
thích thú khi ăn các loại thức ăn nguyên chất.  
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MỤC 2.3: TƯ THẾ ĂN DÀNH CHO TRẺ 0-12 
THÁNG 
 

 
TẦM QUAN TRỌNG CỦA TƯ THẾ ĂN 

Cách chúng ta đặt trẻ khi ăn đóng vai trò rất quan trọng. Có một số tư thế có thể hỗ trợ giúp cho việc ăn 
uống của trẻ trở nên dễ dàng hơn nhưng cũng có những tư thế lại khiến cho việc ăn uống của trẻ gặp 
nhiều khó khăn và thậm chí gây nguy hiểm cho trẻ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Nội dung trong mục này sẽ cung cấp các thông tin về tư thế cho ăn phù hợp nhất cho từng trẻ. Nội dung 
tại mục này cũng sẽ thảo luận về các tư thế đúng khi ăn bốc bằng tay và xúc ăn bằng thìa dành cho bé 6-
12 tháng tuổi và tư thế phù hợp nhất cho từng trẻ 7. 

 

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

 Giúp cho trẻ ăn kịp thời 

 Tăng khả năng ăn thức ăn có cấu trúc khác 
nhau 

 Tăng hiệu quả ăn uống bằng đường miệng  

 Cải thiện tăng trưởng và phát triển ở trẻ 

 Giảm sự xuất hiện của bệnh tật và tử vong ở 
trẻ. 

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 

Tư thế ăn không đúng tiềm ẩn các 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 uống bằng đường miệng 

Ø Tăng trưởng và phát triển kém 

Ø Gia tăng tần suất ốm đau và nguy cơ tử vong 
ở trẻ. 

Khi ngồi ăn không đúng tư thế, bữa ăn trở 
thành áp lực, trải nghiệm đáng sợ cho cả 
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LỢI ÍCH VÀ RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN TƯ THẾ CHO TRẺ ĂN :  

 
 

LỢI ÍCH KHI CHO TRẺ ĂN ĐÚNG 
TƯ THẾ 

 

 
CÁC RỦI RO KHI CHO TRẺ ĂN 

KHÔNG ĐÚNG TƯ THẾ 
 

↑ Hiệu suất cho ăn ↓  Hiệu suất cho 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 ăn uống qua đường miệng  ↓  Hiệu quả ăn uống qua đường miệng 

↑ Cảm giác thích thú khi ăn ở trẻ ↓  Sự thích thú ăn của trẻ 

↑ Sự hứng thú và khả năng tập tự xúc ăn ở trẻ ↓  Sự hứng thú của trẻ khi tự xúc ăn 

↑ Dinh dưỡng và tăng trưởng toàn diện ở trẻ ↓  Dinh dưỡng và phát triển toàn diện của trẻ 

↓  nguy cơ sặc, ốm đau hoặc tử vong ở trẻ  ↑ nguy cơ sặc thức ăn, bệnh tật hoặc tử vong ở trẻ 

 

Bảo mẫu đang thực hành bế trẻ ăn 
đúng tư thế khi cho trẻ bú bình.  
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YẾU TỐ QUAN TRỌNG KHI CHỌN TƯ THẾ CHO TRẺ ĂN: 
DÀNH CHO TRẺ TỪ 0 – 12 THÁNG TUỔI : 

 
 

 
 Đầu và cổ của trẻ có được đỡ đúng cách hay chưa? 

 
Thân trên (cơ thể) trẻ có được đỡ đúng cách chưa? 

 
Lưng trẻ được dựng lên đủ cao chưa? 

 
Dòng chảy của bình sữa có quá nhanh hay quá chậm với trẻ không? 

 
Trọng lực có tác động như thế nào khi trẻ bú? 

 
Bảo mẫu/ người cho trẻ ăn có ở tư thế thoải mái không? 

 

Ngoài ra cần cân nhắc đến nhu cầu cá nhân của từng trẻ ví dụ như:  

①  Kích thước của trẻ là bao nhiêu? Trẻ bự con có thể sẽ khó khăn hơn khi bế hoặc đặt ở một số 
tư thế nhất định. 
 

②  Trọng lượng của trẻ là bao nhiêu? Trẻ nhẹ cân cần được hỗ trợ nhiều hơn về tư thế ăn, trong 
khi trẻ khoẻ mạnh cần hỗ trợ để giữ đúng tư thế ít hơn.  
 

③  Trẻ có cảm thấy thoải mái với tư thế ăn không? Khi trẻ cảm thấy không thoải mái, trẻ sẽ không 
bú tốt. 
 

④  Trẻ có quấy khóc không? Trẻ đang quấy khóc thì trẻ sẽ không bú tốt.  
 

⑤  Trẻ có thường xuyên bị ho, bị sặc khi bú ở tư thế này không? Trẻ thường xuyên bị ho, bị sặc 
khi ăn có nguy cơ suy dinh dưỡng, mắc bệnh và ăn không thành công.  
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VÍ DỤ VỀ TƯ THẾ ĐÚNG VÀ CHƯA ĐÚNG KHI CHO TRẺ BÚ BÌNH  

 

 

 
Bế trẻ trên tay khi cho trẻ bú là điều cần thiết giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. 

 
TƯ THẾ ĐÚNG 

o Đầu trẻ được đặt cao hơn so với 
hông 

o Đầu và cổ trẻ được đỡ bằng cánh 
tay và thân người của bảo mẫu  

o Trẻ được ép sát vào người của 
bảo mẫu 

o Chân và tay trẻ được đưa về phía 
trước để trẻ có thể cầm bình sữa 

o Hông trẻ được đặt hơi gập lại  
o Bình sữa ở vị trí ngang tầm miệng 

của trẻ 

 

 
TƯ THẾ CHƯA ĐÚNG 

o Đầu và cổ của trẻ không được đỡ 
đúng cách  

o Đầu và cổ của trẻ bị ngửa ra phía 
sau 

o Hông của trẻ không được đặt 
gập  

o Lưng của trẻ ưỡn ra sau 
o Tay của trẻ không được đặt ra 

phía trước ngực để cầm bình sữa 
o Nhìn trẻ có vẻ không thoải mái 
o Bình sữa đặt quá cao để trẻ phải 

rướn đầu để bú. 

 

 
TƯ THẾ CHƯA ĐÚNG 

o Trẻ được đặt nằm trên chiếu khi 
bú bình. 

o Người chăm sóc trẻ không có mặt 
lúc trẻ bú. 

o Tư thế cho ăn này gây nguy hiểm 
vì tăng nguy cơ bệnh tật và tử 
vong cho trẻ. 

o Không được cho trẻ tự nằm ngửa 
để bú bình.  

o Người chăm sóc trẻ phải luôn có 
mặt để cho trẻ bú. 
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VÍ DỤ VỀ TƯ THẾ ĐÚNG  VÀ  CHƯA ĐÚNG  KHI CHO TRẺ ĂN  BẰNG  THÌA 

 

 
 

Lưu ý: Không dùng khăn, đồ vật để chèn/giữ bình sữa khi 
cho trẻ bú. Cắm bình sữa vào miệng trẻ (nghĩa là cắm bình 
sữa vào miệng trẻ để người chăm sóc không cần bế trẻ hoặc 
đỡ bình sữa giúp trẻ khi trẻ đang bú) thường gây ra những 
hậu quả nghiêm trọng như nhiễm trùng tai, chứng trào 
ngược, bị sặc, ăn uống kém và thiếu dinh dưỡng và kém 
phát triển các kỹ năng khác có liên quan của trẻ. Việc này 
rất nguy hiểm cho trẻ và không thúc đẩy mối quan hệ tương 
tác tích cực giữa người chăm sóc và trẻ. Không bao giờ được 
cắm bình sữa vào miệng trẻ. 

 
TƯ THẾ ĐÚNG 

o Trẻ ngồi dựa vững và ngay ngắn 
trên ghế tập ăn  

o Đầu, cổ và thân trên của trẻ đều có 
chỗ dựa vững  

o Hông gập thả lỏng    
o Đầu gối vuông góc 90 độ 
o Chân được hỗ trợ bằng tấm lót 
o Cánh tay trẻ có thể tựa lên mặt bàn 

ăn và thoải mái để cầm, xúc thức ăn.  

 

 
TƯ THẾ CHƯA ĐÚNG 

o Đầu và cổ của trẻ không có điểm 
tựa khi ngồi trên ghế. 

o Đầu và cổ trẻ bị ngả ra phía sau.  
o Thân trên và cánh tay không được 

hỗ trợ khi ngồi ghế khiến trẻ 
không thể đưa tay và với lấy thức 
ăn 

o Ghế ngồi không hỗ trợ tư thế cho 
trẻ 

o Trẻ gần như nằm ngửa khi ăn. 

 

 
TƯ THẾ CHƯA ĐÚNG 

o Đầu và cổ của trẻ không được hỗ 
trợ tốt. 

o Cằm của trẻ bị đẩy về phía trước. 
o Tay và chân của trẻ không duỗi 

thoải mái. 
o Hông của trẻ không được gập lại. 
o Thân người của trẻ bi đẩy ra xa 

khỏi người chăm sóc trẻ. 
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TƯ THẾ TỐT NHẤT KHI CHO TRẺ BÚ BÌNH, ĂN BẰNG THÌA VÀ UỐNG 
BẰNG CỐC 

Khi trẻ phát triển và lớn hơn, cần điều chỉnh tư thế ăn phù hợp cho trẻ. Ví dụ, trẻ sơ sinh thì được bế khi 
bú bình, tiếp đó khi được 6 tháng tuổi thì tập cho trẻ ăn trong tư thế ngồi ngay ngắn trên ghế khi ăn dặm. 

  

 
Nếu tư thế cho trẻ ăn hiện tại chưa phù hợp với người chăm sóc trẻ và trẻ, cần 
điều chỉnh sang tư thế khác. Đôi khi người chăm sóc trẻ cần thử các tư thế 
khác nhau cho đến khi tìm được tư thế cho trẻ ăn phù hợp nhất. 

 
Dưới đây là những tư thế cho ăn phổ biến nhất áp dụng cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi. Nhiều tư thế có thể 
phù hợp với nhu cầu của trẻ.  

 

TƯ THẾ BẾ TRẺ TRÊN TAY 

CÁCH THỰC HIỆN:  Đặt và đỡ đầu trẻ ở khủy tay. Dùng cánh tay và 
ngực để đỡ và giữ cho lưng trẻ thẳng. Thân trên của trẻ cần được nâng cao 
hơn so với hông khi cho trẻ bú bình.  

 
PHÙ HỢP VỚI :  Tất cả trẻ từ 0-12 tháng tuổi, đang bú bình 
 

ĐẶC BIỆT PHÙ HỢP VỚI :  

o Trẻ từ 0-6 tháng tuổi 
o Trẻ cần hỗ trợ về tư thế (giúp trẻ giữ tư thế và ổn định tư 

thế) 
o Trẻ điều tiết tốt (trấn tĩnh) khi được người chăm sóc bế. 

 
TƯ THẾ NẰM NGHIÊNG MỘT BÊN  

CÁCH THỰC HIỆN:  Đặt trẻ nằm nghiêng một bên, mặt quay ra 
phía ngoài. Có thể đặt trẻ nằm trên đùi, trên gối/đệm hoặc dọc hai 
chân bắt chéo. Nhẹ nhàng nâng đầu trẻ và thân người trẻ bằng tay. 
Đầu của trẻ được đặt cao hơn hông trẻ. 
 
 
PHÙ HỢP VỚI :  Tất cả trẻ từ 0-12 tháng tuổi, trẻ đang bú bình. 
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ĐẶC BIỆT PHÙ HỢP VỚI :  

o Trẻ từ 0-6 tháng tuổi 
o Trẻ thường làm chảy sữa khóe miệng khi bú bình. 
o Trẻ cần bú với tốc độ chậm hơn (ví dụ trẻ sinh non, trẻ mắc các hội chứng, trẻ bị phơi nhiễm 

với rượu/ thuốc v.v)  
o Trẻ bị nôn trớ hoặc bị đau/ khó chịu khi bú (GER/GERD) 
o Trẻ dễ bị mệt khi ăn. 
o Trẻ không tập trung khi ăn. 

 
TƯ THẾ NẰM TỰA (TRONG LÒNG, TRÊN GỐI/ ĐỆM)  
 
CÁCH THỰC HIỆN:  Cho trẻ nằm trực tiếp trên đùi, trên gối kê cao (hoặc khăn, nệm, v.v) được lót trên 
đầu gối của người chăm sóc trẻ. Mặt trẻ đối diện với mặt của người chăm sóc đầu tựa vào đầu gối và/hoặc 
gối. Người chăm sóc trẻ ngả dựa lưng thoải mái trên một chiếc ghế dài, giường hoặc tường có kê gối hoặc 
nệm. 

 

PHÙ HỢP VỚI :  Tất cả trẻ từ 0-12 tháng tuổi, đang bú bình 
 

ĐẶC BIỆT PHÙ HỢP VỚI :  

o Trẻ từ 0-6 tháng tuổi 
o Trẻ hay bị nôn trớ hoặc bị đau/ khó chịu khi bú (GER/GERD) 
o Người chăm sóc trẻ dễ bị mệt khi đỡ trẻ để cho bú 

 
 

 

  

 

Có gối/ nệm (hình phải) và 
không có gối/ nệm (hình trái)  
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TƯ THẾ NGỒI NGAY NGẮN (TRÊN GHẾ ĂN 
CỦA TRẺ EM/GHẾ CAO)  

CÁCH THỰC HIỆN:  Đặt trẻ ngồi ở trên ghế có tựa vững và 
chắc chắn như ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ em hoặc ghế cao. 
Mặt trẻ đối diện và cao ngang tầm với bảo mẫu. Bảo mẫu cầm 
bình sữa, cốc và/hoặc thìa và/hoặc trẻ có thể giúp thực hiện 
việc này khi có thể. Dùng khay hoặc bàn gắn với ghế ăn để 
khuyến khích trẻ tự khám phá thức ăn và tự bốc ăn bằng tay 
hoặc tự xúc ăn bằng thìa và uống bằng cốc. 
 
  
PHÙ HỢP VỚI :  Tất cả trẻ từ 6-12 tháng tuổi; đang ăn bằng 
thìa, bốc bằng tay, uống bằng cốc và bú bình. 

 

ĐẶC BIỆT PHÙ HỢP VỚI :  

o Trẻ từ 6-12 tháng tuổi có khả năng kiếm soát đầu và cổ 
tốt khi ngồi thẳng mà không cần sự hỗ trợ khi trẻ ngổi 
trong ghế ăn hoặc ghế ngồi. 
 

QUẤN KHĂN CHO TRẺ2 8 , 2 9  

Quấn khăn cho trẻ là một phương pháp bọc trẻ sơ sinh để trẻ 
cảm thấy an toàn và dễ chịu khi trẻ ăn và ngủ. 

 
 
CÁC LÝ DO CẦN QUẦN KHĂN CHO TRẺ :  

o Quấn khăn giúp trẻ cảm thấy dễ chịu và an toàn giống 
như trẻ đang còn nằm trong bụng mẹ. 

o Quấn khăn giúp trẻ cảm thấy ấm áp và giảm nguy cơ trẻ 
bị giật mình do phản xạ.  

o Quấn khăn giúp tạo cảm giác như được ôm ấp, ấm áp và 
giúp trẻ trấn tĩnh khi đang ăn và ngủ.  

 
CÁCH THỰC HIỆN:  Quấn khăn cho trẻ đòi hỏi cần có chăn, 
khăn hoặc vải có kích thước tối thiểu 101 cm (40 inch) x 101 cm 
(40 inch). Nên sử dụng chăn làm từ chất liệu mỏng và co giãn để 
quấn tã để dễ quấn và giữ cho trẻ không bị nóng. Có nhiều cách 
để quấn khăn cho trẻ. Nên tìm cách phù hợp nhất với bạn và cho 
trẻ. 
 
