Các bài vè vần điệu và
dùng các ngón tay để
chơi với bé
Xòe bàn tay đếm ngón tay
Một em bé trông thật rất xinh
Hỏi rằng ai, em út nhà
Thì em hát luôn theo điệu ca
Rằng là em, bé rất ngoan
Thường hay khám tay sạch các anh
Làm vệ sinh, hay quét nhà
Và múa hát cho vui ông bà

Tại sao phải chơi?
Chơi là một kinh nghiệm học hỏi của trẻ em. Chơi là
một quá trình phổ thông và rất quan trọng cho sự phát
triển lành mạnh của mỗi trẻ. Chơi là công việc của trẻ
em. Chơi giúp trẻ khám phá thế giới nơi em đang
sống và giúp em trưởng thành.

những quả
banh mềm
các món đồ để
chơi khi tắm

các đồ chơi
có âm thanh
(noise blocks)

các tấm kiếng
của em bé

những đồ
chơi lúc lắc
của trẻ em

(Hãy giúp con của quí vị làm các động tác với
hai bàn tay của cháu. Tay của quí vị đưa từ
bụng lên đến cằm của cháu.)

Một con vịt xoè ra hai cái cánh
Nó kêu rằng quác quác quác,
quạc quạc quạc
Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm
Lúc lên bờ nó vẫy cánh cho khô!

0-6
tháng
tuổi

các đồ chơi
bóp bằng tay
các đồ chơi
để ngậm khi
mọc răng

các món đồ
chơi chuyển
động đặt ở
giường em bé

Các chương trình vui chơi cho người lớn và trẻ em có
cơ hội cùng chơi chung với nhau trong một môi
trường an toàn và kích thích sự phát triển. Khi tham
gia chơi chung với nhau, người lớn và trẻ em thích thú
với các hoạt động của nhau và học cách giao tiếp.
Chơi thúc đẩy tính biết chia sẻ và sự trưởng thành.
Đồ chơi là những công cụ căn bản để phong phú hóa
trò chơi và việc học của các em. Không có món đồ
chơi nào gọi là món đồ chơi “đúng” cả. Trẻ em cần
nhiều đồ chơi và các vật liệu để chơi khác nhau để
phù hợp với các giai đoạn phát triển, với các sở thích
và năng lực của các em. Các em cần những đồ chơi
trong những ngày trời mưa, để tích cực nô đùa ngoài
trời với bạn bè, trong những ngày bị bệnh và những
ngày lễ và các đồ chơi khuyến khích tính biết chia sẻ
và sự hợp tác. Hãy nghĩ đến các nhu cầu và sở thích
duy nhất của con quí vị khi quí vị chọn đồ chơi cho
các em.
Loạt tập sách nhỏ về “Tại sao chơi?” đề nghị các hoạt
động vui chơi cho trẻ em trong các nhóm tuổi sau đây:
0-6 tháng tuổi
6-12 tháng tuổi
1-2 tuổi

2-3 tuổi
3-4 tuổi
4-5 tuổi

Giá đặt mua với số lượng lớn các quyển sách nhỏ này,
và cho tất cả các ấn phẩm khác, có thể lấy từ

707 - 331 rue Cooper Street, Ottawa, ON K2P 0G5

(Hãy vẽ hình những vòng tròn trên bàn
tay của con quí vị rồi di chuyển tay của
quí vị dọc theo cánh tay của cháu để cù
lét dưới cằm hay dưới nách.)

(613) 237-7667
1-866-637-7226
1-866-6-FRPCAN
(613) 237-8515

info@frp.ca
www.frp.ca
www.welcomehere.ca
www.bienvenuechezvous.ca

Vietnamese/Vietnamien

Tại
sao
chơi
Tháng tuổi

Các mẹo vặt giúp con của quí vị học về thế giới chung quanh bé.

Chơi là...

Khi con của quí vị bắt đầu xoay đầu
khi nghe một âm thanh, hãy vặn dây
thiều hộp âm nhạc và đặt hộp đó trên
sàn gần chỗ cháu nằm.

Khi con của quí vị bắt đầu vói tay để
chụp các đồ vật, hãy lăn một quả bóng
to, loại banh chơi ngoài bãi biển, về
hướng của em.

Hãy đưa cho con của quí vị những
quyển sách bằng vải hay bằng nhựa
với những bức ảnh đơn giản. Cháu sẽ
vui thích khám phá các đặc tính của
đồ vật, hầu hết bằng miệng của mình!

Khi con của quí vị bắt đầu nắm lấy các
đồ vật, hãy đưa cho cháu những quả
banh mềm, các vòng bằng nhựa và các
đồ chơi có tay cầm.

Hãy treo một món đồ chơi âm nhạc có
màu sáng hay một món đồ chơi chuyển
động phía bên trên nôi của cháu. Sự
thay đổi về màu sắc và âm thanh sẽ lôi
cuốn sự thích thú của cháu.

Con của quí vị sẽ bị lôi cuốn bởi những
khuôn mặt. Hãy đặt một hình vẽ khuôn
mặt đang cười gần nơi quí vị thay tã
cho cháu.

Hãy đưa cho con của quí vị những món
đồ mà cháu có thể an toàn cho vào
miệng. Đây là cách để các cháu khám
phá thế giới của mình.

Ở tuổi này, QUÍ VỊ là món đồ chơi tốt
nhất của con quí vị!

• khám phá
• thám hiểm
• giao tiếp, chủ yếu là

với những người lớn
trưởng thành

• chuyển động
• giải quyết vấn đề
• thực tập

Khi con của quí vị bắt đầu đập và lắc
đồ vật, hãy đưa cho cháu các đồ
chơi lúc lắc của trẻ em và những vật
để lắc.

Hãy chọn đồ chơi một cách cẩn thận,
đừng quên giai đoạn phát triển của con
quí vị.

Khi con của quí vị bắt đầu ngẩng
được đầu, hãy đặt cháu nằm sấp
trước một tấm gương và nói với cháu
về những gì cháu nhìn thấy.

