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Ảnh trái: Bảo mẫu dùng chăn, 
mền và thú nhồi bông để chèn 
qua đó chiếc ghế rộng trở nên 
vừa vặn với nhu cầu tư thế của 
trẻ. 
Ảnh phải: Bảo mẫu dùng nệm 
chèn thêm phía sau lưng và 
bên dưới chân để giữ tư thế 
cho trẻ khi ngồi trên ghế. 

9I: SÁNG TẠO VỚI GHẾ NGỒI VÀ ĐỒ DÙNG 
 
Vì trẻ không ngừng tăng trưởng và phát triển, nhu cầu của trẻ cũng thay đổi liên tục. Ghế ngồi chuyên 
dụng hoặc các thiết bị cho trẻ ăn có thể khá đắt và không phải lúc nào bảo	mẫu	cũng có thể tiếp cận 
được với các loại thiết bị này, do đó điều quan trọng là cần phải luôn linh hoạt và sáng tạo để đáp ứng 
nhu cầu cho ăn của trẻ một cách an toàn và chu đáo. 

Liệt	kê	dưới đây là những ví dụ về những	giải	pháp	ăn uống	sáng tạo được ghi nhận	trên khắp thế giới. 
Đây chưa phải là một danh sách toàn diện và cũng chưa phải là giải pháp duy nhất, nhưng là khởi	điểm 
để phát kiến	ra	các giải pháp mới. 

 
TƯ THẾ CHO TRẺ ĂN:  Tư thế cho ăn là mấu	chốt	quan trọng nhất trong số	các kinh nghiệm 
cho trẻ ăn. Tư thế cho trẻ ăn phù hợp, an toàn làm gia tăng đáng kể độ an toàn cũng như thành công 
chung trong khả năng ăn uống của trẻ. Dưới	đây	là	một số vấn đề thường gặp liên quan đến tư thế ăn và 
một số sáng kiến	nhằm	cải thiện tình hình:  

 
GHẾ NGỒI QUÁ RỘNG SO VỚI TRẺ 

Nếu ghế ngồi quá rộng so với trẻ, thân mình của	trẻ sẽ không có điểm	dựa vững chắc. Điều quan trọng 
cần	phải lưu	ý	là	lưng và hai bên thân của	trẻ	có	chỗ	dựa	vững	trãi	để đảm bảo trẻ đạt được các yếu tố cơ	
bản	về	tư thế. Có thể giúp trẻ ngồi vừa trong một chiếc ghế rộng bằng cách dùng đệm chèn giữa ghế và 
thân trẻ. Một số vật dụng dùng để chèn bao gồm:  

Þ Gối 
Þ Nệm 
Þ Tấm	xốp 
Þ Thú nhồi bông 
Þ Khăn tắm 
Þ Chăn (mền)  
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Ảnh trên cùng: Bảo mẫu dùng một đoạn dây vải để cố 
định trẻ và ghế giúp giữ cho hông của trẻ thẳng khi 

ngồi. 

 

 

 
Ảnh trái: Bảo mẫu dùng dây của áo choàng tắm buộc 
quanh người trẻ và ghế  ngồi để giữ cố định và giúp trẻ 
không bị trượt ra khỏi ghế khi ngồi.  

  

 

TRẺ NGỒI NGHIÊNG NGẢ TRÊN GHẾ 

Trẻ có thể bị	đổ	nghiêng	sang	bên, ngả ra phía trước hoặc bị	tụt	xuống khi đặt	ngồi trên ghế. Điều quan 
trọng cần	đảm bảo là trẻ được	đặt	ngồi ở	tư	thế ngay ngắn, có chổ dựa thoải	mái	để có được	bữa	ăn	an 
toàn và thành công. Có thể giúp trẻ duy trì	tư thế ngồi ngay ngắn	bằng cách dùng các miếng	đệm nhỏ	
chèn giữa cơ thể trẻ và ghế ngồi (như đã được nêu trên đây) và bằng cách thắt	đai hoặc	dùng	khăn	vải	
buộc	để	giữ	cố	định	hông hoặc thân mình của trẻ. Có thể	dùng	một số loại đai như:  

Đai làm bằng: 