PHÙ HỢP VỚI :  Tất cả trẻ từ 0-4 tháng tuổi; đang bú bình  

 Bảo mẫu đang bế trẻ được quấn 
khăn rất đẹp. 
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Đặc biệt phù hợp với: 

o Trẻ từ 0-4 tháng tuổi  
o Trẻ cảm thấy quá tải khi ăn (ví dụ trẻ sinh non, trẻ gặp các hội chứng, trẻ bị phơi nhiễm với 

rượu/ thuốc v.v) 
o Trẻ khó tập trung khi ăn. 
o Trẻ khó dỗ dành, trấn tĩnh 
o Trẻ thường thức giấc và giật mình. 

 

LƯU  Ý:  

o Quấn khăn cho trẻ chỉ được sử dụng cho trẻ trong một vài tháng đầu đời (0-4 tháng tuổi) 
o Quấn chăn chừa đôi chân để để tránh làm trẻ bị tổn thương hông và bị nóng.  
o Khi trẻ lớn hơn, có thể trẻ chỉ cần quấn một tay cho trẻ.  
o Nếu trẻ biết lật, nên ngừng quấn khăn để giữ an toàn cho trẻ.  
o Nếu trẻ thôi không được quấn khăn (khăn sẽ bị nới lỏng) nên ngừng quấn khăn cho trẻ hoặc tìm 

loại chăn an toàn hơn cho trẻ.    
o Một số trẻ không thích được quấn khăn, có thể tìm phương pháp thay thế khác. 
o Không cần quấn khăn cho trẻ suốt ngày đêm – Trẻ cần thời gian tự do cử động cơ thể để phát 

triển khỏe mạnh.  
o Quấn khăn có tác dụng tốt giúp trẻ sơ sinh trấn tĩnh để ngủ. 

 
 

BƯỚC 1: Đặt khăn lên một mặt phẳng, khăn đặt xéo 
hình kim cương gấp hai góc quay về hướng bắc và nam 
(góc trên và dưới). Gấp góc trên cùng của khăn 
khoảng 10 đến 16 cm (4 đến 6 inch). Đặt trẻ nằm ngửa 
trên tấm khăn, cổ cao hơn nếp gấp. Nhẹ nhàng quấn 
một bên khăn qua người trẻ. Nhét chặt mép dưới lưng. 
Giữ hông trẻ thả lỏng (nhẹ nhàng gập chân trẻ) và 
tránh kéo hoặc duỗi thẳng chân, làm chấn thương 
hông của trẻ. 

BƯỚC 2: Quấn nhẹ góc của chiếc khăn về phía 
ngực trẻ và để hở phần vai. 

BƯỚC 3: Quấn phần còn lại của khăn xung quanh 
người trẻ. 

BƯỚC 4: Nhét góc khăn vào phần túi trước. 

 

CÁC BƯỚC QUẤN KHĂN CHO TRẺ 

BƯỚC 1 BƯỚC 2 

BƯỚC 3 BƯỚC 4 
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DANH MỤC ĐÁNH GIÁ TƯ THẾ 
ĂN DÀNH CHO TRẺ 0-12 THÁNG 
TUỔI  

Thực hiện theo các hướng dẫn về tư thế cho trẻ ăn dành cho 
trẻ từ 0-6 tháng và 6-12 tháng tuổi để giảm nguy cơ trẻ bị sặc, 
bệnh tật và tạo cảm giác an toàn và thoải mái cho trẻ trong 
khi ăn. 

 

 

 

 
DANH MỤC ĐÁNH GIÁ TƯ THẾ ĂN DÀNH CHO TRẺ 0-6 THÁNG TUỔI 

 
VỚI BÉ TỪ 0-6 THÁNG TUỔI: 

 

� Đầu trẻ ở vị trí trung tâm và trên trục thẳng 

� Thân người được quấn khăn (0-4 tháng) 

� Cằm trẻ hơi hướng ra phía trước  

� Vai trẻ ép sát tự nhiên 

� Thân người trẻ dựa vào cánh tay và ngực của bảo mẫu 

� Hông trẻ đặt ở vị trí thấp hơn đầu của trẻ 
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PHIẾU KIỂM Đ ỊNH TƯ THẾ ĂN DÀNH CHO TRẺ 6-12 THÁNG TUỔI 

 
ĐẶC ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA TRẺ Ở ĐỘ TUỔI NÀY 

Cho trẻ ăn phức tạp hơn nhiều so với việc lấy bình sữa và đưa cho trẻ bú. Tư thế cho trẻ ăn 
đúng sẽ giúp cho trẻ ăn được an toàn, giúp bữa ăn thú vị và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của 

trẻ, ngược lại tư thế cho trẻ ăn không đúng có thể dẫn đến nhiều thách thức cho trẻ và cả người 
chăm sóc trẻ. Người chăm sóc trẻ cần được trang bị kỹ năng để nắm rõ các tư thế cho trẻ ăn đúng để giúp 
trẻ ăn có hiệu quả, an toàn và thoải mái. 

 
NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN GHI NHỚ: 

 

 
VỚI TRẺ TỪ 6-12 THÁNG TUỔI: 

 

� Hông của trẻ gập ở tư thế góc 90 độ và đặt thấp hơn đầu của trẻ 

� Thân trên của trẻ dựng thẳng và được đỡ bằng cánh tay hoặc ép sát vào người 
của bảo mẫu hoặc dựa vào ghế - người trẻ không ngả ra phía trước, phía sau 
hoặc nghiêng sang một bên. 

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

� Đầu trẻ giữ ở vị trí trung tâm và trên trục thẳng, cằm hơi hướng ra phía trước 

� Đầu gối trẻ gập vuông góc 90 độ  

� Bàn chân đặt bằng trên mặt sàn, bục gác chân hoặc vào người của bảo mẫu. 

①  Tư thế cho trẻ ăn có thể có tác động tích cực hay tiêu cực lên kỹ năng ăn uống ở trẻ.  
 

②  Cách bảo mẫu đặt và cố định tư thế để cho trẻ ăn là rất quan trọng. Trẻ được đặt ngồi ăn 
hoặc đỡ để cho ăn đúng cách sẽ làm tăng cơhội thành công của bữa ăn.   

 
③  Bảo mẫu cần lưu ý đến tầm quan trọng của tư thế ngồi ăn của trẻ và các nhu cầu thể chất của 

cá nhân trẻ và các nhu cầu khác của trẻ để tìm ra tư thế cho trẻ ăn tốt nhất cho trẻ.   
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 MỤC 2.4: NGOÀI GIỜ ĂN: LỜI KHUYÊN KHI CHO 
TRẺ ĂN: TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI 
 

Những tháng đầu đời là thời điểm rất quan trọng đối với trẻ. Trẻ bắt đầu khám phám tìm hiểu về bản thân 
và thế giới xung quanh thông qua những trải nghiệm và mối quan hệ hàng ngày với người chăm sóc. Nội 
dung trình bày trong mục này sẽ chia sẻ những ý tưởng đơn giản để khuyến khích sự phát triển toàn diện 
của trẻ trong năm đầu đời – bên cạnh việc cho ăn. 

 

 
PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG  

Giúp phát triển vận động cho trẻ là việc có thể dễ dàng thực hiện mỗi 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 còn giúp ích cho việc ăn uống của trẻ. Trẻ khỏe mạnh, có kỹ năng vận động tốt 
thường ít gặp các vấn đề về ăn uống và nếu có cũng sẽ vượt qua nhanh hơn. 

 

 
CÁC HOẠT ĐỘNG VẬN 

ĐỘNG (THỂ CHẤT)  
 

     
 MÔ TẢ (BẰNG CÁC VÍ DỤ CỤ THỂ) 

 

 
 
 
 

Tập nằm sấp 

Điều chỉnh thời gian tập 
nằm sấp 

 

 
⇒ Đặt trẻ nằm sấp bụng trên sàn nhà, trên một tấm chăn hoặc trên giường 

(dưới sự giám sát). 
⇒ Cho trẻ nhìn thấy mặt người chăm sóc trẻ, đưa cho trẻ đồ chơi hoặc một 

chiếc gương để trẻ nhìn vào giúp cho thời gian nằm sấp chơi của trẻ thú vị 
hơn. 

⇒ Cuộn một chiếc chăn nhỏ, khăn hoặc tấm vải đặt bên dưới ngực của trẻ để 
nâng ngực trẻ khi trẻ nằm sấp trên bụng. 

⇒ Điều chỉnh thời gian nằm sấp trên bụng nếu trẻ gặp khó khăn khi nằm sấp. 
Đặt trẻ nằm sấp trên ngực bảo mẫu hoặc trên một quả bóng mềm. Tiếp tục 
tập cho trẻ nằm sấp nếu trẻ không cảm thấy khó chịu. 

⇒ Cho trẻ tập nằm sấp trên bụng được vài lần trong ngày là rất lý tưởng 
 

 

 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 

mất nhiều thời gian. Cố gắng đưa những hoạt động này vào trong 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 (ví dụ 

như khi đang thay quần áo cho trẻ này, đặt trẻ kia nằm trên sàn, gần bên cạnh người chăm 
sóc trẻ). 
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Chơi trên sàn nhà 

 
⇒ Khuyến khích trẻ nằm chơi trên sàn để tăng khả năng độc lập trong vận động 

ở trẻ.  
⇒ Đặt đồ chơi xung quanh trẻ khi trẻ đang ngồi chơi trên sàn nhà để khuyến 

khích trẻ vận động theo những hướng khác nhau. 
⇒ Khuyến khích trẻ nằm ngửa, nằm sấp và nằm nghiêng một cách hài hoà để 

trẻ phát triển các cơ quan trọng này. 
 

 
 
 
 

Ngồi và Đứng Chơi 

⇒ Cho trẻ tập ngồi một mình trên sàn nhà và tập đứng và thường xuyên cho trẻ 
luyện tập. 

⇒ Đưa cho trẻ các đồ chơi khác nhau để trẻ với lấy đồ chơi từ các hướng khác 
nhau (trước mặt trẻ, bên trái, bên phải, hơi cao) 

⇒ Dành thời gian tương tác với trẻ khi trẻ đang tập ngồi.  
⇒ Cho trẻ ngồi cạnh người chăm sóc trẻ và dùng cơ thể để đỡ trẻ là một cách 

tuyệt vời để giúp trẻ cứng chắc hơn. 
⇒ Cho trẻ ngồi ăn và dùng tay với lấy đồ ăn là hoạt động luyện tập tốt cho trẻ 

trong ngày. 
⇒ Cho trẻ vịn vào ghế bành, ghế tựa để trẻ tập đứng 
⇒ Giữ trẻ đứng thẳng trong một thời gian ngắn trong khi tương tác với trẻ. 
⇒ Cầm tay trẻ hướng lên trên và giúp trẻ đi về phí trước  

 

 
 

Với tay lấy, Cầm nắm và 
Thả rơi đồ vật 

⇒ Đăt đồ chơi gần bên cạnh để trẻ có thể với dùng tay với để lấy đồ chơi. 
⇒ Dùng đồ chơi nhẹ nhàng chạm vào tay trẻ để khuyến khích trẻ đưa tay ra với 

lấy và cầm lấy đồ chơi. 
⇒ Khi trẻ đã cầm đồ chơi thành công, cho trẻ tập thả đồ chơi và khuyến khích 

trẻ nhặt lên lại để luyện tập. 
⇒ Treo đồ chơi “khu rừng đồ chơi” là cách tuyệt vời để khuyến khích trẻ với tay 

để lấy và nắm đồ vật. 
⇒ Cho trẻ với tay và nắm đồ ăn bằng các ngón tay là cách tuyệt vời giúp trẻ tập 

luyện. 
 

 
 

Cho trẻ chơi với ngón 
tay và Bàn tay 

 

 

 

⇒ Khuyến khích trẻ vận động các ngón tay và bàn tay bằng các đồ vật hoặc đồ 
chơi khác nhau. 

⇒ Đặt những đồ chơi nhỏ trong hộp hoặc túi, và cho trẻ lấy các đồ chơi ra khỏi 
hộp. 

⇒ Cho trẻ chơi các đồ chơi có đục lỗ và giúp trẻ học cách chỉ bằng các ngón tay. 
⇒ Cho trẻ chơi các đồ chơi phát ra âm thanh (ví dụ các hình khối, chảo, nồi v.v.) 

và khuyến khích trẻ đập các đồ vật này vào nhau.  
⇒ Cho trẻ dùng tay bốc thức ăn để giúp trẻ học cách dùng ngón cái và ngón trỏ 

bốc thức ăn đưa vào miệng. 
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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, 
khám phá đồ vật, tương tác với người khác và khám phá môi trường xung 
quanh có nghĩa là trẻ đang phát triển mạnh về trí não. 

 
 

CÁC HOẠT ĐỘNG 
CHƠI VÀ HỌC 

 
MÔ TẢ (BẰNG CÁC DẪN CHỨNG CỤ THỂ) 

 

 
Quan sát  

và Tìm đồ vật 

 
⇒ Treo các đồ chơi trước mặt trẻ (treo lơ lửng) để trẻ có thể quan sát những đồ 

vật này từ những hướng khác nhau 
⇒ Cầm đồ chơi giơ trước mặt trẻ (cách mặt trẻ khoảng 30 cm và di chuyển đồ vật 

từ bên này qua bên kia để trẻ hướng mắt nhìn theo) 
⇒ Bảo mẫu đưa mặt từ bên này qua bên kia để trẻ tập dõi mắt nhìn theo mỗi khi 

ngồi chơi với trẻ trên sàn hoặc khi đang thay tả cho trẻ. 
⇒ Giấu đồ vật dưới tấm vải để trẻ thích thú đi tìm. 

 

Trò chuyện, Hát  
và Đọc cho trẻ nghe 

 

 

 
⇒ Khi ở bên trẻ, hãy trò chuyện với trẻ, nói cho trẻ biết bạn đang làm gì, trẻ đang 

làm gì và kể mọi việc đang diễn ra xung quanh trẻ. 
⇒ Hát những bài hát hoặc đọc những bài thơ, giai điệu cho trẻ nghe. 
⇒ Đoc hoặc kể chuyện cho trẻ. 
⇒ Cắt tranh ảnh từ tạp chí hoặc cùng trẻ nhìn những màu sắc tươi sáng. 
⇒ Dán nhãn lên đồ vật và người và mô tả cho trẻ về nội dung của bức ảnh đó, các 

hoạt động trong phòng hoặc đang diễn ra bên ngoài. 
⇒ Gọi tên các bộ phận của cơ thể trẻ khi đang mặc đồ cho trẻ. 

 
Chơi trên sàn nhà 

 
⇒ Ngồi chơi với trẻ khi – thường là trên sàn nhà.  
⇒ Làm mặt ngốc và âm thanh ngớ ngẩn cùng với trẻ, lắc lư và nhìn nhau trong 

gương khi trẻ nằm sấp để chơi, chơi trò ú òa với trẻ v.v 
⇒ Trẻ rất thích chơi chuông, bóng, lục lạc, đồ chơi lủng lẳng, khối lớn, cốc thiếc, 

thìa, nồi, chảo, tăm, sách có hình ảnh, gương, xe đồ chơi, xếp ly, đồ chơi lách 
cách, v.v. 

 

Bé gái mỗi ngày một cứng cáp và vui vẻ hơn 
khi được nằm sấp chơi. 



CH.  2 |MỤC 2 .3 :  TƯ THẾ  ĂN ,  0-12 THÁNG.  

