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 MỤC 1.3: HỆ THỐNG CÁC GIÁC QUAN  
 

 

HỆ GIAC QUAN LÀ GÌ?  9  
Là một tập	hợp	phức	tạp	các	tế	bào	thần kinh (tế bào trong cơ thể), các hệ thống đường dẫn truyền	và hệ	
thần	kinh	 trung	ương	phối hợp với nhau, cho phép con người cảm	thụ	và	nhận biết	được	môi	 trường	
xung	quanh. Hệ thần kinh cảm giác bao gồm 8 giác quan: 

① Nhìn (Thị giác) 
② Nghe (Thính giác)  
③ Ngửi (Khứu giác) 
④ Nếm (Vị giác) 
⑤ Chạm hoặc Cảm nhận (Xúc giác) 
⑥ Cảm nhận về khớp và hệ cơ (Hệ vận động) 
⑦ Thăng bằng và Chuyển động (Tuyến tiền đình) 
⑧ Cảm nhận bên trong cơ thể (Nội thụ cảm) 

 
Mỗi trẻ đều có cảm nhận riêng thông qua các giác quan. Bảo mẫu cần nhận 
biết được những cảm giác mà trẻ thích (cảm giác cơ thể trẻ thích nhất và 
không thích nhất) để giúp cho bữa ăn (và các hoạt động hàng ngày) của trẻ 
trở nên thoải mái và dễ chịu hơn. 

 

 
 
 
 
CÁC GIÁC QUAN 
9,10,11 
Có tám giác quan tạo nên hệ thần 
kinh cảm giác của mỗi con người. 
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GIÁC QUAN MÔ TẢ VÍ DỤ 

  
 

 

Nhìn (Thị giác) 

Luồng thông tin chuyển đến với cơ thể 
thông qua mắt (được con người cảm 

nhận khi nhìn thấy) 
 

Ánh sáng, ánh sáng lờ mờ, màu sắc, hình dáng, khuôn 
mặt, đồ vật di chuyển nhanh hay chậm, khoảng cách 
giữa đồ vật và mặt (xa hay gần), v.v. 

Nghe (Thính giác) 

 

Luồng thông tin chuyển đến với cơ thể 
thông qua tai (cảm giác được con 
người cảm nhận khi nghe thấy) 

 

Tiếng ồn lớn, giọng nói, âm nhạc, âm thanh cao và thấp, 
v.v. 

 

Ngửi (Khướu giác) 
Luồng thông tin chuyển đến cơ thể qua 
mũi (cảm giác được con người cảm 
nhận khi ngửi thấy). 
 

Mùi hương nặng và nhẹ, mùi khó chịu và dễ chịu, mùi 
hương của người, địa điểm và thức ăn/ thức uống, v.v. 

 

Nếm (Vị giác) 
 
Luồng thông tin chuyển đến cơ thể thông 
qua lưỡi (cảm giác được con người cảm 
nhận khi nếm, ăn hoặc uống) 

 

Hương vị khác nhau (ngọt, chua, mặn, đắng, v.v.) 

 

 

Chạm (Xúc giác) 

 
Luồng thông tin chuyển đến cơ thể thông 
qua da và miệng (cảm giác con người 
cảm nhận trên cơ thể) 
 

Chạm nhẹ, ấn sâu mạnh, nhiệt độ, đau, rung, cấu trúc 
khác nhau (mịn, sần, giòn, cứng, v.v.) 

Thăng bằng và Chuyển 
động (Tuyến tiền đình) 

 

 
Luồng thông tin chuyển đến cơ thể 
thông qua các chuyển động (cảm giác 
được con người cảm nhận khi cơ thể di 
chuyển lên, xuống, lùi, về phía trước, 
đi ngang, xoay, v.v.) 
 

Chuyển động, lắc lư, xoay, nảy, xoay tròn, đứng lên, 
ngồi xuống, giữ thăng bằng, v.v. 