Þ Một chiếc khăn choàng dài 
Þ Khăn tắm 
Þ Chăn 
Þ Vải 
Þ Dây bản	dẹt 
Þ Dây thừng 
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CHÂN CỦA TRẺ KHÔNG CHẠM TỚI MẶT SÀN HOẶC BẬC ĐỂ CHÂN  

Trẻ cần có chỗ	đặt chân chắc chắc trong khi ăn vì đây là một	điểm	tựa	vững	trãi	để	giữ	người	cố định và 
để	trẻ cảm thấy	an toàn. Khi chân trẻ bị buông thõng và không chạm đất, trẻ sẽ mất	đi	cảm giác	thoải 
mái hoặc an toàn và sẽ	luôn	phải	cố	để	duy	trì	tư	thế ổn định khi ăn. Lý tưởng nhất là dùng loại	ghế ngồi 
ăn có bậc	để	đặt	chân có thể nâng hoặc	hạ	sao	cho	vừa	tầm	với	chân của	trẻ. Tuy nhiên, đôi khi cũng rất 
khó tìm được ghế ngồi ăn đúng	cỡ	để	chân trẻ chạm	vừa	tới	mặt	sàn	hoặc	bậc	để	chân.	Bạn	có	thể	giúp	trẻ	
có	được	chỗ	đặt	chân	thích	hợp	bằng	cách	điều	chỉnh	tấm	đặt	chân	hoặc	tự	kê	thêm	vật	dụng	để	tạo	ra	chỗ	
để	trẻ	đặt	chân. Dưới	đây	là	một	số	gợi	ý	về	cách	để tạo	ra	chỗ	để	trẻ	đặt	chân	như	sử	dụng:	  

Þ Các khối gỗ hoặc tấm ván gỗ 
Þ Các thùng gỗ 
Þ Các loại hộp 
Þ Tập	tạp chí (xếp	chồng	và	bó	lại	với nhau), bảng đồ	chơi	ghép	hình,	tấm xốp, hoặc bất	cứ	vật dụng 

dẹt, chắc	chắn	và	có thể đặt chồng lên nhau. 
o Hãy đặt	và	xếp	chồng	các	vật	dụng	này	lên	nhau	để	đạt	được	chiều	cao	vừa	tầm	với	trẻ và 

sau đó dán cố	định	chúng vào với nhau để cho chắc. 
Þ Ghế nhỏ 
Þ Thùng rác 
Þ Giỏ đựng đồ giặt 
Þ Chân của bảo	mẫu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ảnh trái: Bảo mẫu kê tấm bảng ghép hình 
bằng gỗ để thay thế cho tấm đặt chân đã bị 
hỏng.  

 
Ảnh phải: Bảo mẫu kê một chiếc ghế đẩu và 
miếng nệm làm chỗ để chân khi đặt trẻ ngồi 

trên ghế ăn cao.  
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HAI ĐẦU GỐI CỦA TRẺ CÁCH XA NHAU HOẶC QUÁ SÁT NHAU  

Hai đầu gối quặp	vào nhau là cản	trở	để	đạt	được	các	tiêu	chí	cơ	bản	về	tư	thế	ăn. Cách lý tưởng nhất là 
dùng ghế ngồi ăn vừa	và	cỡ có thiết	kế	cột	để	đệm	giữa hai chân trẻ để giúp duy trì tư thế ăn đúng. 
Nhưng	đôi khi cũng không dễ	tìm mua được loại ghế có thiết	kế	kiểu	cột	ngăn	này. Dù vậy,	bạn	vẫn	có 
thể sáng tạo	và	tìm ra cách để	giữ	đầu gối cho trẻ bằng cách chế	tác	thêm	vật	dụng	trên	ghế	đang	dùng	
hoặc gắn thêm miếng	lót	có	thể	tháo	ra	rời sau khi sử	dụng. Dưới	đây	là	một số gợi ý để	lựa	chọn:   

Þ Gắn thêm miếng	lót	vào ghế 
o Khoan một cái lỗ tại	vị	trí	để	lắp	ráp	miếng	lót	ngăn	ở	trên mặt	ghế 
o Thuê	thợ mộc làm và gắn	giúp miếng	lót	dụng cụ này vào ghế. 

