Tờ hướng dẫn cho trẻ mười tám tháng tuổi
18 months Vietnamese

Học hỏi
từ sớm
Bạn có biết ?
Con bạn tập các kỹ năng mới mỗi ngày.
Con bạn bắt đầu bắt cặp các đồ vật và nhận ra sự giống và khác nhau.
Trẻ em càng nghe được nhiều chữ thì càng học nói được nhiều.
Con bạn có thể làm theo được một vài chỉ thị đơn giản và nhận dạng các đồ vật
quen thuộc.
Tìm tòi và sờ mó là cách thức để con bạn học hỏi.
Con bạn sẽ muốn tự chọn sách và có thể giúp bạn lật trang.
Con bạn thích chơi vơi các trẻ em khác.

Bây giờ bạn có thể làm gì ?
Mỗi ngày dành thì giờ để nhìn, nghe và đọc với con bạn.
Gọi tên đồ vật nào mà con bạn chỉ.
Dạy cho con tên và tiếng kêu của thú vật, khuyến khích con bắt chước.
Ra thư viện địa phương mượn sách và nhạc hay.
Chỉ bé tìm đồ vật, gia đình, bạn bè và người ta — trong sách, trong tranh ảnh và
cuộc sống thực tế.
Vui hát các bài thơ ca và bài hát mà con bạn biết.
Không nên cho xem TV hơn 1 tiếng đồng-hồ mỗi ngày.
Đưa cho con bạn các cây cọ dày và viết chì màu để vẽ.
Bạn có gia nhập vào nhóm vui chơi tại địa phương không ?

Ai có thể giúp bạn ?
Gia đình và bạn bè.
Bác sĩ của bạn hoặc nhân viên cộng đồng, nhân viên nhà trẻ hoặc nhóm vui chơi.
Vào xem trang mạng của Early Words: www.earlywords.info
Nếu con bạn có các nhu cầu khác nữa, hãy hỏi thêm ý kiến bác sĩ của bạn hoặc
bác-sĩ chuyên khoa nhi đồng.

Đón đọc thêm các hướng dẫn khi con bạn được 3 tuổi.
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