 

Cảm nhận về khớp và 
Hệ cơ (Hệ vận động) 

 

Luồng thông tin đến cơ thể thông qua 
các cảm giác được cảm nhận ở khớp 
và cơ (cảm giác được con người cảm 
nhận khi cơ thể ở các tư thế khác nhau 
và khi cơ thể tiếp xúc với các vật thể 
như người, ghế hoặc mặt đất) 
 

Ngồi, đi bộ, chạy, bò, leo trèo, dậm chân, nhảy, vỗ tay, 
đẩy và kéo vật nặng, nâng và mang vật, v.v. 

 

Cảm nhận bên trong cơ 
thể (Nội thụ cảm) 

 

Luồng thông tin xuất phát từ bên trong 
cơ thể liên quan đến trạng thái hoặc 
tình trạng cơ thể của một người (cảm 
giác được con người cảm nhận được 
từ bên trong cơ quan nội tạng). 

Đói, khát, no, nhịp tim, nhịp thở, nhiệt độ, nhu cầu ruột 
và bàng quang, v.v. 
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Ăn uống là hoạt động giàu cảm giác 
nhất mà trẻ sẽ trải qua. Điều này có 

nghĩa  là sự hiểu biết  về mối quan hệ 
và tác động giữa các giác quan đến 
hoạt động ăn uống của trẻ phù hợp 
với  sự phát triển là rất quan trọng. 

Những ví dụ ví dụ về các loại thông tin cảm giác khác nhau mà con người cảm nhận được thông qua các 
giác quan. Luồng thông tin mà trẻ nhận được từ môi trường xung quanh có ảnh hưởng đến tất cả các 
hoạt động hàng ngày của trẻ bao gồm cả giờ ăn. Ví dụ: 

 

 
CÁC TRẢI NGHIỆM CẢM GIÁC CỦA 

TRẺ TRONG GIỜ ĂN  

 
CÁC GIÁC QUAN THAM GIA 

Ánh sáng trong phòng. 
 
Nhìn (Thị giác) 

Thức ăn đươc đặt trong chén bát có 
màu sắc 

 
Nhìn (Thị giác) 

Tiếng ồn của từ những trẻ khác trong 
phòng ăn 

 
Nghe (Thính giác) 

Cảm giác của trẻ khi ngồi trên ghế ăn 
hoặc tư thế để ăn  

 
Chạm/Cảm nhận (Xúc giác) 
Cảm nhận về khớp và hệ cơ (Hệ vận động) 
Thăng bằng và Chuyển động (Tuyến tiền đình) 

Cách người chăm sóc cười với trẻ khi 
cho trẻ ăn 

 
Nhìn (Thị giác) 

Mùi hương của thức ăn khi đưa gần 
miệng trẻ 

 
Ngửi (Khứu giác) 

Hương vị của thức ăn và thức uống 
trong miệng trẻ 

 
Nếm (Vị giác) 

Cấu trúc của thức ăn cảm nhận được khi 
trẻ đưa thức ăn vô miệng hoặc trẻ cảm 
nhận bằng tay khi tự chạm vào thức ăn 

 
Chạm/Cảm nhận (Xúc giác) 

Cảm giác dạ dày trống rỗng trước khi 
ăn hoặc cảm giác no sau khi trẻ ăn 

xong bữa ăn 

 
Cảm nhận bên trong cơ thể (Nội thụ cảm) 
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CÁC GIÁC QUAN CÓ TẦM QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO?  
Mỗi trẻ có một hệ thần kinh cảm giác (giác quan) riêng biệt. Cách trẻ hình thành nên hệ thần kinh giác 
quan của mình sẽ tác động đến cách trẻ trải nghiệm về thế giới xung quanh, trong đó có cả việc ăn uống. 
Ví dụ, những hương vị và mùi vị khác nhau của thức ăn có thể mang đến cho trẻ trải nghiệm một bữa ăn 
tích cực, thú vị. Tuy nhiên, nếu hương vị và mùi vị được coi là “xấu”, tiêu cực hoặc không ngon miệng có 
thể dẫn đến trải nghiệm căng thẳng và không vui vẻ cho trẻ. 

  
Hệ thần kinh cảm giác có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự thành công của các 
bữa ăn của con chúng ta. 
 

