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Sơ lược về độ tuổi:  
 
Dựa theo lý thuyết Phát triển Tâm lý Xã hội của Erik Erikson, Giai đoạn 0-1 tuổi, trẻ phát 
triển Sự tin tưởng hay Không tin tưởng. Trong giai đoạn này, nếu nhu cầu của trẻ được 
đáp ứng, khi trẻ đói, buồn ngủ, cần được ôm ấp, yêu thương, trẻ sẽ phát triển sự tin tưởng 
ở người lớn và thế giới bên ngoài, và ngược lại. Giai đoạn từ 1-3 tuổi, trẻ phát triển Sự 
Độc lập hay Nghi ngờ, Xấu hổ vào bản thân mình. Theo Erikson, nếu bố mẹ và những 
người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ hỗ trợ trẻ trong những cố gắng để trở thành một con 
người độc lập, trẻ sẽ lớn lên độc lập và tin tưởng vào khả năng của mình.  
 
Chương trình của Just Kids hướng tới Sự Độc lập cho trẻ trong suốt giai đoạn phát 
triển này. 
 
Để Độc lập, trẻ phải: 

 Có kỹ năng tự xúc ăn tốt; 
 Nhận biết được những sự vật và hiện tượng xung quanh liên quan đến trẻ; 
 Có kỹ năng ngôn ngữ để thể hiện được mong muốn của mình; 
 Nhận biết được cảm xúc và bắt đầu học cách kiểm soát hành vi của mình; 
 Biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ người lớn. 

 
Đặc điểm của Trẻ 2-3 tuổi: 
 

 Tiêu cực, luôn nói Không 
 Rất sở hữu và coi tất cả mọi thứ là của mình 
 Ồn ào, hay nói, hay hoạt động 
 Ích kỷ, chưa biết chia sẻ 
 Trí nhớ ngắn 
 Tò mò và thích khám phá 
 Không thể lựa chọn 
 Dễ bị chi phối, mất tập trung 
 Không thể ngồi lâu được  

Đặc biệt trong giai đoạn này, cảm xúc và bộc lộ cảm xúc là một vấn đề lớn đối với trẻ. 
Nếu không thể hiện được cảm xúc của mình và học cách chế ngự cảm xúc, trẻ sẽ có 
những cơn khóc lóc, ăn vạ rất khó giải quyết. 
 



 

 
 
Các vấn đề Bố mẹ cần chú ý để bảo đảm phát triển Sự độc lập cho Trẻ 0-3 tuổi: 
 

- Chế độ Dinh dưỡng và sự chủ động khi ăn 
- Hoạt động nhiều 
- Giao tiếp nhạy bén với trẻ 
- Phát triển ngôn ngữ thứ hai 

 
 
*Những lời khuyên về Dinh dưỡng: 
 

 
 

 Tập kỹ năng ăn uống độc lập từ rất sớm cho trẻ từ 0-1 tuổi:  

o Từ 8-9 tháng tuổi, cho trẻ những thức ăn cầm tay như rau luộc để khuyến 
khích kỹ năng nhai và chủ động ăn. 

o Cho trẻ thìa và bát riêng trong khi bố mẹ bón phần lớn thức ăn cho con.  

o Chuyển từ thức ăn xay nhuyễn cho đến thức ăn có gợn nhanh. Khi được 
12 tháng, trẻ có thể ăn được nhiều thức ăn bình thường trong gia đình.  

o Đưa ra nhiều loại thức ăn, rau quả, thịt, thịt gà, cá… 

o Đưa thêm các loại thức ăn như mì ống, cơm, bánh mì. 

o Dưới 12 tháng, trẻ dùng sữa mẹ và sữa công thức là chính nhưng vẫn có 
thể cho ăn các thức ăn làm từ sữa bò như sữa chua hay cho sữa vào trong 
bột. Từ 12 tháng trở đi, trẻ có thể dùng sữa tươi nguyên kem. 



 Biến thời gian ăn là một trải nghiệm thú vị rất quan trọng với giai đoạn 1-2 
tuổi: Giờ ăn phải thật thư giãn và vui vẻ 

o Hãy để cho trẻ khám phá thức ăn bằng cách sờ, bốc và cho phép rơi vãi.  

o Hãy để cho trẻ tự ăn và giúp đỡ khi cần thiết. 

o Hãy cùng ăn với gia đình và cùng vui vẻ khi ăn tại bàn ăn của gia đình. 

o Thư giãn tại bữa ăn. Nên tắt hết TV và các tiếng ồn khác. 

o Khuyến khích, không tranh cãi hay ép trẻ ăn. 

o Nói chuyện nhẹ nhàng vui vẻ với trẻ khi ăn, không chỉ nói về thức ăn. 

o Không giục trẻ ăn nhanh. 

