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Mục 8.1: Phát triển lành mạnh về Trí não và Thể chất  

Mục 8.2: Hỗ trợ tương tác phù hợp theo độ tuổi của 
trẻ     

 

 
 

 

PHẦN 3 | CHƯƠNG 8 

“Trẻ không nhận được tình cảm sẽ hiếm khi cho đi tình cảm” 

P.D. James 

 

 

BIẾN BỮA ĂN THÀNH THỜI GIAN Ý NGHĨA: 
PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM Ở TRẺ      
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MỤC 8.1: PHÁT TRIỂN LÀNH MẠNH VỀ TRÍ 
NÃO VÀ THỂ CHẤT       

    

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TÌNH 
CẢM TÍCH CỰC3 

Nếu trẻ được trải nghiệm sự	yêu thương và quan 
tâm chăm sóc của những người xung quanh từ 
khi mới chào đời, trẻ được hưởng những lợi ích 
quí giá trong suốt phần đời còn lại. 

 

 

TÌNH CẢM TÍCH CỰC GIÚP …  

 Dạy trẻ	cảm	nhận về thế giới và bản 
thân. 

 Cho trẻ cảm nhận rằng trẻ được yêu 
thương và ai là người thương trẻ 

 Giúp trẻ cảm nhận được thế giới an toàn hay đáng sợ. 
 Giải thích những gì xảy ra khi trẻ cảm thấy vui hay buồn. 
 Giúp trẻ quan sát và học cách đối xử và giao tiếp với người khác. 
 Hình thành và giúp não bộ phát triển. 
 Tạo nên con người khỏe mạnh và hạnh phúc hơn! 

 

Tình cảm tích cực là nền tảng thiết yếu để nuôi dạy những đứa trẻ khỏe 
mạnh. 

 

Năm yếu tố mà mọi trẻ em đều cần để phát triển khỏe mạnh: 

① Những trải nghiệm an toàn, lành mạnh và không bị căng thẳng từ	khi còn nằm trong bụng mẹ 
② Cơ hội trải nghiệm tình yêu thương với	sự	quan	tâm	chăm	bẵm	và	an	toàn	từ	người chăm sóc. 
③ Được hỗ trợ để học cách lấy lại điềm tĩnh khi trẻ bực bội (cách tự điều tiết). 
④ Được hỗ trợ để khám phá cách giúp trẻ lấy lại điềm tĩnh với sự giúp đỡ của người khác (cách 
điều chỉnh).  

⑤ Nhận được sự chăm sóc đáng tin cậy, chu đáo và phù hợp với sự phát triển của trẻ từ người chăm 
sóc chính của mình. 
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GIÚP PHÁTTRIỂN TRÍ NÃO 
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi trẻ nhận 
được kích thích qua các tương tác qua 
lại với người chăm sóc, não bộ của 
trẻ thay đổi nhanh chóng - và trở 
nên hoàn thiện hơn. Điều này lý 
giải về tầm quan trọng của các 
mối quan hệ tích cực. Càng có 
nhiều mối liên kết xã hội 
được nuôi dưỡng và càng 
thường xuyên nhận được 
các tương tác tích cực với 
những người xung quanh 
bao nhiêu, bộ não của trẻ sẽ 
trở nên lớn hơn, phát triển 
hơn và thông minh hơn. 

 

GIÚP PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  

Quan hệ	tình cảm thường là nhân tố bị bỏ 
qua khi thảo luận về các biện pháp hỗ trợ tốt 
nhất giúp trẻ phát triển về tăng trưởng, dinh 
dưỡng và sức khỏe. Tuy nhiên, nghiên cứu đã 

minh chứng rõ ràng rằng khi trẻ nhận được 
sự quan tâm tích cực và nhất quán từ người 

lớn, trẻ sẽ thực sự phát triển tốt hơn. Thể chất 
của trẻ tăng trưởng tốt, trẻ khỏe hơn là vì trẻ được 

cho ăn uống đầy đủ, nhưng (và cũng không kém 
phần quan trọng) là vì trẻ đã nhận được tình cảm yêu 

thương trong quá trình chăm sóc. Mối quan hệ tình cảm 
khăng khít cũng quan trọng không kém với việc có một cơ 

thể khỏe mạnh. 
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Khi trẻ không có bất kỳ bảo mẫu nào để thường xuyên trông đợi vào và khi trẻ không nhận được tình 
cảm yêu thương, tốc độ tăng trưởng và phát triển của trẻ sẽ chậm đi rất nhiều. Điều này đồng nghĩa rằng 
sự phát triển não bộ của trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng một cách tiêu cực. 