 

 
Trẻ học hỏi và Phát triển trong các 

hoạt động hằng ngày 
 

 
o Hướng dẫn cho trẻ các luồng thông tin cảm giác khác nhau 

tạo thành các thói quen hằng ngày. 
o Hướng dẫn trẻ cách tiếp nhận và phản ứng với những luồng 

thông tin cảm giác khác nhau. 
o Hướng dẫn cho trẻ về các giác quan và cảm nhận riêng của 

trẻ (sở thích, sự nhạy cảm hoặc không thích)  

 
Phát triển thế giới quan ở trẻ 

 
 

o Giúp trẻ có cơ hội trải nghiệm các luồng thông tin cảm giác 
khác nhau để giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. 

o Trang bị cho trẻ những luồng thông tin cảm giác khác nhau 
trẻ có thể trải nghiệm trong cuộc sống sau này. 

 
Sức khỏe và Hạnh phúc của trẻ 

 
 

 
o Giúp trẻ có cơ hội xác định các nhu cầu cá nhân và tự chăm 

sóc bản thân.  
o Giúp trẻ phát triển nhiều trải nghiệm hơn nữa. 
o Hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.  

 

Trẻ đã có thể học được và cảm nhận được xung quanh từ khi còn nằm 
trong bụng mẹ và các giác quan tiếp tục hoàn thiện sau khi trẻ chào đời.  

 
LỢI ÍCH CỦA CÁC GIÁC 

QUAN  
 

 
VÍ DỤ MINH HOẠ (CÁC LỢI ÍCH) 
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Trẻ bị bại não thường có hệ thần kinh 

cảm giác quá nhạy cảm 

 

HỆ THỐNG CẢM GIÁC NHẠY CẢM: HỆ THỐNG CẢM GIÁC 
QUÁ NHẠY CẢM VÀ KÉM NHẠY CẢM 
Trẻ có thể có cảm	nhận	quá mẫn	hoặc	giảm	mẫn và những	khái	niệm	này	được	qui	ước	là	mức	độ	nhạy 
cảm của giác quan. Trẻ có thể bị kích thích quá mức hoặc giảm	kích thích quá mức khi tiếp	xúc	với môi 
trường xung quanh, hoặc khi trẻ tiếp xúc với một luồng thông tin cảm giác nhất định. Chính sự	nhạy 
cảm này có thể khiến trẻ gặp nhiều khó khăn khi ăn uống. Điều quan trọng là bảo	mẫu	có thể xác định 
khi nào trẻ có các biểu hiện này và biết cách giúp trẻ.  

 

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TRẺ CÓ GIÁC QUAN QUÁ MẪN: 
 

o Trẻ bị ho, bị nghẹn, nôn, khạc và nôn ói thức ăn và thức uống (đặc biệt là khi cho trẻ ăn loại 
thức ăn có hương vị hoặc cấu trúc mới)   

o Trẻ gặp khó khăn khi đổi sang ăn thức ăn có mùi vị và/hoặc cấu trúc mới.  
o Trẻ do dự, nhăn mặt hoặc đẩy thức ăn ra xa. 
o Trẻ tránh không ăn các loại thức ăn có mùi vị, cấu trúc hoặc độ đặc nhất định 
o Trẻ từ chối ăn hoặc uống 
o Bữa ăn kép dài (hơn 30-40 phút mỗi bữa) 
o Trẻ tích nhiều thức ăn hoặc thức uống trong miệng 
o Trẻ “ngậm” thức ăn trong miệng lâu hơn bình thường (nhưng trẻ không ý thức được việc đó) 
o Thức ăn, thức uống hoặc nước bọt của trẻ chảy ra trên miệng hoặc trên mặt trẻ (nhưng trẻ 

không ý thức được việc đó) 
o Trẻ thường xuyên khóc, quấy hoặc không vui khi ăn.  
o Trẻ thường ngủ thiếp đi khi ăn 
o Trẻ thường xuyên cần các tiếp xúc vật lý (ấn mạnh vào trẻ)  
o Trẻ tránh các tiếp xúc vật lý (đặc biệt là chạm nhẹ vào người trẻ)  

 

Hệ thống giác quan quá mẫn (Tăng độ nhạy cảm): Trẻ có biểu hiện phản ứng mạnh 
mẽ với một thông tin cảm giác hoặc một cảm giác cụ thể. Phản ứng này mạnh hơn 
những gì chúng ta mong đợi. 
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Trẻ mắc hội chứng Down thường có hệ 
thần kinh kém nhạy cảm.  