 Kiên nhẫn với việc ăn uống đối với trẻ từ 2-3 tuổi: Trẻ 2-3 tuổi là những đứa 
trẻ khó ăn nhất. Đây là giai đoạn ăn uống khó khăn nhất của trẻ. Trẻ có thể thích 
ăn một món ngày hôm nay và ngày mai đã không thích nữa. Cũng cùng một loại 
thức ăn mà trẻ không thích ăn ở nhà lại ăn say sưa ở nơi khác.  

 

o Đưa ra nhiều loại thức ăn hàng ngày.  

o Cho trẻ ăn cùng gia đình trong không khí vui vẻ.  

o Không ép trẻ ăn khi trẻ mệt hay không đói.  

o Luôn uống nước thay vì nước hoa quả hay nước pha hoa quả.  

o Cho trẻ ăn các đồ ăn vặt dinh dưỡng giữa các bữa ăn.  

o Cho trẻ cùng chuẩn bị bữa ăn 

o Không lo lắng khi trẻ từ chối ăn 

o Hãy là tấm gương cho trẻ: hãy ăn uống tốt, và ăn những thức ăn mà bố mẹ 
muốn trẻ ăn.  



 

Thức ăn vặt giữa các bữa ăn là một phần quan trọng trong việc bảo đảm năng lượng cho 
trẻ, nên cần bảo đảm sự dinh dưỡng và thú vị cho những thức ăn vặt đó. Thức ăn vặt dinh 
dưỡng có thể là:  

o Hoa quả tươi hoặc khô 

o Bánh crackers với pho mát 

o Sữa chua (có thể cho vào ngăn đá đông lạnh thành kem) 

o Bánh nướng  

o Bánh quy dinh dưỡng 

o Bánh quy hoặc que rau (như dưa chuột) chấm với sốt.  

 

*Những lời khuyên cho sự vận động của trẻ:  

 

o Trẻ dưới 2 tuổi không nên xem TV hay chơi trò chơi điện tử. Nếu cần 
TV như công cụ làm quen với ngôn ngữ Tiếng Anh, hãy giới hạn 
khoảng 10-15 phút mỗi ngày/một lần xem cho trẻ dưới 2 tuổi. 

o Trẻ từ 2-3 tuổi cũng hạn chế xem TV và dưới 30 phút mỗi ngày/một 
lần xem. Giới hạn xem TV hay thiết bị điện tử bằng cách làm thời 
khoá biểu hoặc dùng đồng hồ hẹn giờ. 



o Hãy tìm các môn chơi hoạt động trong nhà và ngoài trời cho con thay 
vì xem TV. 

o Không nên có bất cứ thiết bị điện tử và TV trong phòng ngủ.  

o Các hoạt động thể chất bổ ích: Cùng con chơi đùa, đi tản bộ trong 
công viên, cùng con đi xe đạp, thử nhiều loại hoạt động khác nhau, 
cho con chọn hoạt động yêu thích. 

 

*Những lời khuyên đối với việc giao tiếp với trẻ từ 0-3 tuổi để trẻ phát triển Độc lập: 

 

o Tôn trọng trẻ: Trẻ từ sơ sinh trở đi đã có những biểu hiện học hỏi qua 
mắt thấy, tai nghe, cảm giác, mùi vị, sự đụng chạm và thông thường 
những điều này xảy ra cùng một lúc, do trải nghiệm về cuộc sống của trẻ ở 
giai đoạn này mang tính tổng thể hơn bất cứ giai đoạn nào trong cuộc sống 
con người. Bố mẹ hay cô giáo phải lựa theo trẻ và tôn trọng trẻ, nhận ra 
những điều trẻ đang thực hiện khi trẻ đang thực hiện điều đó và nương 
theo ý muốn của đứa trẻ chứ không đưa ra những gợi ý hoặc giúp đỡ quá 
sớm làm mất cơ hội khám phá của trẻ. 

o Nói chuyện với trẻ: Trẻ cần được trò chuyện thường xuyên. Mọi hoạt 
động đều phải được diễn giải bằng lời, giống như khi đang thay quần áo 
cho trẻ, chúng ta đều diễn giải cả quá trình bằng lời: “Chúng ta cởi áo này, 
chúng ta mặc áo này vào, chui qua đầu, rồi cài cúc”… Mở rộng câu và ý 
giúp trẻ phát triển ngôn ngữ tốt hơn. Nếu trẻ nói: “Đi về”, bố mẹ có thể 
mở rộng bằng cách nói: “Con muốn đi về nhà. Chúng ta sẽ đi về nhà ngay 
thôi”. 