 

 

NẾU TRẺ ÍT HOẶC KHÔNG ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI 
NHỮNG TÌNH CẢM YÊU THƯƠNG TRẺ 
THƯỜNG: 

① Gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và tử vong. 
② Gia tăng nguy cơ bị	suy dinh dưỡng và mất nước. 
③ Gia tăng nguy cơ mắc	các	vấn đề về	sức khỏe tâm 

thần như trầm cảm, lo âu, khó khăn về hành vi, v.v. 
④ Ít có khả năng phục hồi sau khi	trải	qua	những	sang	

chấn	và	khó	khăn	trong	cuộc sống như sự	mất mát 
người chăm sóc trẻ, anh chị hoặc bạn bè. 

⑤ Ít có khả năng phát triển các kỹ năng cần thiết để 
trưởng	thành	với	sự	mạnh	mẽ	và	độc	lập,	ví dụ như tự	
chăm	sóc	vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, tự xúc ăn, 
tham gia các hoạt động hằng ngày và thiết	 lập	mối	
quan	hệ	tích cực với người khác. 

 

Vấn đề nằm ở cách thức chăm sóc mà chúng ta 
mang đến cho trẻ.  Có sự khác biệt rất lớn giữa 
chăm nom và chăm sóc tối ưu cho trẻ. Chăm sóc 
nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản như cho ăn, tắm 
rửa và mặc quần áo (được gọi là chăm nom) là công 
việc này rất vất vả và vô cùng quan trọng. Tuy 
nhiên, khi người chăm sóc mang đến cho trẻ sự 
chăm sóc tối ưu, họ đã làm được nhiều điều vượt 
trội khi mà họ dành cho trẻ sự quan tâm, tình yêu 
thương và những tương tác tích cực.  

 

 

 

 

Sự quan tâm ân cần và chu đáo giúp trẻ phát triển tốt về cả trí não lẫn 
thể chất. Đây chính là mấu chốt cơ bản của cách chăm sóc tối ưu 
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SỰ KHÁC NHAU GIỮA CHĂM NOM VÀ CHĂM SÓC TỐI ƯU 

 
 

CHĂM NOM (CHĂM NUÔI)  
 
   CHĂM SÓC TỐI ƯU  

Duy trì sự sống 
Không chỉ duy trì sự sống mà còn mang đến cho 
trẻ niềm vui và sức sống  

Cho trẻ ăn 
Cho trẻ ăn một cách cẩn thận, an toàn và 
bế/đỡ/đặt  trẻ ở tư thế  phù hợp, đồng thời hỏi 
han, vui đùa cùng trẻ. 

Đến thay tã và lau chùi vệ sinh cho trẻ 
Kịp thời đáp ứng nhu cầu được thay tã và đi vệ 
sinh của trẻ trong khi vẫn vui đùa, chuyện trò, hỏi 
han hoặc tạo các tương tác tích cực với trẻ. 

Tắm cho trẻ 
Tắm cho trẻ một cách an toàn, cẩn thận và tạo cho 
trẻ cơ hội cùng tham gia và vui đùa một cách lành 
mạnh 

Mặc quần áo và thay quần áo cho trẻ 
Mặc hoặc thay quần áo cho trẻ một cách an toàn, 
cẩn thận và tạo cho trẻ cơ hội cùng tham gia và 
cùng chuyện trò, vui đùa một cách vui vẻ. 

Cho trẻ đi ngủ và đánh thức trẻ dậy 
Đáp ứng những nhu cầu về giấc ngủ hoặc sắp xếp 
các hoạt động sinh hoạt một cách thấu đáo kèm 
theo sự quan tâm, chuyện trò và tương tác với trẻ. 

Hạn chế hoặc không cho trẻ thời gian để chơi 
đùa 

Khuyến khích trẻ chơi đùa với nhau, với người lớn 
và các bạn cùng trang lứa và cho trẻ cơ hội để 
tham gia vào các hoạt động vui chơi lành mạnh. 