 

 

 
Ví dụ phổ biến về Phản ứng quá mẫn:  

① Trẻ thường xuyên giật mình vì tiếng động hoặc bị chạm nhẹ 
② Trẻ giật lùi, né tránh hoặc co lại tránh bị chạm vào người. 
③ Trẻ gồng cứng cơ khi ăn 
④ Trẻ bịt tai khi ở trong một căn phòng có tiếng ồn 
⑤  Trẻ nhắm mắt hoặc ngủ thiếp đi khi trẻ ở trong không gian ồn ào hoặc “bận rộn” 
⑥ Trẻ thích thấy ít thức ăn đặt trên đĩa hoặc khay cùng một lúc 
⑦  Trẻ bịt miệng khi đổi hương vị hoặc cấu trúc thực phẩm mới  
⑧ Trẻ nhăn mặt, bịt miệng, nôn ói hoặc đẩy thức ăn ra 
⑨ Trẻ rung, lắc, hoặc đập người	khi trong trẻ ở trong không gian ồn ào hoặc “bận rộn”  
⑩  Trẻ có khả năng chịu đau kém - có thể dễ dàng bị đau hoặc đau đớn 

 

 

Hệ thống giác quan giảm mẫn (Giảm sự nhạy cảm): Khi trẻ biểu hiện phản ứng 
chậm trước một thông tin cảm giác hoặc cảm giác cụ thể nào đó. Phản ứng này 
chậm hơn những gì chúng ta mong đợi. 

 

 

CÁC VÍ DỤ PHỔ BIẾN VỀ PHẢN ỨNG KÉM NHẠY CẢM:  

① Trẻ ít có phản ứng với tiếng ồn hoặc bị chạm nhẹ 
②  Trẻ có nhu cầu và thích tham gia	các	hoạt động mạnh	như ôm, 

quắp	chặt, muốn chơi các trò chơi thô bạo, đập, hay đâm người 
đồ vật hoặc người khác v.v  

③ Trẻ ngậm đầy thức ăn trong miệng- việc này làm trẻ lấy tay che miệng khi được cho ăn, trẻ nôn 
hoặc bị hóc thức ăn. 

④ Trẻ không nhận thấy hoặc không cảm nhận thức ăn, chất lỏng hoặc nước bọt quá nhiều trên mặt 
hoặc trong miệng 

⑤ Trẻ thích thực ăn các phẩm có cấu trúc cứng hơn, giòn hơn cấu trúc mềm, mịn và ướt 
⑥ Trẻ thích các món ăn có  nhiều gia vị 
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⑦ Trẻ có khả năng chịu đựng đau đớn cao - có thể tự làm tổn thương bản thân và không cho thấy 
bất kỳ cảm giác đau đớn hoặc khó chịu nào. 

Những luồng thông tin cảm giác khác nhau có thể khiến trẻ có phản ứng quá nhạy cảm và tăng độ nhạy 
cảm hoặc kém nhạy cảm và giảm độ nhạy cảm. Hiểu được trẻ nguyên nhân làm cho trẻ phản ứng với 
môi trường xung quanh, đặc biệt là trong giờ ăn, giúp người chăm sóc có thể hạn chế sự kích thích quá 
mức hoặc bị giảm kích thích ở trẻ, giúp cho các hoạt động hàng ngày của trẻ trở nên dễ dàng hơn. Dưới 
đây là một số ví dụ về các yếu tố phổ biến có liên quan đến môi trường xung quanh có thể giúp hoặc cản 
trợ sự phát triển của trẻ.   

Ánh sáng 
 
Ánh đèn quá sáng hoặc quá mờ, ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài, bóng 
đèn, ánh sáng huỳnh quang, vv 

Đồ vật trang trí trong phòng Màu sơn tường, tranh dán tường, hình ảnh, cửa sổ trong phòng, v.v. 