o Để phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho trẻ: Cố gắng để trẻ nói hết câu mà 
không ngắt lời trẻ, cố gắng dành thời gian lắng nghe bất cứ lúc nào trẻ cần 
nói chuyện. Đọc sách và kể chuyện nhiều cho trẻ với các sách truyện có 
tranh.  

o Giúp trẻ thể hiện cảm xúc và thể hiện cảm xúc bằng lời: giúp trẻ diễn 
đạt cảm xúc của mình bằng lời. Thấy trẻ xị mặt, ném đồ, người lớn có thể 
diễn giải cảm xúc: “Ồ, con đang giận à, con đang bực mình vì con 



không…” rồi dần dần dạy trẻ diễn giải bằng lời: “Con giận”. Cho trẻ thấy 
cảm xúc của mình. Nếu trẻ kéo tóc mình, hãy làm bộ mặt buồn và nói 
“Đau quá! Mẹ đau”. Nếu trẻ vẫn tiếp tục làm thì có thể tránh trẻ ra một lúc 
để trẻ hiểu là mình không thích. Làm như thế để trẻ bắt đầu hiểu cảm giác 
của người khác. 

o Giữ bình tĩnh khi trẻ đang khóc lóc, giận dữ: Đây là cách làm trẻ bình 
tĩnh lại và làm tấm gương về sự kiềm chế cảm xúc cho trẻ.  

o Chuẩn bị cho trẻ với những tình huống trẻ không thích: Ví dụ nói 
trước về việc sẽ chia tay bố/mẹ khi đến trường… 

 

o Tạo nên một môi trường an toàn, thoải mái để trẻ có thể tự do khám 
phá với ít sự can thiệp của người lớn: Tò mò khám phá là đặc điểm nổi 
bật của trẻ ở giai đoạn này. Không nên nói “Không” với trẻ. Liên tục nói 
“Không” do sợ nguy hiểm/bẩn hay khi trẻ có hành vi chưa đúng làm trẻ 
mất đi sự thích khám phá và trải nghiệm môi trường xung quanh của trẻ. 
Các hành vi “gây hấn” của trẻ cũng là những thử nghiệm, trải nghiệm của 
trẻ, chúng ta nên có cách khác để hướng trẻ đến hành vi khác thay vì nói 
“Không” hay trừng phạt trẻ. Hãy thoải mái khi trẻ muốn khám phá. Nếu 
chúng ta không muốn trẻ thổi bong bóng trong cốc sữa hay cốc nước khi 
ăn, có thể mang trẻ ra ngoài thổi bong bóng. Sau đó, cất đi những đồ ta 
không muốn trẻ động tới để khỏi phải nói “Không” với trẻ. Đưa trẻ đồ vật 
khác để trẻ có thể có cùng hoạt động và an toàn: Nếu trẻ muốn “giúp” 
trong nhà bếp, để trẻ tránh xa bếp nóng, đưa cho trẻ một cái thìa và một 
cái nồi để ngồi gõ.   

 



o Đưa ra sự lựa chọn: Hầu hết tất cả trẻ em thích kiểm soát thế giới của 
mình, đặc biệt lứa tuổi này. Bằng cách đưa ra hai sự lựa chọn, chúng ta 
hướng trẻ tới kết quả chúng ta muốn. Nếu chúng ta muốn trẻ đi vệ sinh, 
chúng ta có thể nói: “Con muốn ngồi bô hay ngồi lên toilet?” 

o Tránh cười hay tán thưởng những hành vi xấu: Sự chú ý của người lớn 
là phần thưởng cho trẻ. Cố gắng đừng cho trẻ điều đó khi trẻ làm điều ta 
không thích. Nếu đang bế trẻ, hãy để trẻ xuống, hoặc đi ra khỏi chỗ đó… 
sau khi chúng ta đã yêu cầu trẻ dừng lại.  

o Giải thích hậu quả cho trẻ: là cách để trẻ hiểu hơn vì sao hành động như 
thế lại không tốt. Tuy nhiên, nhiều khi không giải thích gì cũng tốt. Nếu 
trẻ dưới 3 tuổi nói bậy, ví dụ, điều tốt nhất là lờ đi hoàn toàn.  

