Những điều cần biết lúc trẻ 2 tháng
2 months Vietnamese

Học hỏi
từ sớm
Bạn có biết?
Con trẻ của bạn đang bắt đầu một cuộc sống giao tiếp xã hội.
Trẻ có thể thay phiên với bạn — nhìn, cười và u ơ khi gặp một khuôn mặt quen
thuộc.
Vào hai tháng tuổi não bộ của trẻ đang tạo nên các mối liên hệ khi làm quen với
các điều mới lạ.
Vào 3–4 tháng tuổi, trẻ có thể quay đầu để tìm nơi phát ra tiếng động chẳng hạn
như cái lúc lắc.
Con trẻ học hỏi tốt nhất khi các nhu cầu cơ bản của chúng đã được đáp ứng và
chúng cảm thấy an toàn.
Những ngày tháng đầu đời này rất quan trọng cho sự học hỏi của trẻ.

Bạn có thể làm được gì từ bây giờ để giúp cho con trẻ học hỏi?
Chia xẻ ánh mắt và nụ cười. Tìm thời gian để lắng nghe và đáp lại con trẻ.
Quan sát con trẻ giao tiếp qua các cử động, âm thanh và nét mặt.
Nói với con bằng ngôn ngữ của bạn. Đáp lại con mỗi khi chúng nói bập bẹ.
Hát, đọc và kể các câu chuyện quen thuộc và chuyện vui.
Tập cho con các từ, âm thanh và khái niệm mới.
Giúp cho con sờ và cảm nhận các đồ chơi và sách.

Ai có thể giúp đỡ con bạn học?
Bạn bè và gia đình của bạn.
Bác sĩ của bạn và nhân viên công tác cộng đồng
— số điện thoại liên lạc
Nhân viên ở Trung tâm giữ trẻ hoặc nhân viên phụ trách sinh hoạt nhóm (playgroup)
Nếu con bạn có các nhu cầu đặc biệt, xin hỏi bác sĩ của bạn hoặc nhân viên đặc
biệt chuyên vể trẻ nhỏ sơ sanh để biết thêm ý kiến.
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Hãy tìm đọc
Những điều cần biết lúc trẻ 6 tháng.
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