Tiếng ồn 
Tiếng nhạc, âm thanh, giọng nói, âm thanh phát tra từ TV, âm thanh phát 
ra từ đồ chơi, âm thanh bên ngoài đường phố, tiếng máy móc, tiếng ồn từ 
những trẻ khác, vv  

Mùi hương 
Mùi thức ăn, thức uống, nước hoa, mùi khói, mùi tả bẩn, mùi cơ thể người, 
v.v. 

Các tiếp xúc 
Bế ôm ấp, thay tả, mặc quần áo hoặc thay quần áo, lau mặt, thức ăn giòn 
giòn vv 

Mùi vị Mùi vị của thức ăn, thức uống, đồ cay, đồ ngọt vv 

Các chuyển động 
Các chuyển động như lắc lư, đu đưa trẻ, trẻ bò, trẻ đi, trẻ nhảy, vỗ nhẹ vào 
trẻ, bật lên, đạp xe đạp, bế, nâng trẻ lên để thay tả, v.v. 

 
VÌ SAO TRẺ CÓ HỆ GIÁC QUAN NHẠY CẢM? 
Có nhiều lý do khiến trẻ có hệ giác quan (hệ	thần kinh cảm giác) nhạy cảm. Đôi khi người chăm sóc trẻ 
có thể nhận biết các lý do này và đôi khi không thể. Tuy nhiên, người chăm sóc trẻ có thể nhận biết các 
lý do và dấu hiệu từ trẻ bằng cách quan sát cách trẻ phản ứng trong khi cho trẻ ăn cũng như trong các 
hoạt động và thói quen khác. 

 
Các nguyên nhân phổ biến khiến trẻ có hệ thần kinh cảm giác nhạy cảm: 

o Do các điều kiện về y tế, trẻ thường xuyên phải nhập viện (trẻ bị tự kỷ, trẻ bị khiếm thị, trẻ bị 
khiếm thính)  

o Do trẻ bị sinh non 
o  Trẻ bị phơi nhiễm với hóa chất (thuốc và/ hoặc rượu) 
o Trẻ có khác biệt về cấu tạo cơ	thể	(sứt môi/ vòm miệng)  
o Trẻ bị rối loạn thần kinh cơ (bại não) 
o Trẻ bị chậm phát triển (hội chứng Down) 

 
TÍN HIỆU  TÁC ĐỘNG 

ĐẾN GIÁC QUAN 
 

 

VÍ DỤ 
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Trẻ bị bại não phản ứng quá nhạy cảm 
khi ai đó chạm vào người.  

 

o Trẻ gặp các yếu tố cảm xúc xã hội hoặc môi trường (hạn chế trải nghiệm, chịu sự căng thẳng, 
trẻ bị ép ăn, không được tiếp cận với chăm sóc tích cực) 

o Trẻ bị thường xuyên bị đầy bụng (hạn chế khả năng ngửi và nếm, từ chối dung nạp thực 
phẩm hoặc ăn ít). 

 

CÁC YẾU TỐ CHÍNH CỦA 
HỆ THẦN KINH CẢM 

GIÁC9  
Nội dung này giải thích các yếu tố chính cần cân nhắc để hỗ trợ một hệ thần kinh cảm của mỗi trẻ. 
Người chăm sóc cần hiểu các yếu tố này để áp dụng trong tất cả các hoạt động và thói quen hàng ngày 
của trẻ, đặc biệt trong giờ ăn. 

Người chăm sóc trẻ có thể hỗ trợ hệ thần kinh cảm giác của trẻ trong giờ ăn bằng cách tuân theo các yếu 
tố chính như sau:  

 
CÁC YẾU TỐ CHÍNH 
 

 
LƯU Ý ĐỐI VỚI HỆ THẦN KINH CẢM GIÁC CỦA TRẺ 

Lắng nghe trẻ 

o Lưu ý sở thích cảm giác và nhu cầu của trẻ được thể hiện trong các hoạt động 
hàng ngày 

o Dùng sở thích và nhu cầu cảm giác của trẻ xây dựng các hoạt động hàng 
ngày cho trẻ và cải tiến các hoạt động này ngày càng thành công hơn.  

o Tôn trọng các dấu hiệu trẻ biểu hiện khi trẻ quá kích thích hoặc kém kích thích 
bởi các luồng thông tin cảm giác và hỗ trợ trẻ, ví dụ: 

• Việc thay đổi các yếu tố trong các hoạt động cần dựa vào phản ứng 
của trẻ với các luồng thông tin cảm giác (ví dụ: cho trẻ ăn trong 
phòng yên tĩnh hơn sau khi nhận thấy trẻ trở nên bực bội và bịt tai 
trong phòng ăn ồn ào). 
 