 
 

 
137 

137 
137 

 

 

GIAO TIEẾ P VÀ CÁC MOẾ I QUAN 
HEỆ ̣  

Giúp trẻ học cách giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ là việc có thể dễ dàng thực hiện hàng ngày. 
Những mối quan hệ tích cực chính là tiền đề tạo nên những đứa trẻ mạnh mẽ và giúp trẻ sớm học cách 
giao tiếp là cách tuyệt vời để nuôi dưỡng mối quan hệ giữa người chăm sóc và trẻ. Khi người chăm sóc 
và trẻ gắn bó với nhau, trẻ cảm thấy an toàn và sẵn sàng để học hỏi và phát triển. 

 

 

HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP VÀ 
CÁC MỐI QUAN HỆ 

 
MÔ TẢ (THÔNG QUA CÁC DẪN CHỨNG CỤ THỂ) 

 
 
 

Chơi trên sàn nhà 

 

⇒ Hãy trò chuyện, kể chuyện, đọc sách, hát hay ngâm nga cho trẻ nghe.  
⇒ Làm vẻ mặt ngộ nghĩnh và âm thanh ngớ ngẩn với trẻ. 
⇒ Ngân nga những giai điệu, bài thơ, nhìn vào hình ảnh và chơi những trò 

chơi đơn giản như chơi ú òa với trẻ. 
⇒ Lập lại âm thanh mà trẻ phát ra và khuyến khích trẻ nói chuyện. 

 

Trấn tĩnh và Xoa dịu 

 
⇒ Khi trẻ quấy khóc, bắt chước theo động tác và âm điệu để xoa dịu trẻ, ví 

dụ như đung đưa người, lắc lư, nẩy, vỗ về trẻ, massage cho trẻ, hát cho trẻ 
nghe hoặc suỵt để trẻ yên lặng v.v 

 
Gắn bó với trẻ 

 
⇒ Thiết lập sự gắn bó với trẻ theo nhiều cách. Lập lại âm thanh mà trẻ làm 

hoặc biểu cảm trên khuôn mặt trẻ ví dụ như mỉm cười, lè lưỡi.  
⇒ Dành thời gian tương tác bằng mắt với trẻ khi đang thay tã cho trẻ, cho 

trẻ ăn hoặc tắm cho trẻ. 
⇒ Tiếp xúc trẻ như massage, xoa người, ôm, vỗ về trẻ v.v 

 
Quan tâm thường xuyên 

 
⇒ Khi trẻ buồn, quấy khóc (ví dụ như khi đói, ướt tã, trẻ ốm, trẻ bị đau hoặc 

nhõng nhẽo, cần đáp ứng nhu cầu của trẻ kịp thời bằng lời nói ngọt ngào, 
nhẹ nhàng và/ hoặc dỗ dành trẻ để trẻ cảm thấy thoải mái. 

 

Bé trai này đang học được rất nhiều điều 
khi ngồi chơi với các khối màu trên sàn 
nhà. Trẻ cũng đang tự tập ngồi một mình 
khi chơi. 
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ĐẶC ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA TRẺ Ở ĐỘ TUỔI NÀY 

Trở thành người chăm sóc hỗ trợ cho trẻ không có nghĩa là chỉ cần hỗ trợ trẻ trong giờ ăn, mà còn hỗ 
trợ trẻ trong mọi khoảnh khắc trong ngày. Mọi hoạt động và thói quen trong ngày là cơ hội để phát triển 
cuộc sống của 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 :  

 
 

①  Tất cả các mặt phát triển của trẻ được kết nối với nhau. Hỗ trợ giúp trẻ phát triển mặt này có thể 
tác động tích cực đến sự phát triển của mặt khác. 

 
②  Hỗ trợ phát triển trẻ toàn diện cũng là hỗ trợ phát triển và hoàn thiện kỹ năng ăn uống ở trẻ. 

 
③  Sẽ rất hữu ích cho trẻ nếu người chăm sóc dành thời gian tương tác với trẻ để hỗ trợ trẻ phát 

triển toàn diện. 
 

 

 

Trẻ đang được thực hành các vận động 
cần thiết trong khi vẫn có thể khám 

phá thế giới xung quanh trẻ cùng với 
các bạn và bảo mẫu của mình.  
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Mục 3.1: Các mốc phát triển quan trọng với 
việc ăn uống của trẻ 12-24 tháng tuổi 

Mục 3.2: Kiến thức cơ bản về cách cho trẻ ăn: 
Dành cho trẻ từ 12-24 tháng tuổi 

Mục 3.3: Tư thế ăn: Dành cho trẻ từ 12-24 
tháng tuổi 

Mục 3.4: Ngoài giờ ăn: Lời khuyên khi chăm 
sóc cho trẻ từ 12-24 tháng tuổi 

 
 

 

TRẺ  ĐANG PHÁT TRIỂN :  TỪ 12-24 THÁNG TUỔI  

“Mỗi người là một cá thể, dù nhỏ bé thế nào đi nữa” 

Dr. Seuss 

PHẦN 2 | CHƯƠNG 3 
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MỤC 3.1: CÁC MỐC PHÁT TRIỂN QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI 
VIỆC ĂN UỐNG CỦA TRẺ TỪ 12-24 THÁNG TUỔI 

 
TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC MỐC PHÁT TRIỂN Ở TRẺ 

Trong năm thứ hai của cuộc đời, trẻ có nhiều bứt phá về mặt phát triển. 

Về mặt thể chất, trẻ di chuyển thường xuyên hơn bằng nhiều cách khác nhau. Về mặt xã hội và cảm xúc, 
trẻ học cách diễn đạt những mong muốn, nhu cầu và cảm xúc của mình bằng ngôn ngữ cũng như cảm 
nhận được mối liên hệ sâu sắc với những người chăm sóc đặc biệt của trẻ. Sự phát triển giúp trẻ khám 
phá thế giới xung quang bằng cách sử dụng những khả năng mới này. Các mặt phát triển có sự liên kết 
chặt chẽ và có ảnh hưởng qua lại với nhau. Cần quan sát sự phát triển của trẻ một cách toàn diện. Khi 
tập cho trẻ từ 12 -24 tháng tuổi ăn, cần có sự đánh giá tất cả các mặt phát triển của trẻ. 

 
 

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

 

 
VÍ DỤ: GÓC NHÌN TỔNG QUAN VỀ ĂN UỐNG CỦA TRẺ  12-24 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 kiếm đồ ăn khi đói và nói được từ “nước” khi trẻ 
thấy khát. 

 

 

Tình cảm-Xã hội | Giao tiếp | Thị giác 

Trẻ reo lên vui sướng khi thấy bảo mẫu mang thức ăn 
đến. 

 

  
  

Tình cảm-Xã hội | Giao tiếp | Thính giác 

 
Trẻ cười và bi bô nói chuyện trong lúc ăn hoặc khi được 
hỏi chuyện.  
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Sự thích nghi | Vận động | Nhận thức 

Trẻ ngồi ngay ngắn trên ghế và dùng tay bốc thức ăn đưa lên 
miệng hoặc cầm thìa xúc ăn 

  
  
  

Giao tiếp | Nhận thức 

 
Trẻ hiểu được những chỉ dẫn đơn giản trong bữa ăn (“đến giờ 
ăn rồi”, “rửa tay đi con”, con ăn xong rồi”) 

 

 
Cho trẻ ăn là một quá trình phức tạp đòi hỏi trẻ phải đạt được sự phát triển đồng bộ về nhiều 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 nhận biết trẻ đang phát triển tốt hay đang gặp khó 
khăn. Các kỹ năng đều có sự gắn kết 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 cung cấp 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 cần nhiều thời gian để trẻ đạt được độ thành 
thạo các kỹ năng này. 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 nhỏ được ngồi quanh bàn khi ăn. 
Được ăn cùng bạn lúc nào cũng vui.  
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CÁC KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN PHỔ BIẾN23,24,26  
TRẺ TỪ 12-18 THÁNG TUỔI: 

Nhận thức: 

 

⇒ Uống bằng cốc ít cần đến sự hỗ trợ 

⇒ Cần hỗ trợ khi uống bằng ống hút  

⇒ Đẩy thức ăn sang hai bên hàm nhai để nhai thức ăn lợn cợn.  

⇒ Trẻ tập rửa tay và rửa mặt 
Giao tiếp: 

 

⇒ Thực hiện những chỉ dẫn đơn giản (“Không”, “Đưa …. cho mẹ” “Đặt … lên bàn”) 

⇒ Nhận diện được đồ vật quen thuộc và người quen. 

⇒ Trẻ dùng cử chỉ để diễn đạt mong muốn của bản thân (vẫy tay, với tay, chỉ tay, đẩy ra, lắc 
đầu để biểu đạt “có” hoặc “không”) 

⇒ Nhắc theo các từ và sử dụng một số từ đơn để diễn đạt ý muốn của mình. 
 Vận động tinh 

và thô: 
⇒ Thích được cầm thìa tự xúc ăn 

⇒ Nhặt và bỏ được đồ vật vào trong hộp 

⇒ Chống tay và đầu gối để tự đứng lên 

⇒ Tự bước đi mà không cần hỗ trợ 

Nhận thức: 
 

⇒ Chỉ tay đòi theo bảo mẫu hoặc đòi lấy đồ vật 

⇒ Thích chơi đồ hàng hoặc chơi trò đóng giả (ví dụ đút ăn cho búp bê hoặc thú cưng) 

⇒ Biết hợp các đồ vật với nhau (ví dụ, đặt thìa vào chén/ bát) 

⇒ Nhận biết công dụng một số vật dụng hàng ngày (ví dụ, cầm thìa để khuấy nước hoặc ăn 
thức ăn trong lòng thìa, cầm bàn chải đưa lên miệng để đánh rang, cầm chổi để quét nhà) 

Tình cảm-Xã hội: 

 

⇒ Cố gắng an ủi khi người khác đang buồn phiền hoặc khó chịu 

⇒ Muốn được tự làm nhiều việc mà không cần sự hỗ trợ 

⇒ Tìm sự an ủi hoặc thăm dò thái độ của bảo mẫu khi đối mặt với điều gì mới mẻ. 

⇒ Không còn lo sợ khi không có bảo mẫu bên cạnh nếu vẫn ở trong môi trường quen thuộc 
Thị giác: 

 

⇒ Dùng tay để chỉ, quan sát tranh ảnh hoặc đập tay vỗ vào bức tranh trẻ đang xem 

⇒ Nhận ra khuôn mặt của mình khi soi gương 

⇒ Xác định được khoảng cánh với độ chính xác cao 

⇒ Trẻ ghép các đồ vật có đặc điểm tương tự lại với nhau   
Thính giác: ⇒ Nhận biết được nghĩa của nhiều từ  

⇒ Thực hiện theo những chỉ dẫn đơn giản và nhận biết được tên gọi các đồ vật 

⇒ Bắt chước lại các âm và từ quen thuộc một cách thường xuyên hơn. 

⇒ Phát âm được nhiều âm hơn và nói được nhiều từ hơn. 
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CÁC KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN PHỔ BIẾN23 ,24 ,26  
TRẺ  TỪ  18-24 THÁNG TUỔI :  

Sự thích nghi: 

 

⇒ Tự uống bằng cốc và ống hút mà không cần sự hỗ trợ 

⇒ Tự bốc tay hoặc xúc ăn bằng dụng cụ ăn mà không cần đến sự hỗ trợ 

⇒ Cố gắng để xúc thức ăn, múc và rồi lại làm đổ thức ăn và thức uống  

⇒ Trẻ ăn được hầu hết thức ăn của người lớn 

 
Giao tiếp: 

 

⇒ Trẻ thực hiện được nhiều chỉ dẫn phức tạp hơn (“Lấy thìa của con và đưa thìa cho mẹ”) 

⇒ Dùng tay chỉ chính xác vào các đồ vật, bức tranh và người khi được gọi tên. 

⇒ Nhận biết được khoảng 50-200 từ và có thể nói tất cả những từ này.  

⇒ Biết ghép các từ lại với nhau để tạo thành các cụm từ đơn giản (“Thêm nước”, “ Con uống 
sữa”, Không, cốc của con”) 

Vận động tinh và 
thô: 

 

⇒ Trẻ dùng tay này nhiều hơn tay kia 

⇒ Dùng tay để tay để giữ chén, bát khi bốc thức ăn bằng tay hoặc xúc thức ăn bằng dụng cụ  

⇒ Tự đi được quãng xa hơn, tự giữ thăng bằng mà không cần phải bám hay đỡ. 

⇒ Bắt đầu tập leo cầu thang 

Nhận thức: 
 

⇒ Bắt đầu biết phân loại các đồ vật theo hình dạng, kích thước và màu sắc 

⇒ Biết dùng vật thay thế để đại diện cho đối tượng khác (ví dụ lấy thanh gỗ nhỏ giả làm thìa, 
dùng bàn chải đánh răng làm điện thoại) 

⇒ Trẻ biết xếp chồng các khối lên nhau mà không cần sự hỗ trợ 

⇒ Trẻ cố gắng tìm hiểu cách đồ vật vận hành.  

Tình cảm-Xã hội: 
 

⇒ Tỏ ra hãnh diện khi làm được việc gì đó 

⇒ Thể hiện mong muốn được tự làm mọi việc phục vụ bản thân  

⇒ Trể hiện các hành vi thách thức (làm những việc mà người khác bảo không được làm) 

⇒ Biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn. 

Thị giác: 

 

⇒ Tìm được các vật cụ thể trong bức ảnh 

⇒ Nhìn tập trung vào các đồ vật ở xa và ở gần 

⇒ Chỉ được vào các bộ phận cơ thể khi được đọc tên. 

⇒ Lặp lại các động tác tay ví dụ như vẽ nguệch ngoạc trên giấy bằng bút sáp màu 

Thính giác: 
 

⇒ Biết phân sự khác nhau về âm vực trong lời nói một cách dễ dàng 

⇒ Lập lại một số từ và cụm từ đơn giản thường xuyên hơn 

⇒ Phát âm nhiều âm trong từ với độ chính xác cao hơn.  

⇒ Thực hiện những chỉ dẫn phức tạp dễ dàng hơn, 
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MỤC 3.2: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CÁCH CHO 
TRẺ ĂN DÀNH CHO TRẺ TỪ 12-24 THÁNG TUỔI 
 

CHO ĂN THEO SỰ 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 quay người từ 
bên này sang bên kia, nâng lên hoặc hạ xuống, ngồi ngay ngắn trên ghế, dùng ngón tay bốc thức ăn, 
cầm vật dụng ăn uống như cốc và thìa để tự đút ăn, dùng từ ngữ và cụm từ đơn giản để biểu đạt khi 
đói và 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 12-24 tháng tuổi sẽ như sau:  

 

ĐỘ  TUỔI  CÁC KỸ  NĂNG ĐẠT ĐƯỢC VÀ SỰ  PHÁT TRIỂN  

12-18 Tháng 

o Biết cầm cốc và uống bằng cốc mà chỉ làm rơi rớt ít thức uống 

o Tập uống bằng ống hút 

o Bốc thức ăn bằng tay và đang tập cầm vật dụng tự xúc ăn 

o Ăn các thức ăn có cấu trúc khác nhau thuần thục hơn (ví dụ thức ăn được cắt nhỏ) 

o Dùng răng hoặc lợi để cắn đứt những thức ăn cứng hơn 

o Trẻ nhai thuần thục hơn 

o Mỗi bữa trẻ ăn và uống được lượng thức ăn và thức uống nhiều hơn, 

18-24 Tháng 

o Uống bằng cốc mà ít làm rớt, đổ thức uống 

o Tự uống bằng ống hút mà không cần hỗ trợ 

o Thành thạo hơn trong việc dùng tay và cầm dụng cụ tự xúc ăn 

o Ăn được mọi cấu trúc thức ăn và ăn khá thuần thục  

o Thuần thục tất cả các kỹ năng vận động miệng khi được 24 tháng tuổi  

 

Sự phát triển khả năng ăn uống ở trẻ tiếp tục có rất nhiều thay đổi trong năm thứ hai. Lúc sơ sinh, bên 
cạnh nguồn dinh dưỡng chính là từ sữa thì trẻ chỉ ăn được một lượng nhỏ thức ăn dặm. Khi bước sang 
tuổi lẫm chẫm, trẻ ăn chủ yếu các loại thức ăn đặc và ngừng uống sữa bằng bình. Ở giai đoạn này, trẻ 
cũng dần chuyển từ việc được đút cho ăn sang học cách tự bốc ăn bằng tay hoặc uống bằng cốc và cầm 
dụng cụ tự xúc ăn. Khi được 2 tuổi (24 tháng), hầu hết trẻ đều phát triển các kỹ năng vận động miệng 
cần thiết để xử lý tất cả các loại thức ăn rắn. Rất nhiều sự thay đổi! Để giúp trẻ thực hiện thành công 
những chuyển đổi này, người chăm sóc cần đặt ra những mục tiêu mong đợi đối với trẻ. Người chăm 
sóc cần được trang bị kiến thức về các mốc phát triển điển hình ở trẻ để biết thời điểm thích hợp để hỗ 
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trợ cho trẻ phát triển các kỹ năng ăn uống. Những kỹ năng này bao gồm ăn các thức ăn có cấu trúc 
khác nhau, uống bằng cốc, bằng ống hút và tự xúc ăn bằng thìa. 