Hạn chế bế bồng hoặc vỗ về trẻ 
Đáp ứng các nhu cầu được vuốt ve, bế ẵm một 
cách ân cần và phù hợp với mỗi trẻ, trong khi vẫn 
dành thời gian để chuyện trò và vui đùa với trẻ. 
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KHI NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ MANG ĐẾN CHO TRẺ SỰ CHĂM SÓC 
TỐI ƯU:  

① Chất lượng cuộc sống của trẻ được cải thiện đáng kể. 
② Sức khỏe của trẻ sẽ được cải thiện hơn rất nhiều, gồm cả phát triển thể chất và trí não à hỗ 

trợtrẻ phát triển tối đa tiềm năng của bản thân. 
③ Cải thiện dinh dưỡng cho trẻ à trẻ có thể hấp thu hết dưỡng chất và giảm nguy cơ trẻ bị suy 

dinh dưỡng, thấp còi, còi cộc v.v. 
④ Nguy cơ trẻ bị tác động từ các sự kiện khó khăn trong giai đoạn đầu đời thấp hơn và mức độ ảnh 

hưởng cũng nhẹ hơn khi mà trẻ nhận được tình cảm yêu thương và các tương tác tích cực. 
⑤ Trẻ có cơ hội trải nghiệm cuộc sống toàn diện và phát triển và mất ít thời gian và năng lượng 

trong việc duy trì sự sống và để được an toàn.  

 

 

 

“Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng là một nhà vô 
địch.  

Người lớn, người mà sẽ không bao giờ bỏ 
cuộc, người mà có niềm tin vào sức mạnh của 
sự gắn bó và nhất quyết tin rằng trẻ đạt được 
những gì tốt nhất trong khả năng của bản 
thân”  

— Rita Pierson 
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MỤC 8.2: HỖ TRỢ TƯƠNG TÁC PHÙ HỢP 
THEO ĐỘ TUỔI 

 
 

Mỗi trẻ em đều xứng đáng có được cơ hội tăng trưởng và phát triển tối đa. Thường xuyên mang đến cho 
trẻ những tương tác tích cực là biện pháp căn bản để hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ. 
Bằng những cử chỉ yêu thương và ân cần dành cho trẻ trong từng khoảnh khắc trong ngày, người chăm 
sóc đang giúp đứa trẻ hình thành sự điềm tĩnh, mạnh mẽ, khỏe mạnh; trở thành những người thành 
đạt sau này.   

 

Bất cứ tương tác tích cực nào dành cho trẻ, cho dù nhiều hay ít, đều có tác 

động mạnh mẽ đến trẻ. 

 

Dưới đây là một số ví dụ về cách để tạo ra các tương tác tích cực cho trẻ từ các hoạt động và sinh hoạt 
hàng ngày. Điều mấu chốt là cần dành cho trẻ sự yêu thương chân thành và nhất quán để vun trồng nên 
những đứa trẻ khỏe mạnh và mạnh mẽ.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Một số chiến thuật sẽ phù hợp cho trẻ ở 
mọi độ tuổi. Một số khác sẽ chỉ phù hợp 
với trẻ nhỏ hoặc trẻ lớn. Cần xem xét độ 
tuổi và mức độ phát triển các kỹ năng 
của trẻ khi lựa chọn chiến thuật hỗ trợ 
cho trẻ. 
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CƠ HỘI ĐỂ MANG ĐẾN CÁC TƯƠNG TÁC TÍCH CỰC CHO TRẺ 
THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ SINH HOẠT THƯỜNG NGÀY  

DÀNH CHO TRẺ TỪ 0-36 THÁNG TUỔI TRỞ LÊN 

 

THỜI ĐIỂM THỰC 
HIỆN TƯƠNG TÁC: 

 
CÁCH TƯƠNG TÁC VỚI TRẺ: 

 
 

Khi ăn 
 

 
Þ Bế trẻ khi cho trẻ bú 
Þ Nhìn mặt trẻ khi đang cho trẻ bú 
Þ Dành cho trẻ những cử chỉ nhẻ 

nhàng (có thể ôm ấp trẻ sơ sinh). 
Þ Tạo không gian yên tĩnh để trẻ 

điềm tĩnh trước, trong và sau bữa 
ăn (ánh sáng dịu, ít tiếng ổn). 

Þ Luôn đáp ứng khi thấy trẻ có dấu 
hiệu đói. 

Þ Cho trẻ bú trước khi trẻ quá đói 
hoặc quấy khóc. 

Þ Cho trẻ bú đúng giờ kể cả ban 
ngày lẫn ban đêm. 

Þ Phân công cùng một người 
chuyên trách việc cho trẻ bú. 
 
 

Þ Bắt chước theo biểu cảm, âm 
thanh hoặc từ ngữ của trẻ. 