 

Chuẩn bị môi trường 
xung quanh cho trẻ 

 
o Làm cho môi trường xung quanh trẻ khi cho trẻ ăn phù hợp với nhu cầu cảm 

giác của trẻ, ví dụ:   
• Hạn chế sự phân tâm của trẻ bằng cách thay đổi ánh sáng (có thể 

điều chỉnh độ sáng) và âm thanh trong phòng ăn.  
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• Mở nhạc nhè nhẹ để giúp trẻ điều tiết (làm trẻ bình tĩnh, ổn định cơ 
thể trẻ) và sự tập trung của trẻ.  

• Dùng nắp đậy để che thức ăn hoặc thức uống có mùi mạnh. 
• Cho trẻ cầm đồ dùng ăn uống nếu trẻ nhạy cảm với việc cầm nắm thức 

ăn bằng tay. 
• Face children away from “busy” rooms with lots of movement, 

colors, people and other visual distractions 

Chuẩn bị tâm lý cho 
trẻ 

 
o Thực hiện các hoạt động chuẩn bị tâm lý cho trẻ phù hợp với nhu cầu cảm giác 

của trẻ trước khi ăn như:  
• Thông báo cho trẻ biết thức ăn đang được đưa tới (“Năm phút nữa 

là đến giờ ăn con nhé.” 
• “Đánh thức” mặt và cơ thể cho trẻ (Xem phụ lục 9J) 
• Đánh răng cho trẻ 
• Thực hiện các hoạt động nhẹ nhàng cho trẻ như rung nhẹ, lắc lư, vỗ 

về, hoặc massage cho trẻ.  
• Cho trẻ khám phá thức ăn ví dụ như cho trẻ tự ăn và khám phá các 

loại thực phẩm khác nhau.  
 

Chuẩn bị tư thế cho 
người chăm sóc trẻ 

 
o Tạo tư thế thoải mái cho người chăm sóc trẻ khi cho trẻ ăn. 
o Giữ bình tĩnh khi cho trẻ ăn: Hít thở sâu, dùng thìa chơi với trẻ và nói chuyện 

nhẹ nhàng với trẻ 
o Hiểu được rằng cho trẻ có hệ thần kinh cảm giác nhạy cảm ăn có thể gặp nhiều 

khó khăn và cần có thời gian.  
 

Cảm giác An toàn, 
Liên tục và Thoải mái  

 
o Hạn chế thay đổi thói quen ăn uống hằng ngày của trẻ - sử dụng cùng một 

chiếc ghế ăn, bàn ăn, phòng ăn, chén ăn cơm, thìa vv… nếu cần thiết, chỉ nên 
thay đổi từng lần một.  

o Cho trẻ thấy và nói cho trẻ biết trẻ chuẩn bị ăn thức ăn hoặc thức uống gì.  
o Cho trẻ ăn thức ăn hoặc thức uống chầm chậm, không bao giờ ép trẻ ăn.  
o Cho trẻ ăn loại thức ăn và thức uống trẻ quen thuộc trước – giới thiệu cho trẻ 

thức ăn có hương vị và cấu trúc khác mới sau.    
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Trẻ trải nghiệm cảm giác phong phú 
khi ngậm đồ chơi trong miệng lúc trẻ 
đang nằm chơi. Những trải nghiệm 
cảm giác khi trẻ còn nhỏ giúp phát 
triển hệ thần kinh cảm giác của trẻ.  
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LƯU Ý ĐỐI VỚI HỆ THẦN KINH CẢM GIÁC CỦA 
TRẺ9 
Dưới đây là những lời khuyên khi hỗ trợ hệ thần kinh cảm giác cho trẻ ở mọi độ tuổi: 

 
LỜI 
KHUYÊN 
1: 

Hãy lắng nghe trẻ. Trẻ sẽ biểu hiện những sở thích và nhu cầu cảm giác của mình bằng các phản ứng và 
hành vi của trẻ. Hãy để trẻ thể hiện điều gì là tốt nhất cho trẻ. 
 