Þ Cuốn	tròn	chiếc khăn bông và chèn vào giữa hoặc chèn phía	ngoài đầu gối	của trẻ. 
Þ Dùng thú nhồi bông chèn	vào	giữa hoặc phía ngoài đầu		đầu	gối	của	trẻ. 
Þ Dùng miếng xốp chèn	vào giữa hoặc chèn phía ngoài đầu gối của trẻ 

o Phủ	bằng	một miếng	vải	hoặc	vỏ	gối	để	dễ	vệ	sinh,	lau	chùi.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

�  

Left Photo: Caregivers insert a padded cushion between this boy’s knees to 
support his comfort and positioning during meals. 

Right Photo: Caregivers use pieces of foam inserted between this child’s knees. 

Hình bên trái: Bảo	mẫu	chèn	thêm	miếng	lót	giữa	hai	đầu	gồi	trẻ	để	cố	định	tư	thế	và	tạo	sự	thoải	mái	
cho	trẻ	khi	ăn	

Hình	bên	phải:	Bảo	mẫu	sử	dụng	miệng	đệm	để	chèn	giữa	hai	đầu	gối	của	trẻ		
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ĐẦU CỦA TRẺ KHÔNG CÓ CHỖ TỰA 

Khi cho trẻ ăn, điều quan trọng là giữ	cho đầu trẻ ngay ngắn, mặt hướng về phía trước, cằm hơi chúc	
xuống. Với	một	trẻ,	để	giữ	được	tư	thế	này,	trẻ	cần	được	hỗ	trợ	khá	nhiều	vì	bản	thân	trẻ	không	thể	tự	giữ	
và	duy trì được tư thế này. Lý tưởng nhất là dùng ghế ăn vữa	cỡ	để	trẻ	ngồi	được đúng tư	thế.	Tuy nhiên 
không phải	lúc	nào	cũng	tìm được loại ghế có chỗ	tựa	đầu	phù	hợp	với mọi trẻ. Cũng lưu ý rằng ngay cả	
khi	ghế ngồi đã được trang bị chỗ	tựa	đầu phù hợp, trẻ vẫn cần được	đỡ	thêm	để	có	thể	duy	trì	được	tư	
thế	trong	suốt bữa ăn. Một số động tác giúp hỗ trợ đầu cho trẻ bao gồm:  

Þ Cuộn	tròn	một chiếc khăn rồi	cuốn	hờ	quanh	cổ	trẻ,	cột	đầu	khăn	bằng	dây	chun	tròn	để giữ đầu 
trẻ cho ngay. 

Þ Dùng một chiếc gối du lịch 
Þ Bảo	mẫu	dùng	tay	để	đỡ	đầu	và	cổ cho trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh trên bên trái: Bảo mẫu dùng khăn và dây 
buộc tóc để tạo điểm tựa giữ cho đầu và cổ của 
trẻ. 

Ảnh trên bên trái: Bảo mẫu dùng gối du lịch để 
giữ đầu và cổ cho trẻ.  

Ảnh dưới bên trái: bảo mẫu dùng chăn quấn 
quanh người để giữ  cố định phần thân, đầu và 
cổ của trẻ.  
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Các tư thế KHÔNG giúp hỗ trợ tư thế cho đầu của trẻ và thậm trí càng làm cho tình trạng tệ 
hơn:  

Ø Ngửa đầu trẻ ra phía sau 
Ø Dùng tay giữ trán và mặt của trẻ để giữ ngay đầu của trẻ. 
Ø Giữ ngay đầu của trẻ một cách cưỡng ép 

 

KHÔNG MỘT LOẠI GHẾ ĂN NÀO LÀ PHÙ HỢP HOẶC ĐÁP ỨNG HOÀN TOÀN 
CÁC NHU CẦU CỦA TRẺ  

Việc tìm ra loại ghế ăn phù hợp với	trẻ	có thể là một thách thức. Hơn nữa, thậm chí ngay cả khi lắp thêm 
đồ dùng vào ghế thì ghế vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của trẻ. Sáng tạo ra một chiếc ghế phù hợp với 
trẻ theo cách của bạn là một giải pháp giá trị và hiệu quả. Một số phương pháp gồm:  