Þ Ăn cùng với trẻ lớn 
Þ Hỗ trợ trẻ khi cần thiết và khen 

ngợi trẻ khi trẻ tự xúc ăn. 
Þ Hỗ trợ trẻ khi cần thiết và khen 

ngợi khi trẻ thử thức ăn mới. 
Þ Cho trẻ cơ hội được giúp để tự 

rửa tay trước khi ăn và dọn dẹp 
bàn ăn sau khi ăn xong. 

Þ Cho trẻ cơ hội để trẻ tự phục vụ 
bản thân và người khác đồ ăn 
hoặc đồ uống. 

Þ Trò chuyện, ca hát và mỉm cười 
với trẻ. 

Khi thay tã 
 
 

 
Þ Trò chuyện, ca hát và mỉm cười 

với trẻ. 
Þ Nhìn vào mặt trẻ 
Þ Dành cho trẻ những cử chỉ nhẹ 

nhàng 
Þ Làm mặt hài hước và tạo ra các 

âm thanh ngộ nghĩnh cùng trẻ. 
Þ Bắt chước các biểu cảm trên 

khuôn mặt, âm thanh và từ ngữ 
của trẻ. 

Þ Luôn đáp ứng khi trẻ khóc hoặc 
biểu đạt dấu hiệu cần thay tã mới.  

Þ Thay tã cho trẻ kịp thời dù là ban 
ngày hay ban đêm. 
 
 
 

Þ Phân công cùng một người 
chăm sóc và thay tã cho trẻ. 

Þ Thực hiện thay tã và tập đi vệ 
sinh cho trẻ vào thời gian nhất 
định trong ngày. 

Þ Dành cho trẻ tương tác tích cực 
và khen ngợi trẻ khi trẻ có cố 
gắng giúp thay tã hoặc đi vệ 
sinh. 

Þ Dành cho trẻ tương tác tích cực 
và khen ngợi trẻ khi trẻ có cố 
gắng báo hiệu cho người chăm 
sóc về nhu cầu cần thay tả hoặc 
đi vệ sinh của trẻ. 
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Mặc và Thay quần áo 
 

 
Þ Trò chuyện, ca hát và mỉm cười 

với trẻ. 
Þ Nhìn vào mặt trẻ  
Þ Làm mặt hài hước và tạo ra các 

âm thanh ngộ nghĩnh cùng trẻ  
Þ Tuân thủ thay quần áo cho trẻ 

theo thời gian qui định. 
Þ Phân công cùng một người chăm 

sóc và thay đồ cho trẻ. 
 

 
Þ Hỗ trợ khi cần và động viên khen 

ngợi trẻ khi trẻ tỏ ra cố gắng tự 
mặc và thay quần áo 

Þ Thường xuyên tạo cho trẻ có cơ 
hội để thực hành và tập cách tự 
mặc và thay quần áo.  
 

 

 Khi tắm, rửa ráy và vệ 
sinh 

 

 
Þ Trò chuyện, ca hát và mỉm cười 

với trẻ. 
Þ Nhìn vào mặt trẻ. 
Þ Dành cho trẻ những cử chỉ nhẹ 

nhàng, âu yếm. 
Þ Bắt chước các biểu cảm trên mặt, 

âm thanh và từ ngữ của trẻ. 
Þ Phân công cùng một người chăm 

sóc trẻ. 
Þ Duy trì thói quen tắm rửa, rửa 

ráy, vệ sinh cho trẻ theo giờ qui 
định  
 

Þ Tắm cho trẻ thường xuyên khi 
trẻ cần. 

Þ Thường xuyên tạo cho trẻ cơ 
hội tập và thực hành tự rửa tay, 
rửa mặt và đánh răng. 

Þ Hỗ trợ trẻ khi cần và khen ngợi 
trẻ khi trẻ có cố gắng tham gia 
tự kỳ cọ khi tắm rửa và rửa ráy. 

Khi đánh thức trẻ dậy; 
Khi cho trẻ đi ngủ 

 

Þ Trò chuyện, ca hát và mỉm cười với 
trẻ. 

Þ Ôm ấp trẻ khi thích hợp. 
Þ Nhẹ nhàng đu đưa để dỗ trẻ trấn 

tĩnh ví dụ như nhịp nhàng đu đưa, 
lắc lư, vỗ về, rung nhẹ v.v.  

Þ Hát ru và bật nhạc có giai điệu êm 
dịu và cho trẻ biết đã đến giờ ngủ. 

Þ Điều chỉnh nhiệt độ phòng cho phù 
hợp với trẻ. 

Þ Phân công cùng một người 
chuyên đánh thức và ru trẻ ngủ. 