LỜI 
KHUYÊN 
2: 

 
Chuẩn bị tốt môi trường xung quanh cho trẻ. Chuẩn bị tâm lý cho trẻ là rất quan trọng giúp giờ ăn 
thành công. Chuẩn bị môi trường xunh quanh, tâm lý, tư thế cho trẻ và cho người chăm sóc trẻ.  
 

LỜI 
KHUYÊN 
3: 

 
Mỗi trẻ có cảm quan khác nhau. Mỗi trẻ đều là duy nhất và có cảm quan khác nhau. Những cảm quan 
này có thể thay đổi thường xuyên.  
 

LỜI 
KHUYÊN 
4: 

 
Lựa chọn những loại thực phẩm giúp trẻ cảm thấy thích thú. Cho trẻ ăn loại thức ăn và thức uống trẻ đã 
ăn tốt và thích ăn. Cho trẻ ăn loại thức ăn mới kèm với thức ăn trẻ đã quen ăn để tăng sự thích thú và 
cảm giác thoải mái cho trẻ.                                                                                                                                     
 

 

LỜI 
KHUYÊN 
5: 

 
Hãy bắt đầu với loại thức ăn quen thuộc. Trẻ sẽ ăn tốt hơn khi lịch sinh hoạt hằng ngày quen thuộc và 
nhất quán với trẻ. Giữ nguyên lịch ăn hàng ngày, với người cho trẻ ăn quen thuộc cùng với đồ dùng 
quen thuộc với trẻ trong phòng ăn quen thuộc với cùng một chiếc ghế ngồi ăn và loại thức ăn/ thức 
uống trẻ đã ăn quen thuộc trước. Sau đó, mở rộng cho trẻ ăn thêm các hương vị và cấu trúc khác nhau 
một khi trẻ đã sẳn sàng. 
 

LỜI 
KHUYÊN 
6: 

Hãy thay đổi thức ăn từng loại một. Trẻ có hệ thần kinh cảm giác nhạy cảm sẽ ăn tốt hơn khi thay đổi 
thức ăn từng lần một, thay vì thay đổi tất cả cùng một lúc. Cho trẻ có thời gian để quen với sự thay đổi 
hương vị và cấu trúc thức ăn mới. 
 

LỜI 
KHUYÊN 
7: 

 
Hãy để trẻ có thời gian để khám phá thức ăn. Trải nghiệm đồ dùng phi thực phẩm và các thực phẩm có 
kết cấu và hương vị khác nhau là cách tuyệt vời hỗ trợ phát triển hệ thần kinh cảm giác của trẻ. Để trẻ 
khám phá các đồ vật bằng tất cả các giác quan của trẻ đặc biệt là dùng tay. 
 
 

LỜI 
KHUYÊN 
8: 

 
Trẻ học tốt nhất thông qua tình cảm tích cực. Giúp trẻ có những tương tác tích cực trong giờ ăn (và 
ngoài giờ ăn) để hỗ trợ quá trình này.  
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 LỜI KẾT 
Tất cả trẻ em có hệ thần kinh cảm giác đặc biệt, cho dù quá nhạy cảm hay hay kém nhạy 

cảm, có thể ảnh hưởng đến bữa ăn và sự phát triển thói quen ăn uống của trẻ. Khi người 
chăm sóc trẻ khám phá ra cách hỗ trợ cảm quan tốt nhất cho trẻ sẽ giúp trẻ có cơ hội trải nghiệm 

thế giới một cách an toàn và thoải mái hơn. Khi trẻ gặp khó khăn về cảm quan, sử dụng tài liệu hướng 
dẫn này như một nguồn tài nguyên hữu ích và tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người chăm sóc trẻ khác để 
hỗ trợ cho trẻ. 

 

 
 

Để biết thêm thông tin về các kỹ thuật giúp hỗ trợ cảm quan cho trẻ, tham 
khảo Mục lục 9K và 9M 

 

 

 