Dưới đây là một số thông tin tham khảo về các phương pháp để tập cho trẻ từ 12-24 tháng tuổi uống 
bằng cốc, ống hút, xúc ăn bằng dụng cụ ăn và thời điểm cần tập cho trẻ ăn. 

 

 
Để biết thêm thông tin về các loại cốc, chén, bát, khay ăn và thìa, tham khảo Chương 1 và Phụ lục 
9G. 

 

TẬP CHO TRẺ UỐNG BẰNG CỐC 

Hầu hết trẻ có thể được tập uống bằng cốc từ khi được 6-9 
tháng tuổi. Đây là một thời điểm tuyệt vời để cho trẻ làm quen 
với cách uống bằng cốc vì trẻ ở độ tuổi này đã sẵn sàng và rất 
muốn học các kỹ năng mới. Nếu trì hoãn tập cho trẻ uống bằng 
cốc quá lâu (sau 12 tháng), thì quá trình tập uống bằng cốc sẽ 
khó khăn hơn và trẻ sẽ rất khó cai bú sữa bằng bình. Khi trẻ 
được 12-24 tháng tuổi, trẻ cần thành thạo kỹ năng uống bằng 
cốc và có thểuống bằng cốc không có nắp đậy, cốc tập uống và 
ống hút. Trong thời gian này, người chăm sóc cần chuyển trọng 
tâm từ việc tập cho trẻ uống bằng cốc sang khích lệ trẻ để trẻ 
gia tang hứng thú và thuần thục trong việc tự uống bằng cốc. 

 

Một trẻ lớn đang đút cho trẻ 
nhỏ hơn ăn. Trẻ em có thể 

tự giúp nhau ăn.  
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LỜI  KHUYÊN KHI TẬP CHO TRẺ  UỐNG BẰNG CỐC: 

 
① Cho trẻ nhiều cơ hội thực hành. Cho trẻ cơ hội để tập uống bằng cốc trong tất cả các bữa ăn. 

Tập uống bằng cốc càng nhiều trẻ sẽ càng mau uống thành thạo hơn.  
 

② Cho trẻ uống ít một, chậm và uống đồ hơi sánh. Cho trẻ uống từ từ từng lượng nhỏ một. Đầu 
tiên cho trẻ tập uống bằng thức uống sánh hoặc nước cháo mịn bằng cốc. Loại thức uống sánh 
thường chảy chậm hơn nên trẻ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị uống. 
 

③ Hãy hỗ trợ trẻ khi bé mới bắt đầu tập uống. Cần chắc chắn là trẻ đã ngồi thẳng, giúp trẻ cầm 
cốc đưa đến môi và từ từ nghiêng cốc để một lượng nhỏ thức uống chảy vào miệng.  

 
④ Cho trẻ uống bằng chiếc cốc phù hợp. Thông thường những chiếc cốc có trọng lượng nhẹ và 

kích thước nhỏ sẽ dễ để trẻ cầm cũng như phù hợp với lượng uống ít của trẻ. Với một chiếc cốc 
nhỏ, trẻ có thể dễ dàng cầm bằng cả hai tay, có thể dùng cốc có một hoặc hai tay cầm ở hai bên. 
Loại cốc nắp đậy có vòi mềm có thể giúp cho giai đoạn chuyển đổi này trở nên dễ dàng hơn cho 
những trẻ còn miễn cưỡng khi tập uống bằng cốc. 
 

⑤ Sự thường xuyên và nhất quán là chìa khóa. Cho trẻ uống cùng một chiếc cốc mỗi lần cho trẻ tập 
uống và dùng chiếc cốc đó hàng ngày. 
 

⑥ Giao tiếp với trẻ là rất quan trọng. Người chăm sóc trẻ cần nhận thức được là trẻ đang chuyển 
sang uống bằng cốc và cần kiên trì tập cho trẻ uống bằng cốc hàng ngày. 
 

⑦ Hãy uống bằng cốc cùng với trẻ. Trẻ thích bắt chước làm điều người khác làm. Khi quan sát 
thấy bảo mẫu uống bằng cốc trong bữa ăn và khi ăn bữa phụ, trẻ sẽ học các kỹ năng mới này. 
 
 
 

CÁC LOẠI CỐC KHÁC NHAU 

Có rất nhiều loại cốc khác nhau để lựa chọn cho trẻ. Tìm đúng loại cốc phù 
hợp với nhu cầu của một đứa trẻ là chỉ dẫn quan trọng cần tuân thủ. Một số trẻ 
sẽ uống tốt với bất kỳ loại cốc nào. Tuy nhiên, không phải tất cả các cốc đều 
phù hợp với từng trẻ. Các loại cốc có nhiều kích thước, hình dạng, chất liệu và 
thiết kế khác nhau cần chọn chiếc cốc phù hợp với kỹ năng phát triển và nhu 
cầu cá nhân của trẻ. 

 
Trao cơ hội để trẻ từ 12-24 tháng tuổi được học cách uống bằng cốc không nắp là rất quan trọng. Mặc 
dù các loại cốc tập uống rất hữu ích trong việc ngăn đổ thức uống nhưng cũng có thể hạn chế sự phát 
triển một số kỹ năng của trẻ. 
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CÁC VẤN ĐỀ  KHI CHO TRẺ  SỬ  DỤNG CỐC TẬP UỐNG QUÁ LÂU :  

o Hạn chế sự phát triển sức mạnh cơ hàm gây khó khăn khi nhai thức ăn ở trẻ 
o Củng cố mô hình bú mút gây khó khăn cho sự phát triển các kỹ năng ăn uống của 

trẻ ví dụ kỹ năng nhai. 
o Ức chế sự phát triển của kỹ năng nuốt gây mất an toàn khi ăn. 
o Gây ra các vấn đề về răng miệng, phát triển ngôn ngữ dẫn đến sún răng, sâu răng, 

các dị tật và phát âm không đúng. 

Lợi ích khi uống bằng cốc không nắp:  

o Cải thiện sức mạnh, kiểm soát và chuyển động của hàm 
o Cải thiện khả năng kiểm soát các cơ miệng 
o Cải thiện khả năng nuốt (tăng sức nuốt) 
o Cải thiện sự phát triển các kỹ năng vận động tinh và phối hợp vận động 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

TẬP CHO TRẺ HÚT ỐNG HÚT30  

Nhiều trẻ học được cách uống bằng ống hút khi 
còn rất nhỏ - khoảng 12 tháng tuổi. Trẻ uống ống 
hút thành công phần lớn dựa vào kinh nghiệm của 
trẻ. Nếu trẻ có nhiều cơ hội để thực hành uống 
bằng ống hút, trẻ có thể dễ dàng thành thạo kỹ 
năng này ngay từ nhỏ. 

Lợi ích của việc uống bằng ống hút:  

①  Giúp cải thiện sức mạnh, giúp trẻ kiểm soát 
cách đóng mở môi  

②  Cải thiện kỹ năng mút  
③  Cải thiện kỹ năng nuốt 
④  Là cách dễ hơn đối với trẻ có nhu cầu chăm 

sóc y tế đặc biệt để các em có thể tự uống. 
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LỜI  KHUYÊN KHI CHO TRẺ  UỐNG BẰNG ỐNG HÚT: 

 

① Cho trẻ thực hành nhiều. Tạo cơ hội cho trẻ được tập uống bằng ống hút trong các bữa ăn và 
nhiều lần trong ngày. 
 

② Hãy hỗ trợ trẻ khi bé mới bắt đầu tập uống. Giúp trẻ cầm cốc có cắm ống hút và giúp trẻ hớp 
một lượng nhỏ mỗi lần, cần chắc chắn là trẻ ngồi ở tư thế phù hợp. 
 

③ Cho trẻ uống bằng loại uống hút phù hợp. Ống hút loại ngắn cần ít lực hơn để hút thức uống 
vào miệng. Ống hút loại to ít cần sức mạnh của môi để hút thức uống vào miệng và thức uống 
chảy với tốc độ chậm hơn. Nếu trẻ uống thức uống đặc, cho trẻ uống bằng ống hút loại to để dễ 
dàng hút thức uống vào miệng. Cho trẻ thử uống các ống hút với chiều dài và kích cỡ khác nhau 
(đường kính) để tìm ra loại phù hợp với trẻ. 
 

④ Sự nhất quán là chìa khóa. Cho trẻ nhiều cơ hội để tập uống bằng ống hút trong các bữa ăn. Trẻ 
càng tập uống bằng ống hút nhiều, trẻ sẽ ngày càng thành thạo hơn.   
 

⑤ Hãy uống bằng ống hút cùng với trẻ. Uống bằng ống hút cùng với trẻ trong các bữa ăn và suốt 
cả ngày. Trẻ học được cách sử dụng ống hút để uống. Trẻ thích bắt chước làm điều người khác 
đang làm, vì nên đây là cách tuyệt vời để kích thích sự hứng thú ở trẻ và uống bằng ống hút 
thành công. 

 

 
 

 

 CÁC LOẠI THỨC ĂN DẶM 

Khi trẻ được 12 tháng tuổi, hầu hết trẻ đã nếm mùi 
vị của thức ăn dặm được vài tháng. Sự phụ thuộc 
vào sữa sẽ giảm dần khi trẻ có cơ hội và thể hiện 
thích thú với thức ăn dặm. Khi trẻ được 12-24 
tháng tuổi, trẻ cần được trải nghiệm dùng ngón tay 
chạm và cầm vào thức ăn và lấy thức ăn ra khỏi 
thìa khi được đút cho ăn. Trong thời gian này, 
người chăm sóc sẽ chuyển sự tập trung từ việc cho 
trẻ tự ăn bằng thìa sang khuyến khích trẻ tự kiểm 
soát việc ăn uống của trẻ. 
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Từ 12-24 tháng tuổi, trẻ có khả năng ăn: 

CÁC LOẠI THỨC ĂN      VÍ DỤ  

 

Thức ăn nhuyễn nguyên chất 

o Sữa chua (Yogurt)  

o Khoai tây nghiền 

o Quả bơ 

o Trái cây chế nhuyễn ví dụ táo sốt 

 

Mềm, cắt nhỏ (phù hợp với trẻ) các loại 
thức ăn dễ tan trong miệng 

o Bánh quy 

o Phô mai 

o Gà xé 

o Các loại đậu 

o Bánh mì mềm 

o Quả mọng 

o Các loại thịt mềm 

o Các loại rau luộc hoặc hấp 

 
 Các loại thức ăn giòn hơn, dai hơn và 

các loại trái cây và rau cứng hơn 

o Bánh quy giòn 

o Các loại ngũ cốc 

o Các loại bánh 

o Bông cải 

o Quả cam 

 

 
Trẻ ở độ tuổi này bắt đầu ăn đa dạng các loại thức ăn có cấu trúc khác nhau. Trẻ cũng bắt đầu thích được 
tự ăn bằng tay và tự xúc ăn.  Do đó cần khuyến khích trẻ tự ăn bằng cách bốc thức ăn và xúc thìa để ăn. 
Những trải nghiệm này giúp trẻ có cơ hội khám phá các loại thức ăn và cảm thấy thoải mái với thức ăn 
trước khi trẻ nếm và ăn. Dưới đây là lời khuyên đơn giản để khuyến khích cho trẻ tự bốc ăn bằng ngón 
tay và ăn bằng thìa dành cho trẻ từ 12-24 tháng tuổi. 

 

 
 

 Ăn uống là một trải nghiệm giàu cảm giác. Thường thì trẻ sẽ ăn thức ăn sau 
khi trẻ được chạm, cầm vào thức ăn đó trước. Tạo cơ hội để trẻ khám phá các 
loại thức ăn bằng tay sẽ giúp trẻ có cảm giác thoải mái và mạnh dạn để ăn. 
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LỜI  K HUYÊN KHI KHUYẾN KHÍCH TRẺ   
ĂN BẰNG TAY: 

 
① Cho trẻ tập ăn nhiều lần. Cho trẻ có cơ hội được tập bốc thức ăn trong các bữa ăn và trong các 

bữa trong ngày. 
 

② Ngồi ăn đúng tư thế. Giúp trẻ tìm ra tư thế ngồi sao cho thân người có chỗ dựa vững để trẻ có 
thể thoải mái sử dụng tay để bốc thức ăn. Ngoài ra, một tư thế ngồi ăn đúng sẽ cho phép trẻ đặt 
tay trên bàn hoặc khay ăn. 
 

③ Cho trẻ ăn loại thức ăn phù hợp với trẻ và có thể cầm ăn bằng tay. Sáng suốt chọn những thức 
ăn mà trẻ có thể ăn bằng tay. Có một số thức ăn sẽ phù hợp để trẻ ăn bốc hơn so với một số loại 
ăn khác (chẳng hạn như phô mai cắt miếng dễ ăn bằng tay; nhưng với sữa chua thì ngược lại). 
Cho trẻ ăn thức ăn có độ dài, hình dạng, kết cấu và trọng lượng đa dạng để giúp trẻ có thêm 
trải nghiệm. Cho trẻ ăn thức ăn cắt miếng vừa đủ lớn để trẻ dễ cầm và nắm. Với trẻ lớn hơn 
một chút thì nên cắt nhỏ miếng thức ăn hơn để kích thích trẻ phát triển các kỹ năng vận động 
tinh (tay và ngón tay) của trẻ. 
 

④ Cho trẻ ăn ít một. Cho trẻ ăn ít một mỗi lần giúp trẻ không cảm thấy bị quá tải. 
 

⑤ Cho phép trẻ làm rơi vãi thức ăn: Bẻ, bóp vụn thức ăn (và bôi bẩn) là việc bình thường khi trẻ 
học cách tự đút ăn. Bôi bẩn, làm rơi vãi thức ăn cũng là một phần trong quá trình học cách tự ăn  
 

⑥ Sự nhất quán là chìa khóa. Cho trẻ nhiều cơ hội để tập ăn bằng tay trong các bữa ăn. Tập ăn 
bằng tay càng nhiều trẻ sẽ càng ăn giỏi hơn. 