Þ Tự	đóng ghế, bàn, khay ăn qua sự giúp đỡ ngay tại	cộng đồng như	thuê	thợ mộc ở gần	đó	đóng 
Þ Tự	tạo	ra	chiếc ghế từ	các	vật	dụng	có	sẵn	như	xô hoặc thùng đựng rác  

o Cắt, khoét bỏ	một	phần,	sau	đó	và	chèn	thêm	miếng	đệm	lót	để	trẻ	tựa	êm	và	thoải mái.  
Þ Tự	tạo ra những chiếc	bàn, ghế khay ăn từ	loại hộp có sẵn. 

o Cắt, khoét	một	phần	của	thùng giấy và dùng băng keo để	dán	các	mép	lại	với	nhau	để	tạo	
thành	các	cạnh.	  

o Xếp	vỏ	các	vỏ	hộp	sữa	với	nhau,	sau	đó	dán băng dính	để		giữ	cố	định	các	hộp lại	với	nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ảnh: Bảo mẫu chế tác ra chiếc ghế 
ăn từ thùng xốp đựng sữa và 
băng dính.  
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Ảnh: Bảo mẫu dùng đai tay có dinh 
dán quấn quanh bàn tay để giúp 
trẻ cầm thìa và tự xúc ăn.  

 

TRẺ TỰ XÚC ĂN:  Tập	cho	trẻ	học	cách	tự xúc ăn là một bước quan trọng trong sự phát triển của 
trẻ và đồng thời	 là	bước	để	tập	cho	trẻ	hình	thành	một	kỹ năng thiết	yếu. Việc tự xúc ăn còn giúp trẻ 
phát triển những kỹ năng khác, sự độc lập và giảm bớt áp lực	cho	bảo	mẫu	về	lâu	dài.  Tuy nhiên, không 
phải tất cả trẻ đều có thể cầm	và	sử	dụng	dụng cụ để	ăn và cốc (ly) để uống nước một cách dễ dàng. Dưới 
đây là một số vấn đề phổ biến trẻ thường gặp khi tự xúc ăn và một số ý tưởng sáng tạo để giúp trẻ:  

TRẺ KHÔNG THỂ CẦM THÌA DĨA VÀ CỐC HOẶC GẶP KHÓ KHĂN KHI ĐƯA THỨC 
ĂN LÊN MIỆNG   

Nếu trẻ gặp khó khăn  trong điều	khiển	và	sử	dụng	bàn	tay	hoặc	cánh	tay, trẻ cũng gặp khó khăn trong 
việc cầm, giữ và xúc thức ăn bằng	thìa. Thêm nữa,	trẻ	cũng	có	thể	gặp	khó	khăn	khi	cầm	cốc.	Chúng	ta	có	
thể	hướng	dẫn	trẻ	cách	cầm	thìa	và	cốc	hiệu	quả	hơn	bằng cách chế	tác	lại	các đồ dùng này phù hợp	với 
đặc	điểm	và	nhu cầu của mỗi trẻ. Một số ý tưởng gồm: 

Þ Dùng dây buộc tóc, dây chun, dây đai taycó dính dán để giúp giữ các đồ dùng trên tay trẻ.  
Þ Dùng săm cao su, miếng gỗ, bóng tennis gắn và các đồ dùng để trẻ cầm nắm dễ dàng hơn.  
Þ Bẻ cong tay cầm giúp trẻ dễ xúc ăn hơn  
Þ Khoét góc các cốc hoặc chai để tạo thành loại cốc hở	 
Þ Tự làm tay cầm bằng gỗ, nhựa hoặc xốp  
Þ Gắn thêm tay cầm vào cốc hoặc chén với sự giúp đỡ của thợ mộc hoặc thợ làm gốm địa	phương. 

 

Quan sát kỹ những hạn chế trong vận động của trẻ và cử động cơ và tìm ra 
bịên pháp để cải thiện việc ăn uống của trẻ 

Sự sáng tạo giúp chúng ta phát hiện ra các biện pháp mới để hỗ trợ kỹ năng, 
sự phát triển và tính độc lập ở mỗi trẻ.  

 



 

 

 


