Tại sao phải chơi?

Môi trường của
con quí vị
Cung cấp những đồ chơi khác nhau để
tạo sự thích thú nơi con của quí vị. Quí
vị có thể giữ cho đồ chơi được “mới”
bằng cách thay cứ mỗi vài ba ngày lại
đổi chúng một lần. Con của quí vị sẽ
tái khám phá những đồ chơi mà cháu
đã không nhìn thấy chúng trong một
thời gian.

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.

các đồ chơi
nổi trên nước
góc vui chơi,
sinh hoạt

các quả
banh mềm

Ở tuổi này, con của quí vị sẽ bắt đầu di
chuyển vòng vòng bằng cách lăn, trườn
và/hay bò. Một số bé bắt đầu chập
chững tập đi. Cháu sẽ cần một khu chơi
rộng hơn để cháu được an toàn trong lúc
khám phá môi trường mới của mình.

các đồ chơi
bằng búa để
gõ, đập

6-12
tháng
tuổi

các đồ chơi
hình khối
bằng nhựa

Các quyển
sách hình

các đồ chơi
có bánh xe lăn
các đồ chơi
lúc lắc và tạo
tiếng động

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
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Chơi là...

Hãy đưa cho con của quí vị những đồ chơi
bằng nhựa mà có tiếng kêu chít chít hay
cót két khi chúng được bóp. Điều này sẽ
khuyến khích cháu tự mình phát âm và
nghe chính âm giọng của cháu.

Chơi các nhạc cụ đơn giản với con của
quí vị sẽ giúp cháu phân biệt được những
âm thanh khác nhau.

Hãy dùng các vật liệu khác nhau để cắt
thành một số những hình dạng khác nhau,
như lông thú, giấy nhám và lụa. Dán chúng
lên bìa cứng để chúng không rớt ra. Cho
con của quí vị chạm tay vào bề mặt và miêu
tả chúng: xù xì, láng, mềm, vân vân.

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

những người lớn trưởng
thành

Một “thùng đồ chơi” hay một góc vui chơi,
sinh hoạt sẽ cho cháu có nhiều thứ để đẩy
và di chuyển chúng để nghe các tiếng động
phát ra.

Các ý kiến để sinh hoạt
với các em bé

Hãy chơi trò “bịt mắt trốn tìm” và chỉ cho
cháu các đồ chơi mở bung ra (pop-up toys)
để giúp cháu phát triển trí nhớ.

• vận động
• giải quyết vấn đề
Đổ đầy một cái bồn hay một cái chậu với
15 cm (6 phân tây) nước. Bỏ vào đó những
đồ chơi nổi trên nước như những chiếc
tàu, các đồ đựng bằng nhựa, các con vịt
bằng cao su và những bình rót bằng nhựa.
Con của quí vị sẽ vui thích chơi đập nước
tung toé. Chơi nước giúp thư giãn.

• thực tập
Hãy cho con của quí vị các đồ chơi hình
khối để cháu cầm nắm và đẩy chúng loanh
quanh. Hãy khuyến khích cháu đưa đồ
chơi từ tay này sang qua tay kia.
Hãy đọc những sách hình đơn giản với con
của quí vị. Chỉ và gọi tên những vật dụng
quen thuộc, ví dụ như em bé, cái tách, xe
hơi, con chó và con mèo.
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 bò, cháu sẽ thích
bò đuổi theo một món đồ chơi có bánh xe
lăn hay lăn một quả banh trên sàn nhà.

Đặt con của quí vị ngồi trên đùi của mình
và nảy cháu lên xuống một cách nhè nhẹ
đồng thời hát một vần điệu như:
Ngựa phi, ngựa phi đường xa, cà rọc, cà
rạch, cà rọc, cà rạch.