 
⑦ Hãy ăn cùng với trẻ. Ăn bằng tay cùng với trẻ trong các bữa ăn và trong các bữa trong ngày giúp 

trẻ học cách dùng tay và các ngón tay để ăn và hiểu được loại thức ăn nào ăn bằng tay là tốt 
nhất. Trẻ thường bắt chước làm điều người khác đang làm do đó đây là cách tuyệt vời để giúp 
trẻ càng yêu thích và thành công khi ăn bằng tay.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bé gái đang tự cầm nếm và ăn 
một quả chuối. 
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THỨC ĂN PHÙ HỢP CHO TRẺ  ĂN BẰNG TAY 

⇒ Hoa quả chín 

⇒ Rau luộc mềm, cắt ngắn 

⇒ Phô mai cắt miếng mỏng hoặc viên nhỏ 

⇒ Bánh quy giòn, ngũ cốc, bánh mỳ nướng, cơm, v.v. 

⇒ Trứng cuộn 

⇒ Thịt cắt nhỏ  

⇒ Cá, gà  

 
 
Lưu ý: Khi tập cho trẻ ăn các loại thức ăn mới và làm quen với những trải 
nghiệm ăn uống mới, luôn cẩn thận quan sát trẻ để đảm bảo trẻ ăn an toàn. Cần 
tránh cho trẻ ăn các loại thức ăn có hình tròn (ví dụ quả nhỏ, xúc xích, hot dog 
cắt tròn) có thể làm cho trẻ bị nghẹn.  

 
 

Học cách ăn thức ăn đặc, rắn là một kỹ năng cần sự luyện tập và cần có thời 
gian. Trung bình trẻ sẽ thành thạo ăn các loại thức ăn rắn khi trẻ được từ 2-3 
tuổi. Điều này có nghĩa là trong giai đoạn từ 12-24 tháng tuổi trẻ tiếp tục cần 
sự hỗ trợ từ người chăm sóc trẻ trong suốt quá trình này. 

 
 

 

Bé gái này đang tập tự xúc ăn bằng muỗng. 
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LỜI  KHUYÊN KHI KHUYẾN KHÍCH TRẺ  TẬP XÚC ĂN :  

 

  

① Ngồi ăn đúng tư thế: Giúp trẻ tìm ra tư thế ngồi sao cho thân người ngay ngắn và có điểm tựa 
vững để trẻ có thể thoải mái sử dụng tay để bốc thức ăn. Ngoài ra, một tư thế ngồi ăn đúng sẽ 
cho phép trẻ đặt tay trên bàn hoặc khay ăn. Hãy ăn cùng với trẻ để trẻ quan sát, học và bắt 
chước xúc ăn bằng thìa. 
 

② Cho trẻ thực hành nhiều. Cho trẻ có cơ hội được bốc thức ăn và tập cách tự đút ăn trong tất cả 
các bữa ăn trong ngày. 
 

③ Cho trẻ ăn loại thức ăn phù hợp với trẻ và có thể xúc bằng thìa. Lựa chọn các loại thức ăn một 
cách sáng suốt. Một số loại thức ăn trẻ dễ dàng xử lý khi lần đầu tập ăn bằng thìa. Cho trẻ ăn các 
loại thức ăn trẻ dễ dàng xúc lên bằng thìa và bám dính, không dễ dàng rơi khỏi thìa (thức ăn đặc 
nhuyễn). Cho trẻ dùng loại thìa phù hợp với trẻ, ví dụ, trẻ nhỏ thường ăn tốt hơn khi ăn bằng 
thìa có kích thước nhỏ vừa với miệng nhẹ. Chọn chiếc thìa có tay cầm ngắn để trẻ dễ cầm và xúc 
ăn. 
  

④ Cho trẻ ăn ít một. Cho trẻ ăn từng ít một mỗi lần giúp trẻ không cảm thấy bị quá tải. 
 

⑤ Giữ thức ăn ở vị trí cố định. Đặt khăn ướt hoặc miếng lót bàn ăn dưới đĩa hoặc bát để chống trơn 
trượt, qua đó giúp trẻ dễ dàng xúc được thức ăn bằng thìa. 
 

⑥ Sự nhất quán là chìa khóa: Cho trẻ nhiều cơ hội để tập ăn bằng thìa trong các bữa ăn. Tập ăn 
bằng thìa càng nhiều trẻ sẽ càng ăn thành thạo hơn. 
 

⑦ Cho phép trẻ làm rơi vãi thức ăn: Làm rơi vãi thức ăn lên quần áo, ra khay thức ăn và dính trên 
miệng trẻ và việc bình thường khi trẻ mới tự tập ăn bằng thìa. Việc bôi bẩn, rơi vãi thức ăn cũng 
là một phần trong quá trình để trẻ học cách tự xúc ăn. 
 

⑧ Hãy ăn cùng với trẻ. Ăn bằng thìa cùng với trẻ trong bữa ăn và trong suốt các bữa ăn trong ngày 
giúp trẻ học cách dùng thìa. Trẻ thường bắt chước làm điều người khác đang làm do đó đây là 
cách tuyệt vời để giúp trẻ càng yêu thích và thành công khi ăn bằng thìa.  
 

 

 
Trẻ học tốt nhất thông qua việc quan sát và bắt chước theo. Đầu tiên trẻ 
quan sát người lớn sau đó trẻ sẽ tự tập làm theo. Ăn cùng với người chăm 
sóc là cách hỗ trợ quá trình học cách ăn uống và giờ ăn cho trẻ. 
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TẦM QUAN TRỌNG VỀ KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI THÌA 

Thường thì trẻ muốn được tự xúc ăn, nhưng chiếc thìa trẻ đang ăn không còn phù hợp với nhu cầu phát 
triển của trẻ nữa. Trẻ (khuyết tật và không có khuyết tật) cần loại thìa: 

①  Phù hợp với chiếc miệng nhỏ xinh của trẻ. 
②  Có tay cầm ngắn để giúp trẻ dễ dàng đưa thức ăn vào miệng hơn. 
③  Có trọng lượng phù hợp để trẻ cầm và đưa thức ăn vào miệng nhiều lần. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Để biết thêm thông tin về cách cho trẻ ăn bằng thìa, tham khảo Chương 1 và 2.  

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

 

 

 

 

 
Hai trẻ này đang dùng chiếc thìa kim loại 
dành cho người lớn. Miệng thìa quá to 
không vừa miệng của trẻ, tay cầm lại quá 
dài khó đưa thức ăn vào miệng. 

Bé gái này dễ dàng cầm chiếc thìa 
nhựa nhẹ để đưa thức ăn vô miệng. 
Chiếc thìa này còn có miệng thìa nhỏ 
vừa với chiếc miệng nhỏ của bé và 
tay cầm ngắn. 
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 ĐIỂM QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI LỨA TUỔI NÀY 

Trong năm tiếp theo của cuộc đời, trẻ phát triển nhanh chóng tất cả các mặt, gồm 
thức ăn và thức uống trẻ ăn và uống và cách trẻ tham gia vào các hoạt động ăn uống 

này. Khi trẻ phát triển thêm các kỹ năng, người chăm sóc cần điều chỉnh cho phù hợp về 
loại thức ăn cho trẻ ăn, cách cho trẻ ăn và mức độ hỗ trợ cho trẻ. 

 

 
NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN GHI NHỚ :  

 
 

①  Ngay cả khi trẻ lớn, tất cả các mặt phát triển của trẻ vẫn được kết nối với nhau. Khi trẻ phát 
triển tốt các kỹ năng, trẻ đã sẵn sàng cho các thử thách khó hơn ví dụ ăn các loại thức ăn có 
cấu trúc khác nhau, uống bằng ống hút và tự xúc ăn, v.v. 

②  Người chăm sóc cần có kiến thức về những mục tiêu dành cho trẻ ở độ tuổi này để biết khi nào 
nên khuyến khích trẻ bắt đầu một trải nghiệm mới, ví dụ như bắt đầu tập cho trẻ uống bằng 
cốc không có nắp đậy, ống hút hoặc ăn thức ăn có cấu trúc mới hoặc trường hợp nào thì cần 
cho trẻ thêm thời gian để tập hoặc cần được hỗ trợ thêm. 

③  Loại dụng cụ ăn uống giống nhau không phải lúc nào cũng phù hợp với trẻ - không thể dùng 
“một loại để phù hợp cho tất cả”.  

④  Khi cho trẻ nhiều cơ hội và luyện tập càng sớm, trẻ càng nhanh chóng học được cách ăn uống 
chủ động và thành thạo các kỹ năng ăn uống. 
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MỤC 3.3: TƯ THẾ CHO TRẺ TỪ 12-24 THÁNG 
TUỔI ĂN 
 

 
TẦM QUAN TRỌNG CỦA TƯ THẾ CHO TRẺ ĂN 

Đặt trẻ ngồi ăn đúng tư thế là rất quan trọng. Một số tư thế có thể giúp cho việc ăn uống của trẻ trở 
nên dễ dàng hơn nhưng một số tư thế lại khiến cho việc ăn uống của trẻ gặp nhiều thách thức và thậm 
chí gây nguy hiểm cho trẻ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung dưới đây sẽ cung cấp thông tin về các tư thế cho ăn phù hợp nhất cho trẻ từ 12-24 tháng tuổi, 
cách cải thiện tư thế khi cho trẻ ăn và tư thế ăn phù hợp với từng trẻ.  

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

 Giúp cho trẻ ăn kịp thời 

 Tăng khả năng ăn thức ăn có cấu trúc khác 
nhau 

 Tăng hiệu suất ăn bằng đường miệng 

 Thành công hơn trong việc tự xúc ăn ở trẻ 
 Gia tăng hứng thú ăn uống và thưởng thức 

các bữa ăn 

 Cải thiện tăng trưởng và phát triển ở trẻ 

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

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 

 

 

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

 Giảm hiệu suất ăn uống và kéo dài thời gian ăn 

 Giảm khả năng ăn thức ăn có cấu trúc khác 
nhau 

 Giảm hiệu suất ăn uống ở trẻ  

 Giảm hứng thú với việc ăn uống và các bữa ăn 

 Tăng sự khó khăn trong việc tự xúc ăn ở trẻ 

 Chậm tăng trưởng và phát triển 

 Gia tăng tần xuất ốm đau và nguy cơ tử vong ở 
trẻ. 

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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Bảo mẫu đang thưc hành cách đặt 
trẻ ngồi đúng tư thế khi cho trẻ ăn.  

 

CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG KHI CHỌN TƯ THẾ CHO 
TRẺ ĂN: TRẺ TỪ 12-24 THÁNG TUỔI :  

 

Khi chọn tư thế cho trẻ từ 12-24 tháng tuổi ăn, cần lưu ý những điểm sau: 

 

Đầu và cổ của trẻ có được giữ vững và đúng cách chưa? 

 

Thân trên (thân mình) trẻ có được giữ vững chưa? 

 

Trẻ đã ngồi đủ ngăn ngắn hay chưa? 

 

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

 

 

Ngoài ra cần lưu ý đến nhu cầu cá nhân của từng trẻ ví dụ như:  

① Kích thước của trẻ là bao nhiêu? Trẻ quá to có thể sẽ khó khăn hơn khi bế hoặc đặt ở một số tư 
thế nhất định. 
 

② Trẻ cứng cáp đến mức nào?  Trẻ yếu cần hỗ trợ tư thế nhiều hơn, ngược lại trẻ cứng cáp hơn ít 
cần phải đỡhơn. 
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③ Trẻ có đang cố gắng để tập ăn không? Trẻ chưa cố gắng tự tập ăn vẫn có khả năng sẵn sàng  tập 
cách tự ăn khi nhận được hỗ trợ phù hợp và có nhiều cơ hội để tập ăn. 
 

④ Trẻ có thoải mái với tư thế ăn không? Trẻ không cảm thấy thoải mái trẻ sẽ không ăn được tốt.  
 

⑤ Trẻ ăn tốt hay trẻ quấy khóc? Trẻ quấy khóc trẻ sẽ không ăn tốt.  
 

⑥ 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. 

 

 

VÍ DỤ  VỀ  TƯ  THẾ  CHO ĂN ĐÚNG VÀ CHƯA ĐÚNG DÀNH CHO TRẺ  TỪ 12-24 THÁNG 
TUỔ I  (TRẺ  NGỒ I  TRONG VÒNG TAY)   

 

 
A child who is physically and emotionally well-supported, is ready to become 
a successful and happy eater. 

TƯ THẾ  CHO ĂN CHƯA ĐÚNG  

o Đầu và cổ trẻ không được hỗ trợ tốt 
o Đầu và cổ của trẻ bị ngã về phía sau 
o Hông của trẻ bị duỗi ra 
o Lưng trẻ bị cong 
o Trẻ trông có vẻ không thoải mái 
o Muỗng thức ăn được nâng quá cao khiến cho trẻ phải 

ngửa đầu lên để ăn. 

 

TƯ THẾ  CHO ĂN ĐÚNG  

o Đầu trẻ được giữ cao hơn hông 
o Đầu và cổ trẻ được người chăm sóc đỡ bằng tay, 

cánh tay và ngực 
o Đầu của trẻ được giữ ở tư thế trung lập và hướng 

về phía trước 
o Thân người của trẻ gần với thân người của cô nuôi. 
o Cánh tay và chân thả lỏng để trẻ dễ ăn 
o Hông của trẻ gập nhẹ. 
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TƯ THẾ  CHO ĂN ĐÚNG  

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

trên ghế ăn 
o Chăn, nệm được dùng phù hợp để hỗ trợ tư thế ăn 

cho trẻ. 
o Hông trẻ gập lại 
o Đầu gối đặt vuông góc 90 độ 
o Chân trẻ đặt lên thanh gác chân 
o Khay đựng thức ăn đặt trước mặt trẻ 
o Hai tay thoải mái lấy thức ăn và được hỗ trợ bằng 

khay ăn. 

 

 

 
TƯ THẾ  CHO ĂN CHƯA ĐÚNG  

o Trẻ ngồi nghiêng và ngồi quá xa khay ăn gây khó 
khăn cho trẻ khi ăn thức ăn 

o Đầu, cổ và vai không được ghế ăn hỗ trợ tốt. 
o Chân trẻ không có điểm tựa. 
o Trẻ ngồi trượt trên ghế. 
o Hai đầu gối duỗi thẳng, không gập vuông góc. 

 

VÍ DỤ  VỀ  TƯ THẾ  CHO ĂN ĐÚNG VÀ CHƯA ĐÚNG DÀNH CHO TRẺ  TỪ  12-24 THÁNG 
TUỔI (TRẺ  NGỒITRÊN GHẾ  ĂN)  

 

 
TƯ THẾ TỐT NHẤT KHI CHO TRẺ UỐNG BẰNG CỐC, ĂN BẰNG TAY 
VÀ THÌA 
Khi trẻ phát triển và lớn hơn, tư thế cho trẻ ăn có thể cần phải điều chỉnh cho phù hợp. Ví dụ, người 
chăm sóc có thể đã bế trẻ 12 tháng tuổi trong vòng tay khi cho trẻ ăn. Khi trẻ biết đi, trẻ đã có thể tự 
ngồi trên ghế ở bàn ăn với những đứa trẻ lớn hơn trong các bữa ăn và bắt đầu tự ăn. 
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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 tìm một vài tư thế khác nhau cho đến khi tìm ra “tư thế ăn phù hợp 
nhất”. 

Dưới đây là những tư thế cho ăn phổ biến nhất áp dụng cho trẻ từ 12-24 tháng tuổi. Nhiều tư thế khác 
nhau có thể phù hợp với nhu cầu của trẻ nhưng không phải tư thế nào cũng phù hợp với từng trẻ cụ thế. 