Þ Bắt chước các biểu cảm trên mặt, 
âm thanh và từ ngữ của trẻ khi 
cho trẻ đi ngủ hoặc đánh thức trẻ 
dậy.  

Þ Tuân thủ giờ cho trẻ thức và ngủ. 
Þ Đáp ứng kịp thời khi trẻ thức 

dậy. 
Þ Cho trẻ những đồ vật giúp xoa 

dịu trẻ như núm ti giả, mền, hoặc 
đồ vật khác phù hợp với lứa tuổi. 

Khi chơi cùng trẻ 

 

Þ Trò chuyện, ca hát và mỉm cười 
với trẻ. 

Þ Ngồi chơi dưới đất, trên sàn hoặc 
trên giường ngang tầm mắt với 
trẻ. 

Þ Làm mặt hài hước và tạo ra các 
âm thanh ngộ nghĩnh cùng trẻ  

Þ Bắt chước các biểu cảm trên 
khuôn mặt, âm thanh và từ ngữ 
của trẻ. 

Þ Thường xuyên nhìn vào trẻ 
trong khi chơi đùa với trẻ 

Þ Phân công cùng một người 
chăm sóc và chơi đùa cùng trẻ  

Þ Thay đổi không gian và cho trẻ 
chơi ở những không gian khác 
nhau như phòng chơi, chơi 
ngoài trời, chơi ở phòng khác, 
v.v. 
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Þ Khuyến khích trẻ khám phá đồ 
vật, đồ chơi và môi trường quanh 
trẻ  

Þ Chơi với trẻ thường xuyên suốt 
cả ngày. 

Khi bế, nựng, dỗ dành trẻ 
 

 

Þ Dùng khăn, chăn mỏng đắp, quấn 
cho trẻ và bế ẵm trẻ để giúp trẻ 
trấn an. 

Þ Quấn cho trẻ khi thích hợp. 
Þ Thường xuyên ôm ấp trẻ hàng 

ngày 
Þ Liên tục đỗ dành và vỗ về trẻ khi 

trẻ khó chịu. 
Þ Bắt chước biểu cảm trên mặt, âm 

thanh và từ ngữ của trẻ. 

 

 

Þ Có mặt kịp thời khi trẻ khó chịu, 
quấy khóc. 

Þ Phân công cùng một người 
chăm sóc để dỗ dành trẻ. 

Þ Trò chuyện, ca hát và mỉm cười 
với trẻ cả trong lúc trẻ vui vẻ và 
khi trẻ quấy khóc. 

Þ Dành cho trẻ “góc ấm áp” hoặc 
“góc yên tĩnh” để trẻ trấn tĩnh 
khi trẻ bực bội hoặc rơi vào tâm 
trạng quá khích. 
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ĐIỂM QUAN TRỌNG KHI HỖ TRỢ TƯƠNG TÁC CHO TRẺ 
Sự quan tâm lành mạnh truyền cho trẻ sức sống. Những trẻ được chăm sóc bằng tình yêu 

thương và sự quan tâm thông qua các tương tác tích cực hàng ngày sẽ khỏe mạnh hơn và được 
nuôi dưỡng tốt hơn (cả thể chất và tinh thần). Dành cho trẻ sự chăm sóc tối ưu không mất thêm 

thời gian hay đòi hỏi cao về chuyên môn. Việc này chỉ đòi hỏi ở	người chăm sóc lòng	mong muốn thiết 
lập tình cảm gắn bó với trẻ. Người chăm sóc có thể mang đến cho trẻ tình cảm và sựquan tâm bằng cách 
kết hợp thực hiện các chiến thuật đơn giản nhưng đểlại tác động mạnh mẽ ngay trong các hoạt động và 
sinh hoạt hàng ngày 

 

 
NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN GHI NHỚ: 

 
 
① Tình cảm tích cực là những trải nghiệm quan trọng mà trẻ cần có để tạo dựng một nền tảng 

vững chắc cho một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. 
 

② Tình cảm lành mạnh với người khác là cách mà người chăm sóc có thể mang đến cho trẻ và 
giúp làm dịu bớt tác động của những trải nghiệm tiêu cực lên trẻ. 
 

③ Tình cảm tích cực là nhân tốcần thiết đểtrẻ có một thể chất và tinh thần được nuôi dưỡng 
tốt. 

 

 

 

Để biết thêm thông tin về kiến thức cơ bản về sự tương tác, tham khảo Chương 1, Mục 10.  

 

 

 



 

 

 