  

o Giải thích, khen thưởng, khuyến khích một cách rõ ràng: Khi ta giải 
thích cho trẻ điều gì, chúng ta nên ngồi xuống ngang mặt với trẻ, giao tiếp 
mắt và nói chậm, rõ ràng để trẻ lắng nghe tốt và hiểu ta đang nói gì. Khi 
khen thưởng, khuyến khích, các lời nói, hành động phải rất biểu cảm để 
trẻ không chỉ hiểu được qua lời nói mà còn qua cử chỉ, ánh mắt của người 
lớn và đó chính là phần thưởng rất lớn đối với trẻ. 

o Luôn luôn trung thực với trẻ: Đây là nguyên tắc cơ bản nhất. Hãy luôn 
nói thật với trẻ. Trẻ con thông minh hơn chúng ta tưởng. Một khi chúng ta 
lừa dối trẻ, trẻ sẽ mất niềm tin vào chúng ta.  

  



*Phát triển Ngôn ngữ thứ hai và những lời khuyên thực tế: 

Các nghiên cứu chỉ rõ là học hai ngôn ngữ cùng một lúc từ rất sớm không gây nên rối 
loạn ngôn ngữ như nhiều người tưởng. Thỉnh thoảng, trẻ có thể dùng từ của ngôn ngữ này 
khi đang sử dụng ngôn ngữ kia và điều đó là bình thường. Hiện tượng này sẽ mất đi theo 
thời gian, thường là khi trẻ được 5-6 tuổi. 

 

Trẻ có thể học được hơn một thứ ngôn ngữ cùng một lúc. Quá trình có thể chậm nhưng 
nếu trẻ nghe và sử dụng ngôn ngữ đó nhiều, trẻ sẽ học nhanh hơn. 

Việc làm quen với ngôn ngữ thứ hai sớm không hề ảnh hưởng đến việc phát triển ngôn 
ngữ chính, cũng như khả năng đọc – viết sau này của trẻ. Thực tế là ngược lại, trẻ càng 
học ngôn ngữ thứ hai thì khả năng sử dụng ngôn ngữ thứ nhất cũng được tăng theo, và 
học cách đọc ở một ngôn ngữ này cũng giúp trẻ đọc tốt hơn ở ngôn ngữ khác.                  

Với trẻ bắt đầu được 2 tuổi ở Just Kids, Ngôn ngữ Tiếng Anh được đưa vào một cách tự 
nhiên trong môi trường tự nhiên với nhiều bài hát, trò chơi, nhiều hoạt động khám phá để 
trẻ có thể hoạt động một cách tự chủ, độc lập trong môi trường Tiếng Anh. Mục tiêu là để 
trẻ nghe, làm quen, khám phá hoà mình trong môi trường ngôn ngữ và giúp trẻ thích 
Tiếng Anh. Việc thích Tiếng Anh này cũng làm trẻ Độc lập hơn, và thích khám phá hơn. 

 

 

 

 



 

Bố mẹ có thể làm gì để giúp con ở nhà? 

 Cho trẻ thực hành nhiều bằng cả hai ngôn ngữ. Trẻ cần được nghe và 
nói bằng ngôn ngữ đó nhiều để học từ và câu của ngôn ngữ đó. 

 Trẻ học tốt nhất từ giọng nói của người, trong giao tiếp giữa người với 
người, trong các tình huống hàng ngày, không phải từ CD hay DVD. 
Nếu bố/mẹ nói Tiếng Anh, hãy để người đó nói Tiếng Anh và bố/mẹ 
còn lại nói Tiếng Việt. Còn không, hãy nói Tiếng Anh cho hết một 
công đoạn, không đan xen Tiếng Việt/Tiếng Anh quá nhanh trong quá 
trình nói với trẻ. 

 Đọc truyện cho trẻ bằng cả hai ngôn ngữ. Đây là cách mở rộng vốn từ 
tốt nhất và giúp trẻ phát triển kỹ năng đọc. 

 Hãy để quá trình học ngôn ngữ một cách tự nhiên. Thay vì dạy con 
“Đây là cái Cốc” với hình ảnh, hãy chỉ vào cái Cốc và nói: “Con có thể 
lấy hộ mẹ cái Cốc không?”  

 Hãy kiên nhẫn với các lỗi ngôn ngữ và quá trình chuyển đổi ngôn ngữ. 
Khi sử dụng nhiều, các lỗi ngôn ngữ mắc phải sẽ dần dần mất đi. 

Chúc các bậc phụ huynh thành công. 

 Just Kids Năm học 2013 – 2014. 

*Cẩm nang này có sử dụng thêm các tài liệu từ sách Giáo khoa Mầm non Birth to big school – Karen 
Kearns, Nhà xuất bản Pearson, thông tin về dinh dưỡng và sức khoẻ cho trẻ của Bệnh viện Nhi Khoa 
Hoàng Gia (Victoria, Úc) và Raising Children Network (Úc).  

 