 
TƯ THẾ NGỒI NGAY LƯNG (TRONG VÒNG TAY HOẶC 
TRÊN SÀN NHÀ)  

CÁCH THỰC HIỆN :  Cho trẻ ngồi ở tư thế được hỗ trợ tốt (1) ngồi 
thẳng trong vòng tay người chăm sóc, hoặc (2) đặt trẻ ngồi ở tư thế được 
hỗ trợ trên sàn nhà. Mặt của trẻ đối mặt với người chăm sóc trẻ. 

 
PHÙ HỢP VỚI :  tất cả trẻ từ 12-24 tháng tuổi; ăn bằng thìa, uống bằng 
cốc hoặc ống hút. 

ĐẶC BIỆT PHÙ HỢP VỚI :  

o Trẻ từ 12-18 tuổi được người chăm sóc cho ăn.  

 

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

CÁCH THỰC HIỆN:  Cho trẻ ngồi dựa ngay ngắn trên ghế 
tập ăn hoặc trên ghế cao. Mặt đối mặt với người chăm sóc trẻ. 
Người chăm sóc có thể cầm thức ăn, cốc và/ hoặc thìa và/ 
hoặc đưa cho trẻ cầm. Khay thức ăn hoặc bàn ăn gắn liền với 
ghế ngồi giúp khuyến khích trẻ tự do khám phá thức ăn, tự 
dùng tay bốc thức ăn, cầm vật dụng và cốc để tự ăn. 

PHÙ HỢP VỚI :  Tất cả trẻ từ 12-24 tháng tuổi; ăn bằng 
thìa, bốc bằng tay, uống bằng cốc hoặc ống hút. 
 

ĐẶC BIỆT PHÙ HỢP VỚI :  

o Trẻ từ 12-24 tháng tuổi đã sẳn sàng tập tự ăn. 
o Trẻ từ chối không thích được đút cho ăn.  
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DANH MỤC ĐÁNH GIÁ TƯ THẾ ĂN DÀNH CHO TRẺ TỪ 12-24 
THÁNG TUỔI 

  

 

 

TỪ 12-24 THÁNG TUỔI :  

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

� Thân người  thẳng và dựa vững vào người của bảo mẫu hoặc chắc chắn trên ghế ăn - trẻ không đổ người 
về phía trước hoặc đổ 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 trẻ gập ở góc vuông 90 độ 

� Bàn chân trẻ đặt bằng xuống sàn nhà, trên tấm gác chân hoặc chống trên thân người của bảo mẫu. 

 

Đầu 

Vai 

Hông 

Thân 

Gối 

Chân 
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ĐẶC ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA TRẺ Ở ĐỘ TUỔI NÀY 

Khi trẻ lớn hơn, bữa ăn là một quá trình tương tác và phức tạp. Tư thế cho trẻ ăn đúng vẫn 
rất quan trọng giúp trẻ ăn thành công. Tư thế ngồi ăn đúng giúp trẻ ổn định cơ thể để tự ăn hiệu quả 
hơn. Người chăm sóc cần có kiến thức và kinh nghiệm vềtư thế đặt trẻ ngồi ăn đúng cách trong mỗi 
bữa ăn để trẻ ăn được an toàn, thoải mái và giúp trẻ có thời gian để phát triển các kỹ năng và phát huy 
tính độc lập trong bữa ăn. 

  

 
NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN GHI NHỚ: 

①  Tư thế cho ăn đúng sẽ giúp trẻ ăn an toàn, cải thiện các kỹ  năng ăn uống và tăng khả năng tự 
ăn ở trẻ. 
 

②  Người chăm sóc trẻ cần lưu ý đến các yếu tố về tư thế và nhu cầu cá nhân của từng trẻ để tìm 
ra được tư thế ăn tốt nhất cho trẻ. 
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MỤC 3.4: NGOÀI GIỜ ĂN: LỜI KHUYÊN KHI 
CHĂM SÓC TRẺ TỪ 12-24 THÁNG TUỔI 

 
 

Năm thứ hai của cuộc đời tiếp tục là thời gian quan trọng đối với trẻ. Trẻ học hỏi và khám phá rất 
nhiều về bản thân và thế giới xung quanh thông qua những trải nghiệm và mối quan hệ hàng ngày với 
người chăm sóc. Vì trẻ tiếp thu nhanh và cứng cáp hơn nên trẻ có thể làm được nhiều điều hơn thế 
nữa! Nội dung trong mục này sẽchia sẻ những ý tưởng đơn giản để khuyến khích sự phát triển lành 
mạnh ở tất cả các mặt phát triển của trẻ trong năm thứ hai của cuộc đời - ngoài việc cho trẻ ăn uống. 

 

   

PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG 
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 còn 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. 

 

 
CÁC HOẠT ĐỘNG VẬN 

ĐỘNG (THỂ  CHẤT) 
MÔ TẢ  (BẰNG CÁC DẪN CHỨNG  CỤ  THỂ )  

Trò chơi vận động thể 
chất  

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

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

⇒    Chơi trò kéo đẩy: Cho trẻ có cơ hội để kéo và đẩy những đồ vật lớn để 
thực hành bước đi. Xe hơi đồ chơi, xe tải lớn, các đồ vật có bánh, cho trẻ 
đẩy đồ vật, thùng giấy, giỏ đồ và những vật dụng nhẹ trong nhà (ghế) đều 
giúp ích cho trẻ. 

⇒    Chơi ngoài trời: Khuyến khích trẻ chơi bóng, tập leo lên xuống cầu thang 
có tay vịn và leo bậc dốc, leo trèo trong sân chơi (nếu có), chạy nhẩy và tự 

 
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 (ví dụ như khi đang 

thay quần áo cho trẻ này, đặt trẻ kia nằm trên sàn, gần bên cạnh người chăm sóc trẻ). 
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mình khám phá.  

⇒    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 
thùng giấy có cột dây thừng/ dây để kéo đi. 

⇒    Chơi leo cầu thang: Nắm tay trẻ và tập đi lên và xuống cầu thang. Cho trẻ 
leo 1 vài bậc (1 đến 3) là tốt nhất. 

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

Vận động và Âm nhạc  

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

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

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

Hoạt động chơi đòi hỏi sự 
khéo léo của đôi tay 

⇒    Chơi với chiếc 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 v.v) 

⇒    Chơi xếp hình khối: Cho trẻ xếp khối sau đó làm đổ khối. Các khối có kích 
thước lớn giúp trẻ dễ xếp chồng lên nhau. 

⇒    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. 

⇒    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 

⇒    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.  

⇒    Chơi sắm vai: Đề nghị trẻ giúp đỡ trong các hoạt động hàng ngày như 
mặc áo quần, rửa tay và dọn dẹp đồ vật. 

 

 

 

 

 
 
 

Hai trẻ trai này đang chơi trò đuổi bắt, nhún nhảy, 
treo trèo và lắc lư cơ thể để phát triển kỹ năng vận 

động (cơ) và vui vẻ với nhau.  
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Các bé đang cùng vui chơi trò chơi với người nuôi dưỡng. 

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  

 

 

⇒    Giờ kể chuyện: Đọc sách cho trẻ nghe hoặc kể cho trẻ những câu chuyện, 
hát các bài hát thiếu nhi hoặc đọc những câu chuyện cổ tích 

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

⇒    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. 

⇒    Giờ chơi: Chơi trò sắm vai cùng với trẻ. Cho trẻ chăm sóc búp bê (cho búp 
bê ăn, ợ hơi, ru búp bê ngủ), uống tiệc trà, giả nấu ăn hoặc đóng giả làm 
loài động vật nào đó) 

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

Chơi trên sàn nhà 

⇒    Chơi ngang tầm cùng với trẻ: 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 trò chơi nghệ thuật. 
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GIAO TIẾP  VÀ TẠO CÁC MỐI QUAN HỆ  

Giúp trẻ học cách giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ là việc có thể dễ dàng thực hiện hàng ngày và 
là một cách tuyệt vời để nuôi dưỡng mối quan hệ giữa người chăm sóc 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. Khi 
người chăm sóc và trẻ gắn bó với nhau, trẻ cảm thấy an toàn và sẵn sàng để học hỏi và phát triển. 

 

 
CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO 

TIẾP VÀ CÁC MỐI 
QUAN HỆ  

MÔ TẢ  (BẰNG CÁC DẪN CHỨNG CỤ  THỂ )  

Chơi trên sàn nhà 

⇒    Thường xuyên chơi đùa: Khi chơi với nhau, hãy nói chuyện, kể chuyện, đọc 
chuyện và hát hoặc ngân nga các giai điệu cùng trẻ. Giả làm điệu bộ ngốc 
nghếch và tiếng kêu ngớ ngẩn với nhau. Hòa nhịp hoặc đọc thơ, xem tranh 
ảnh và chơi các trò chơi đơn giản như chơi trò ú òa, nhại lại tiếng và lời nói 
của trẻ và khuyến khích trẻ nói chuyện với nhau. 

 

Trấn tĩnh và Xoa dịu 

 

 

 

⇒    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. 

⇒    Thông báo trước cho trẻ: Nói hoặc thông báo cho trẻ biết trước về những 
thay đổi mới về nề nếp, sự kiện mới và người mới. 

⇒    Cho trẻ lựa chọn: cho trẻ hai lựa chọn để giúp trẻ đối phó với cảm xúc và 
lựa chọn. ("Con muốn chơi cuốn sách hay chơi xếp khối?) 

⇒    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 trẻ và 
những người xung quanh cảm thấy như thế nào. 

Tương tác tích cực 

 

⇒    Kết nối thường xuyên: Nhại lại âm thanh và từ mà trẻ vừa nói hoặc biểu 
cảm trên mặt của trẻ, chẳng hạn như mỉm cười và lè lưỡi. Dành thời gian 
tương tác bằng mắt với trẻ trong các hoạt động như thay tã, cho ăn và tắm 
cho trẻ. Tiếp xúc với trẻ để kết nối, chẳng hạn như ôm trẻ, rúc trẻ vào lòng, 
xoa bóp, mặc quần áo, bế và nâng trẻ lên, v.v. 

Quan tâm thường xuyên 

 

⇒    Quan tâm kịp thời:  Khi trẻ tỏ ra buồn, quấy khóc (ví dụ: khi trẻ đói, tả bị dơ, 
trẻ ốm, trẻ bị đau hoặc cần người chăm sóc chú ý, cần đáp ứng nhu cầu của 
trẻ kịp thời với lời nói nhẹ nhàng, an ủi,  cử chỉ âu yếm để trẻ cảm thấy 
thoải mái. 
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Cậu bé này đang thích thú chơi với 
người chăm sóc đặc biệt của mình 

ngoài sân chơi. 

 

 

 
 

ĐẶC ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA TRẺ Ở ĐỘ TUỔI NÀY 

Là một người bảo mẫu gần gũi với trẻ không có nghĩa là chỉ cần hỗ trợ trẻ trong giờ ăn mà 
còn quan tâm tới trẻ trong tất cả các khoảnh khắc khác trong ngày. 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 :  

 

 

 

①  Tất cả các mặt phát triển của trẻ được kết nối với nhau. Hỗ trợ giúp trẻ phát triển mặt này có thể 
tác động tích cực đến sự phát triển của mặt khác. Ngoài ra, hỗ trợ phát triển trẻ toàn diện cũng 
là hỗ trợ phát triển kỹ năng ăn uống ở trẻ. 
 

②  Trẻ ở độ tuổi này năng động hơn và quan tâm đến mọi người, đồ vật và các hoạt động xảy ra 
xung quanh trẻ. Đây là thời điểm hoàn hảo để khuyến khích phát triển sớm các kỹ năng như tự 
ăn ở trẻ. 
 

③  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 của trẻ. 
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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?”) 

 

 

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 
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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: 

 

⇒ Uống bằng cốc và ống hút thành thạo hơn 

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

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

⇒ 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: 

 

⇒ Trả lời được các câu hỏi đơn giản 

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

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

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

Vận động tinh và 
thô: 

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

⇒ Trẻ bắt bóng bằng cách ôm bóng vào ngực 

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

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

Nhận thức: 
 

⇒ Nhận diện đồ vật giống với hình trong tranh ảnh. 

⇒ Biết nói tuổi của mình 

⇒ 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.  

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

Tình cảm-Xã hội: 

 

⇒ Tự nhận đồ vật thuộc về mình (“của con”) 

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

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

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

Thị giác: 

 

⇒ Trẻ bắt chước vẽ các đường và vòng tròn 

⇒ Xem lướt một loạt tranh ảnh 

⇒ Quan sát và lập lại hành động của trẻ khác 

⇒ Nhận ra người quen trong bức ảnh  

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

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

⇒ Phát âm chính xác được nhiều từ có nghĩa  

⇒ Trẻ dễ dàng thực hiện các chỉ dẫn phức tạp hơn. 
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CÁC KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN PHỔ BIẾN23 ,24 ,26  

TRẺ  TỪ  30-36 THÁNG  TUỔI 

Sự thích nghi: 

 

⇒ Trẻ thành thạo uống bằng cốc và bằng ống hút. 

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

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

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

 
Giao tiếp: 

 

⇒ Thực hiện các chỉ dẫn gồm nhiều bước.  

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

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

⇒ Sử dụng cụm từ gồm hai hay nhiều từ 

Vận động tinh và 
thô: 

 

⇒ Trẻ biết cắt giấy bằng kéo 

⇒ Trẻ biết dùng tay giữ giấy khi vẽ 

⇒ Trẻ biết đi giật lùi ít nhất được 3 mét  

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

Nhận thức: 

 

⇒ Trẻ biết ghép các đồ vật theo màu sắc, kích thước và hình dạng khác nhau. 

⇒ Trẻ đếm được ít nhất là đến số 5 

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

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

Tình cảm-Xã hội: 

 

⇒ Trẻ chuyển đổi qua hoạt động khác dễ dàng hơn và ít cần đến sự hỗ trợ 

⇒ Biết thể hiện tình cảm với những trẻ khác. 

⇒ Tham gia chơi cùng nhóm nhỏ dễ dàng hơn 

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

Thị giác: 

 

⇒ Biết ghép đồ vật giống với hình trong tranh ảnh 

⇒ Biết ghép các đồ vật lớn và nhỏ 

⇒ Phân biệt được 4 màu khác nhau. 

⇒ Tìm được những chi tiết nhỏ trong sách   

Thính giác: 
 

⇒ Phân biệt được các âm thanh và lời nói khác nhau một cách thành thạo hơn  

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

⇒ Phát âm chính xác được nhiều từ có nghĩa  

⇒ 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. 

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  
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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 
tậ p 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. 
 

 
 

 



CH.  4 |CHƯƠNG 4.2 :  KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ  CÁCH CHO TRẺ  ĂN, 24 -36 THÁNG.  

 
177 

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)  
 

⇒ 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. 

⇒ 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)  

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

⇒ 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:  

 
 

① 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. 

 
② 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. 

 
③ 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. 

 
④ 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CH.  4 |MỤC 4.3:  TƯ THẾ  ĂN, 24 -36 THÁNG.  

 
179 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Khi ngồi ăn không đúng tư thế, bữa ăn trở 
thành áp lực, trải nghiệm đáng sợ cho cả 
trẻ và người chăm sóc 

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

 Giúp cho trẻ ăn kịp thời 

 Tăng khả năng ăn thức ăn có cấu trúc khác nhau 

 Tăng hiệu quả ăn bằng đường miệng  

 Thành công hơn trong việc trẻ tập tự xúc ăn  

 Cải thiện tăng trưởng và phát triển ở trẻ 

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

 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 đúng tư thế, cả trẻ và người 
chăm sóc đều vui hơn và bữa ăn trở thành 
một trải nghiệm tích cực 
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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 cầ n lưu ý thêm đ ế n các nhu cầ u riêng củ a từ ng cá nhân trẻ  như : 

① 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. 

