
Bắt chước những biểu hiện trên khuôn 
mặt hay âm thanh của bé 
Hát những bài hát hay gõ những điệu nhạc 
bằng dụng cụ như nồi và thìa
Chơi trò xếp cốc hoặc xếp khối

Kể chuyện, đọc sách cho con hay cùng 
con xem những bức ảnh tùy thích

Thảo luận về những nội dung con thích, ví dụ như thể 
thao, âm nhạc, chương trình TV, các thần tượng, ngôi 
sao hay về những người bạn của con.

Cùng nấu những món ăn yêu thích.

Tập thể dục cùng nhau trên điệu nhạc yêu thích

Những gợi ý khi dành thời 
gian với con ở lứa tuổi “teen"

Những gợi ý khi dành thời 
gian với con tuổi thiếu nhi

Những gợi ý khi dành thời gian 
với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Nên tắt các thiết bị 
điện tử như tivi và 

điện thoại

Việc cho trẻ tự lựa chọn sẽ giúp con 
bạn thêm phần tự tin về bản thân 

mình. Nếu con muốn làm những 
điều không an toàn trong phạm vi 
khoảng cách của trẻ thì đây là cơ 

hội để nói với trẻ về điều này.
(xem tờ rơi tiếp  theo)" 

Hỏi trẻ về những điều 
con muốn làm

Bạn có thể chỉ cần dành 20 phút hoặc nhiều hơn 
nữa, tùy thuộc vào bạn. Bạn cũng có thể sắp 
xếp khoảng thời gian đó vào một thời điểm cố 
định trong từng ngày để con trẻ có thể biết được 
và đón chờ.  

Dành riêng thời 
gian cho từng trẻ

Hãy lắng nghe và quan sát con. Hãy 
dành cho con tất cả sự quan tâm của 
bạn. Hãy làm cho toàn bộ thời gian 
bên nhau thành những niềm vui!  

Cùng đọc sách hoặc xem những bức ảnh.

Cùng vẽ tranh với chì màu

Cùng nhảy theo bản nhạc hoặc cùng nhau hát 

Cùng nhau làm việc nhà thông qua các trò chơi 

dọn dẹp, nấu ăn.

Giúp con hoàn thành bài học được giao.

Không thể đi làm? Trường học của con bạn bị đóng cửa? Lo lắng về vấn đề tiền bạc. Tình cảnh này khiến bạn không thể không lo lắng và bị áp lực.

Tuy nhiên, việc con bạn phải ở nhà khi trường học của chúng đang đóng cửa là một cơ hội tốt để bạn xây dựng mối quan hệ một cách tốt đẹp hơn với các 
con của mình. 

Khoảng thời gian với con bạn là một khoảng thời gian quý giá và tràn đầy niềm vui. Nó giúp con trẻ cảm thấy được yêu thương và có cảm giác an toàn, 
cũng như giúp cho con nhận thấy được rằng chúng thực sự rất quan trọng. 

Parenting for Lifelong Health is supported by the UKRI GCRF Accelerating Achievement for Africa’s Adolescents Hub, the European Research Council (ERC) under the European Union’s Seventh Framework Programme and the Horizon 2020 
Research and Innovation Programme, Oxford University Innovation GCRF Sustainable Impact Fund, UNICEF, the Leverhulme Trust, the Economic and Social Research Council, WHO, CIDA, the National Research Foundation of South Africa, 

Ilifa Labantwana, Rand Merchant Bank Fund, the ApexHi Charitable Trust, the John Fell Fund, the Evaluation Fund, the UBS Optimus Foundation, USAID-PEPFAR, the Wellcome Trust, Grand Challenges Canada and Wellspring Advisors.

The mark “CDC” is owned by 
the US Dept of Health and 
Human Services and is used 
with permission. Use of this 
logo is not an endorsement 
by HHS or CDC of any 
particular product, service, 
or enterprise.

Parenting tips  
from WHO

Parenting tips  
from UNICEF

In worldwide 
languages EVIDENCE-BASE 

Bấm vào đây để xem thêm những gợi ý về cách nuôi dạy trẻ:

Dành thời gian với con trẻ1Chăm sóc con  trong mùa dịch COVID-19

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