 
② 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. 
 

③ 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. 
 

④ Trẻ có thoải mái với tư thế ăn không? Khi không cảm thấy thoải mái trẻ sẽ không ăn được tốt.  
 

⑤ Trẻ ăn tốt hay trẻ quấy khóc? Trẻ quấy khóc trẻ sẽ không ăn tốt.  
 

⑥ 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 cốc 
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:  

 

 

 

 
① 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. 
 

② 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. 

 
③ 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  

⇒ 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. 

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

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

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

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

⇒   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.  

⇒    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 thùng giấy có cột dây 
thừng/ dây để kéo đi. 

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

 
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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⇒    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 

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

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

⇒   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 

 
⇒ 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. 

⇒    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) 

⇒    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. 

⇒    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 

⇒    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 

⇒    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.  

⇒ 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  

 
 

⇒    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. 

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

⇒    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. 

⇒    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  

⇒    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. 

⇒    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. 

⇒ 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 

 

 

⇒    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 

 
⇒ 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 

 

⇒    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. 

⇒ 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. 

⇒   Cho trẻ lựa chọn: cho trẻ hai lựa chọn để giúp trẻ học cách kiển soát cảm xúc và 

 

Bé gái đang say sưa hát và nhảy 
ngoài trời. Trẻ học hỏi thông qua 
các trò chơi. 
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lựa chọn. ("Con muốn chơi cuốn sách hay chơi xếp khối?) 

⇒ 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 

 
⇒ 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. 

⇒ 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 

 
⇒ 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:  

 
 

① 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. 

 
② 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.   
 

③ 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. 
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Mục 5.1: Các mốc phát triển quan trọng đối với việc 
ăn uống của trẻ: từ 36 tháng tuổi trở lên 

Mục 5.2: Kiến thức cơ bản về cách cho trẻ ăn: Trẻ 
từ 36 tháng tuổi trở lên 

Mục 5.3: Tư thế ăn dành cho trẻ từ 36 tháng tuổi trở 
lên. 

Mục 5.4: Ngoài giờ ăn: Lời khuyên khi chăm sóc 
cho trẻ từ 36 tháng tuổi trở lên. 

 
 

 

PHẦN 2 | CHƯƠNG 5 

   TRẺ  NHỎ:  TỪ  36 THÁNG TUỔI TRỞ  LÊN 

 

“Để nuôi dạy một đứa trẻ, nhiều người phải tốn công sức.”  

Ngạn ngữ Châu Phi 
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 MỤC 5.1: CÁC MỐC PHÁT TRIỂN QUAN TRỌNG 
ĐỐI VỚI VIỆC ĂN UỐNG CỦA TRẺ: TỪ 36 THÁNG 
TUỔI TRỞ LÊN 

    

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC MỐC PHÁT TRIỂN Ở TRẺ 

Từ 36 tháng tuổi trở lên, trẻ tiếp tục có những bước tiến xa trên tất cả các mặt phát triển. Ở độ tuổi 
này, trẻ thể hiện sức mạnh thể chất, độ linh hoạt, nhanh nhẹn và khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa 
các bộ phận của cơ thể. Trẻ sử dụng các câu phức để biểu đạt chính kiến dựa trên các cảm xúc, cảm 
nhận và suy nghĩ phức tạp hơn. Trẻ ở độ tuổi này đã hình thành nhu cầu phát triển những mối quan 
hệ, quan tâm đến việc kết bạn và chơi cùng bạn. Ngoài ra, trẻ tiếp tục thích tự mình thực hiện các sinh 
hoạt cá nhân như rửa tay và tự xúc ăn. Bởi 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 36 tháng tuổi trở lên 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:  

 
CÁC MẶT PHÁT TRIỂN 

 
CÁC MỐC PHÁT TRIỂN  
(KỸ  NĂNG ĐẠT ĐƯỢC) 

 
 

 
Sự thích nghi Trẻ ngủ ngon vào ban đêm và có thể ngủ hoặc không ngủ trưa. 

  

 

Vận động | Giao tiếp | Nhận thức | Sự thích nghi 

Trẻ biết tự rửa tay khi người lớn nhắc “đến giờ ăn rồi”  

 

 

Tình cảm-Xã hội | Thị giác 

Trẻ biểu đạt sự vui mừng khi nhìn thấy thức ăn được mang đến 
bàn ăn. 

 

  
  

 
Tình cảm- Xã hội | Giao tiếp | Thính giác 

Trẻ sử dụng ngôn từ để trả lời các câu hỏi của người chăm sóc 
trong bữa ăn (“Con có muốn ăn thêm cơm hoặc thêm thịt gà 
không?”) 
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Sự thích nghi | Vận động | Nhận thức |  
Tình cảm-Xã hội 

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

         

 

Giao tiếp | Nhận thức | Tình cảm-Xã hội 

Trẻ biết rửa tay, rửa mặt và dọn bàn ăn sau khi ăn xong. 

 
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. 

 

Tình bạn và vui chơi là thứ 
điều thiết yếu cho sự phát triển 

của trẻ.  
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CÁC KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN PHỔ BIẾN23,24 ,26 ,31 
 
TRẺ  TỪ  36 THÁNG TUỔI TRỞ  LÊN: 

Sự thích nghi: 
⇒ Biết đề nghị chuyển dĩa thức ăn qua cho trẻ trong giờ ăn 

⇒ Biết tự phục vụ trong bữa ăn 

⇒ Biết bỏ bát đĩa bơ vào xô, bồn rửa chén hoặc máy rửa chén. 

⇒ Biết lau chùi và dọn thức ăn rơi vãi trong bữa ăn.  

Giao tiếp: 

 

⇒ Nói được tên đầy đủ của mình 

⇒ Trả lời được các câu hỏi sau khi nghe kể một câu chuyện ngắn hoặc ý tưởng. 

⇒ Biểu đạt cảm xúc thông qua các biểu cảm trên khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể  

⇒ Sử dụng câu phức được ghép bằng nhiều từ để diễn đạt ý nghĩ. 

Vận động tinh và 
vận động thô: ⇒ Tự cầm thìa xúc ăn và uống bằng cốc không có nắp 

⇒ Nhảy lò cò và giữ thăng bằng trên một chân  

⇒ Bước đổi chân khi bước xuống cầu thang 

Nhận thức: 
⇒ Nhận thức được khái niệm “nhiều hơn” và “ít hơn” 

⇒ Trẻ đếm được ít nhất đến 20 

⇒ Kể lại những câu chuyện quen thuộc   

Tình cảm-Xã hội: 

 

⇒ Biết chia sẻ đồ chơi với bạn (thỉnh thoảng vẫn cần đến sự hỗ trợ) 

⇒ Cất đồ dùng vào đúng chỗ  

⇒ Thể hiện niềmtự hào khi được khen 

⇒ Biết bày tỏ sự đồng cảm với người khác      

Thị giác: 

 

⇒ Biết vẽ lại các hình dạng khác nhau 

⇒ Nhận diện được nhiều màu sắc 

⇒ Nhận diện được chữ cái /tô theo nét chữ và bắt đầu tập đọc    

Thính giác: ⇒ Phân biệt được sự khác nhau trong lời nói 

⇒ Biết nhắc lại những từ ghép và nói câu dài hơn  

⇒ Biết sử dụng trọng âm và ngữ điệu như nhấn trọng âm vào âm đầu, giữa và cuối từ.  

⇒ Diễn đạt rõ ràng đủ để người khác hiểu trẻ đang nói gì.   
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MỤC 5.2: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CÁCH CHO 
TRẺ ĂN: DÀNH CHO TRẺ TỪ 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 36 tháng tuổi trở lên sẽ như sau: 

  

ĐỘ  TUỔI  CÁC KỸ  NĂNG ĐẠT ĐƯỢC VÀ SỰ  PHÁT TRIỂN 

36 Tháng tuổi trở lên 

o Tự uống được bằng các loại cốc khác nhau mà không cần hỗ trợ. 

o Tự uống được bằng các loại ống hút khác nhau mà không cần hỗ trợ 

o Tự đút ăn bằng tay hoặc vật dụng ăn uống mà không cần hỗ trợ 

o Ăn được các loại thức ăn có cấu trúc khác nhau mà không cần hỗ trợ. 

o Tự rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn mà không cần đến sự hỗ trợ. 

o Tự dọn chén, bát và bàn ăn sau khi ăn ít cần đến sự hỗ trợ.  

o Thành thạo các kỹ năng vận động cơ miệng để ăn và uống  

 

Đến 36 tháng tuổi, hầu hết trẻ đều đã thành thạo các kỹ năng cho phép trẻ ăn uống thành công và độc 
lập. Trẻ ăn đa dạng thực phẩm với hương vị và kết cấu khác nhau. Ngoài ra, trẻ cũng tự đút ăn bằng 
cách dùng tay, cốc, ống hút và vật dụng ăn uống – ít làm rơi vãi thức ăn. 

Để giúp trẻ đạt được các mốc phát triển thú vị này, người chăm sóc cần biết cách đặt mục tiêu phù hợp 
với trẻ ở độ tuổi này và thậm trí là ở cả độ tuổi trước đó. Bảo mẫu cần có kiến thức vững vàng về các mặt 
phát triển của trẻ để có thể theo dõi và hỗ trợ cho sự tiến bộ của từng trẻ. 

Dưới đây là một số thông tin tham khảo về các phương pháp để tập cho trẻ từ 36 tháng tuổi trở lên 
uống bằng cốc, ống hút, xúc ăn bằng dụng cụ ăn  

  
Để biết thêm thông tin về các loại cốc, ống hút, thìa khác nhau, tham khảo Chương 1 và 
Phụ lục 9G. 
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UỐNG BẰNG CỐC 
Từ 36 tháng tuổi trở lên, hầu hết trẻ đã thành thạo kỹ 
năng uống bằng cốc. Trẻ nên có kinh nghiệm và uống 
thành thạo bằng các loại cốc khác nhau: cốc không có nắp 
đậy, cốc tập uống, các loại cốc có hình dạng, kích cỡ và 
trọng lượng khác nhau. 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. 

 

 

                 

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

 

UỐNG BẰNG ỐNG HÚT30 

Từ 36 tháng tuổi trở lên, hầu hết trẻ đều đã có cơ hội 
thực hành uống bằng ống hút và uống thành thạo bằng 
nhiều loại ống hút khác nhau: ống loại ngắn, ống loại 
dài, ống nhỏ, ống loại dày. Nếu trì hoãn cơ hội tập uống 
bằng ống hút cho trẻ (sau 12 tháng tuổi) hoặc nếu trẻ ít 
có cơ hội tập uống bằng cốc có thể khiến quá tập trình 
uống bằng ống hút trở nên khó khăn hơn cũng như ảnh 
hưởng đến sự phát triển kỹ năng vận động bằng miệng ở 
trẻ. 

 

 

 

       Để biết thêm thông tin tập cho trẻ uống bằng ống hút, tham khảo Chương 1 và 3. 

 

 
Ở độ tuổi này, vai trò của người chăm sóc trẻ chuyển dần sang việc hỗ trợ giúp trẻ 
thường xuyên sử dụng cốc và ống hút để uống một cách tự tin và độc lập. 
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Trung bình trẻ sẽ thành thạo ăn thức ăn dạng thô khi trẻ từ 2-3 tuổi. Điều này có 
nghĩa là khi được 36 tháng tuổi trẻ nên phát triển đầy đủ các kỹ năng vận động 

miệng và vận động tinh để ăn các loại thức ăn thô thông thường.  

ĂN  THỨC ĂN RẮN 

Khi được 36 tháng tuổi, hầu hết trẻ nên thành thạo ăn khẩu 
phần ăn cân bằng gồm nhiều loại thức ăn dạng thô, rắn. Trẻ 
nên có cơ hội tự ăn thức ăn dạng thô mỗi ngày bằng tay và 
dụng cụ ăn uống. Nếu trì hoãn cơ hội tập tự ăn cho trẻ (sau 
06 tháng tuổi) hoặc nếu trẻ ít có cơ hội tập tự ăn có thể khiến 
quá tập trình ăn uống và tự xúc ăn trở nên khó khăn hơn 
cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển kỹ năng vận động 
bằng miệng và phát triển kỹ năng vận động tinh ở trẻ. 

  

 

 
 

 

 

PHÁT HUY TÍNH ĐỘC LẬP   

Trẻ trong độ tuổi này ăn đa dạng nhiều thể loại thức ăn và ăn lượng thức ăn nhiều hơn trong bữa ăn. Trẻ 
cũng thể hiện mong muốn được tự đút ăn bằng tay và xúc bằng vật dụng ăn uống. Trẻ tự xúc ăn gọn 
gàng hơn (và ít làm rơi thức ăn hơn). Cần tiếp tục khuyến khích để trẻ trẻ từ 36 tháng tuổi trở lên 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. Thêm vào đó, khi trẻ có thể tự 
ăn, trẻ ăn được nhiều hơn khi trẻ được khen và khích lệ. 

 

 
TRẺ  KÉN ĂN 7   

Trẻ từ 36 tháng tuổi trở lên có thể có xu hướng kén ăn; tuy nhiên, mức độ kén ăn sẽ không nhiều bằng 
trẻ ở độ tuổi từ 24-36 tháng tuổi. Một giai đoạn kén ăn khác là khi trẻ được khoảng 7-8 tuổi. Điều này 
xảy ra vì ở độ tuổi này, trẻ phát triển mạnh về nhận thức (trí não), khiến việc thử các loại thức ăn mới 
trở nên áp lực và thách thức hơn đối với cơ thể. Tuy nhiên, ở độ tuổi từ 36 tháng tuổi trở lên trẻ dễ cởi 
mở và chấp nhận ăn thức ăn có hương vị và kết cấu mới. 

 

 
Trẻ ở độ tuổi này thường tiếp xúc với thức ăn hơn 20 lần trước khi quyết định sẽ ăn 
thức ăn. Do đó, cần có thời gian và sự kiên nhẫn khi cho trẻ ăn các loại thức ăn 
mới. 
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Để biết thêm thông tin về các loại thức ăn dạng thô, rắn tham khảo Chương 1,2 và 3. 

Để biết thêm thông tin cách hỗ trợ trẻ kén ăn, tham khảo Chương 4.  

 

 

 

 
ĐẶC ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA TRẺ Ở ĐỘ TUỔI NÀY 

Từ 36 tháng tuổi trở lên, trẻ tiếp tục thể hiện sự tiến bộ trong tất cả các mặt phát triển. Trẻ 
ăn thành thạo và độc lập trong ăn uống. Mặc dù trẻ có thể không cần nhiều sự hỗ trợ vì trẻ đã 

lớnnhưng người chăm sóc vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc chăm sóc hàng ngày từ 
việc hướng dẫn cho trẻ cách ăn một loại thức ăn mới, để trẻ cảm thấy thoải mái và sẵn sàng thử ăn và 
dọn bàn ăn sau khi ăn. 

 

 
NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN GHI NHỚ:  

 
 

① Ngay cả khi trẻ đã lớn hơn, các mặt phát triển vẫn có sự kết nối và phụ thuộc lẫn nhau. 
Người chăm sóc trẻ tiếp tục giám sát sự sự phát triển các kỹ năng của trẻ để đảm bảo những 
kỹ năng này được phát triển phù hợp với lứa tuổi. 

② Người chăm sóc cần đề ra mục tiêu cho trẻ ở độ tuổi này là khi có cơ hội, trẻ đều có thể tự ăn 
tất cả các loại thức ăn một cách độc lập bằng nhiều cách như ăn bằng tay, dụng cụ ăn uống, 
bằng cốc và bằng ống hút. 

③ Tạo cho trẻ nhiều cơ hội để tự ăn trong các bữa ăn là rất quan trọng để giúp trẻ ăn thành 
thạo, mang đến cho trẻ cảm giác hãnh diện và sự động viên khích lệ. 
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MỤC 5.3: TƯ THẾ ĂN DÀNH CHO TRẺ TỪ 36 
THÁNG TUỔI TRỞ LÊN 
 

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.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tư thế ăn không đúng tiềm ẩn những rủi ro sau: 
Ø Giảm hiệu suất ăn 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 Gia tăng khó khăn khi trẻ tập tự xúc ăn  
Ø Làm chậm tăng trưởng và kém dinh dưỡng 
Ø Tăng nguy cơ bị đau ốm và thậm trí tử vong 
Ø Bữa ăn có thể trở thành cuộc chiến căng thẳng 

đối với cả trẻ và người chăm sóc 
 

Ø Khi ngồi ăn không đúng tư thế, bữa ăn trở thành 
áp lực, trải nghiệm đáng sợ cho cả trẻ và người 
chăm sóc 

 

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

 Giúp cho trẻ ăn kịp thời 
 Tăng khả năng ăn đa dạng thức ăn với các cấu trúc 

khác nhau 
 Tăng hiệu quả ăn bằng đường miệng  
 Gia tăng độ thành công trong việc tập cho trẻ tự 

xúc ăn  
 Cải thiện tăng trưởng và dinh dưỡng ở trẻ 
 Giảm nguy cơ mắc bệnh tật và tử vong. 
 Cả trẻ và người chăm sóc vui hơn và bữa ăn trở nên 
một trải nghiệm thú vị  

 
 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 
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Tham khảo Chương 2, Mục 2.3 để biết thêm thông tin về lợi ích và rủi ro của các tư thế 
cho trẻ ăn. 

 

 

Nội dung dưới đây sẽ cung cấp tác thông tin về những tư thế cho ăn dành cho trẻ từ 36 tháng tuổi trở 
lên và cách đặt trẻ đúng tư thế và loại tư thế phù hợp với từng trẻ.  
 

 

YẾU TỐ QUAN TRỌNG KHI CHỌN TƯ THẾ ĂN DÀNH CHO 
TRẺ TỪ  36 THÁNG TUỔI TRỞ LÊN 

 

 
 

Đầu và cổ trẻ có được giữ vững chưa? 

 

Thân trên (cơ thể 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? 

Trẻ có cần hỗ trợ thêm khi tự xúc ăn không?  

Người cho trẻ ăn/ người chăm sóc trẻ có ngồi thoải mái không? 
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Bảo mẫu đang chỉnh tư thế ngồi ăn cho hai trẻ trong giờ 
ăn trưa. Các bảo mẫu này đã được học rằng trẻ sẽ ăn tốt 

hơn khi trẻ ngồi đúng tư thế.   

 

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

① 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. 

 
② 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. 
 

③ 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. 
 

④ Trẻ có thoải mái với tư thế ăn không? Khi không cảm thấy thoải mái trẻ sẽ không ăn được tốt.  
 

⑤ Trẻ ăn tốt hay trẻ quấy khóc? Trẻ quấy khóc trẻ sẽ không ăn tốt.  
 

⑥ 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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TƯ THẾ  CHO ĂN ĐÚNG  

o Trẻ ngồi thẳng lưng trên ghế 
o Đầu thẳng, hơi hướng về phía trước 
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 tì tay. 

 

 

 

TƯ THẾ  CHO ĂN CHƯA ĐÚNG  

o Trẻ ngồi thẳng lưng trên ghế 
o Hông của trẻ hơi choãi ra 
o Đầu gối đặt vuông góc 90 độ 
o Chân có điểm tựa NHƯNG đầu và cổ bị ngửa ra 

phía sau 
o Thân người bị cong vẹo 
o Không có bàn ăn để hỗ trợ tư thế cho trẻ và giúp 

trẻ tự ăn. 

 

 

 
VÍ DỤ  VỀ  TƯ THẾ  ĂN ĐÚNG VÀ CHƯA ĐÚNG  DÀNH CHO TRẺ  TỪ  36 THÁNG TUỔI 
TRỞ  LÊN (NGỒI TRÊN GHẾ  ĂN)  

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi cơ thể được đặt ở tư thế vững vàng, trẻ có thể tập trung làm việc quan trọng 
nhất đó là: ăn uống  
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Dùng khay ăn hoặc bàn ăn đặt phía trước chỗ ngồi hoặc ghế ăn để 
khuyến khích trẻ tự khám phá thức ăn và tự dùng tay bốc ăn, hoặc 
cầm dụng cụ xúc ăn, uống bằng cốc. 

TƯ THẾ PHÙ HỢP NHẤT CHO VIỆC ĂN VÀ UỐNG 
Dưới đây là những tư thế ngồi ăn phổ biến nhất áp dụng cho trẻ từ 36 tháng tuổi trở lên. Ngoài ra khi trẻ 
tăng trưởng và phát triển, chiếc ghế ăn/ ghế ngồi và bàn ăn có thể cần được điều chỉnh sao cho phù hợp 
với trẻ. 

 

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 được “tư thế ăn phù hợp nhất”. 
 

 

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

CÁCH THỰC HIỆN:  Đặt trẻ ngồi dựa ngay ngắn trên ghế ăn hoặc trên ghế cao. Mặt đối diện với 
mặt của bảo mẫu/ hoặc với các trẻ khác. Bảo mẫu có thể cầm thức ăn, cốc và/ hoặc thìa và/ hoặc để trẻ 
tự cầm ăn, khuyến khích trẻ tự do khám phá thức ăn và tự ăn bằng tay, bằng dụng cụ và bằng cốc.  

PHÙ HỢP VỚI:  Hầu hết trẻ từ 36 tháng tuổi trở lên ăn bằng thìa, uống bằng cốc hoặc ống hút. 
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DANH MỤC ĐÁNH GIÁ TƯ THẾ ĂN DÀNH CHO TRẺ TỪ 36 
THÁNG TUỔI TRỞ LÊN:  

 

 

 
TRẺ TỪ 36 THÁNG TUỔI TRỞ LÊN: 

 

� Hông của trẻ đặt 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 đưa ra phía trước 

� Đầu gối trẻ ở vị trí góc vuông 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. 
Đến 36 tháng tuổi trẻ có trách nhiệm hơn trong giờ ăn, trẻ biết tự phục vụ, tự xúc ăn và dọn 

bàn sau khi ăn xong. Tư thế ngồi ăn đúng rất quan trọng để giúp trẻ có bữa ăn thành công và 
giúp trẻ tập trung hơn trong giờ ăn. Tư thế ngồi ăn đúng cũng giúp cho trẻ ngồi vững vàng và cơ thể thư 
thái để trẻ xúc ăn hiệu quả và tự tin hơn khi ăn. Người chăm sóc cần có kiến thức về tư thế cho trẻ ăn 
đúng để giúp trẻ ăn một cách an toàn, thoải mái và độc lập.  

 

 
NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN GHI NHỚ:  

 
 

① Tư thế cho ăn đúng sẽ giúp trẻ ăn an toàn và dễ dàng, cải thiện sự tự tin và thành công khi trẻ 
tự xúc ăn. 
 

② Luôn xem xét các yếu tố tư thế ăn quan trọng cho từng trẻ để giúp bữa ăn an toàn, thành công 
và thú vị dành cho trẻ.  

 

③ Khi được 36 tháng tuổi trở lên, khi được tập ngồi ăn đúng tư thế hầu hết trẻ sẽ tự ăn uống một 
cách độc lập. 
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MỤC 5.4: NGOÀI GIỜ ĂN: LỜI KHUYÊN KHI CHĂM 
SÓC TRẺ TỪ 36 THÁNG TUỔI TRỞ LÊN 

 

Trong 36 tháng đầu đời, trẻ có những thay đổi đáng kinh ngạc trong sự phát triển. Lúc này trẻ bắt đầu 
biết quan tâm đến thế giới xung quanh và quyết tâm khám phá, học hỏi từ những người xung quanh 
và phát triển đột phá. Nội dung dưới đây sẽ cung cấp thông tin về các ý tưởng đơn giản để khuyến 
khích trẻ phát triển lành mạnh một cách toàn diện trong năm thứ ba của cuộc đời - ngoài việc ăn uống. 

 

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 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  
 

 
⇒ Chơi bóng: Thay phiên nhau ném bóng, lăn bóng và đá quá bóng qua lại. Cho vài trẻ 

chơi cùng nhau. 
⇒ Chơi đá bóng: Lấy một chiếc thùng giả vờ làm khung thành. Cho trẻ chơi đá bóng 

vào khung thành. 
⇒ Chơi nhảy chuột túi Kangaroo: Đặt một đồ vật trên sàn làm “vạch xuất phát”. Khuyến 

khích trẻ bắt đầu nhảy từ vạch xuất phát.   
⇒ Chơi ngoài trời: Khuyến khích trẻ chơi đá bóng, đi lên đi xuống cầu thang, leo bậc 

dốc, leo trèo trong sân chơi (nếu có), chạy nhảy, leo trèo và tự mình khám phá 

⇒    Leo cầu thang: Cho trẻ và tập đi lên và xuống cầu thang và thi đua xem ai leo lên cao 
nhất. 

⇒ Tự do khám phá: Cho trẻ nhiều cơ hội để tự khám phá thế giới xung quanh bằng các 
trò chơi thể chất ví dụ như bò, đứng thẳng, đi bộ, chạy nhảy v.v. 
 

 
Vận động và Âm nhạc 

 

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

⇒    Cùng nhau hát: Hát một bài hát, đu đưa hai tay và nhún nhảy theo nhịp điệu của bài 
hát. 

⇒    Sáng tác nhạc: Tự sáng tác những giai điệu vui nhộn (nhún nhảy và vỗ nhịp) cho giai 

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, ví dụ như trong khi đang cho một trẻ đi vệ sinh, một trẻ khác đang đợi 

đến lượt. 
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Nhóm trẻ đang thích thú vui đùa trong 
giờ chơi ngoài trời nơi trẻ có thể chạy, 
nhảy, trượt cầu trượt và chơi xích đu 
cùng với nhau. 

điệu bằng đồ chơi hoặc vật dụng xung quanh như nồi, xoong, chảo, đàn ghi ta, đàn 
piano, trống, chuông v.v. 

Hoạt động chơi đòi hỏi sự 
khéo léo của đôi tay 

⇒ Chơi với chiếc bàn: Dùng một chiếc bàn nhỏ, thùng giấy hoặc sọt đựng quần áo lật 
ngược làm bàn cho trẻ chơi (chơi xếp hình khối, giải đố v.v), ăn uống và vẽ vời (viết 
ngệch ngoạc, vẽ tranh, tô màu, cắt giấy, gập giấy) và làm bài tập (viết, làm toán) 

⇒ Xếp hình khối: Chơi xếp chồng các khối để tạo thành tòa tháp và nhà cửa. 

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

⇒    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.  

⇒ Chơi trò giúp đỡ: Đề nghị trẻ giúp đỡ trong các hoạt động hàng ngày như mặc áo 
quấn, rửa tay và phục vụ đồ ăn cho mình và cho bạn, mở cửa, đóng cửa, rót thức 
uống, lau dọn bàn ăn v.v. 
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CHƠI VÀ HỌC  

Giúp trẻ vừa chơi và học sớm là điều có thể dễ dàng thực hiện mỗi ngày. Thực tế là trẻ nhỏ học thông 
qua việc vui chơi! Do đó, khi trẻ biết chơi, khám phá đồ vật, tương tác với người lớn và khám phá môi 
trường xung quanh trẻ nghĩa là trẻ đang phát triển trí não và lớn lên. 

 
CÁC HOẠT ĐỘNG CHƠI 

VÀ HỌC 

 
MÔ TẢ (CÁC KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC) 

 

 
Nói chuyện, Ca hát, Đọc 

sách, và Học tập 
 

⇒    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. 

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

⇒    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. 

⇒    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 

⇒    Chơi đồ hàng: Làm một chiếc nhà đồ chơi, cửa hàng đồ chơi, nông trại hoặc chiếc 
thuyền bằng thùng giấy lớn. Cho trẻ khám phá và đi xung quanh nhà. 

⇒    Chơi mặc quần áo: 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. 

⇒    Chơi đánh số thứ tự: Dùng số thứ tự để chơi với trẻ cả ngày. Đếm tất cả mọi thứ - số 
lượng ghế ngồi, phòng, số trẻ, số đôi giày, số quả bóng, búp bê và tập nói thời gian. 

⇒ Chơi trò phân loại: Cho trẻ phân loại các đồ vật hằng ngày theo màu sắc, kích thước, 
chủng loại v.v. Cho trẻ xếp các đồ vật thành từng chồng hoặc bỏ vào từng rổ. 
 

 
Chơi trên sàn nhà 

 

⇒    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, đồ chơi dụng cụ bếp núc như cốc, 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, bộ công cụ đồ chơi, xe ba bánh có mũ bảo hiểm, đồ nội 
thất đồ hàng, phấn, trò chơi trên bìa, 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 CÁC DẪN CHỨNG CỤ THỂ) 
 

 

 
 

Vui chơi và Tương tác 

 
⇒ Thường xuyên chơi đùa: Khi chơi cùng nhau, hãy nói chuyện, kể chuyện, đọc 

sách, hát hoặc ngân nga các giai điệu cùng trẻ. Cùng nhau hòa nhịp, đọc thơ, xem 
tranh ảnh và chơi các trò chơi cùng với trẻ.  Nhắc lại lời nói của trẻ và khuyến 
khích trẻ nói chuyện với nhau. 

 

 

Trấn tĩnh và xoa dịu 

 

⇒    Dạy trẻ cách điều tiết cảm xúc: Khi trẻ tỏ ra buồn bực, 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. 

⇒    Thông báo trước với trẻ: Nói cho trẻ biết trước về những thay đổi trong nề nếp 
sinh hoạt, 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.  

⇒    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 hình khối?) 

⇒ 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 trẻ hiểu ra, ví dụ “con đang 
cảm thấy bực bội vì bạn khác lấy đồ chơi của con mà chưa hỏi mượn con”. 
 

  
⇒ Kết nối thường xuyên: Nhắc lại các từ và cụm từ mà trẻ vừa nói hoặc bắt chước 

 

Bé gái đang vui chơi trên sàn nhà 
bên cạnh bảo mẫu và các bạn 

cùng trang lứa.  
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Tương tác tích cực 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. 

⇒ 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 

 
⇒ 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 này quấn quít vui đùa cho thấy tầm quan 
trọng của tình bạn và các mối quan hệ. 
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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 bất cứ lúc nào, 
trong giờ ăn, giờ chơi và các sinh hoạt hàng ngày. Mỗi hoạt động và sinh hoạt trong 

ngày của trẻ đều là cơ hội để kích thích trẻ phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống. 
Những hoạt động này không cần quá phức tạp, hay phải tốn nhiều thời gian. Tận dụng mọi đồ vật 
xung quanh, biến chúng thành đồ chơi cho trẻ, tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi để tương tác với trẻ. 
Các mặt phát triển của trẻ có sự kết nối với nhau, do vậy 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:  

 
 

① Cho dù trẻ đã có đủ các kỹ năng để có thể độc lập, trẻ vẫn cần sự quan tâm và tương tác 
ân cần từ người lớn hằng ngày. 

② Khuyến khích trẻ vận động, vui chơi và tương tác tích cực với những người xung quanh 
hàng ngày là cách tốt nhất để hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ.  

③ Sẽ rất hữu ích cho trẻ khi người chăm sóc dành thời gian giao lưu với trẻ để hỗ trợ trẻ 
phát triển toàn diện. 
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