Tờ hướng dẫn cho trẻ sáu tháng tuổi
6 months Vietnamese

Học hỏi
từ sớm
Bạn có biết ?
Em bé của bạn sẽ học hỏi được rất nhiều trong khoảng từ 6 đến 12 tháng tuổi.
Từ 5 tháng, óc của em bé bắt đầu xếp đặt các âm thanh mà chúng nghe.
Tới 6-7 tháng, em bé sẽ bập bẹ và kêu ra tiếng như “đa-đa” và “gu-gu”.
Tới 7 tháng em bé bắt đầu biết thả đồ chơi rồi đi tìm.
Em bé của bạn học hỏi qua sự chơi đùa. Cùng chơi với em bé rất quan trọng cho
sự phát triển của bé.
Em bé đã sẵn sàng để cùng xem những cuốn sách ngắn với bạn.
Thư viện cũng có sách cho các em bé nữa.

Bây giờ bạn có thể làm gì ?
Chơi và nói chuyện với em bé mỗi ngày. Khi em đáp ứng, hãy cười lớn lên.
Lập lại các âm thanh của em bé làm, cho em có thể nghe được rõ ràng.
Quay mặt lại để em bé có thể nhìn thấy sự biểu lộ nét mặt của bạn.
Chơi các trò chơi như “ú òa”, vỗ tay, gõ ngón tay, hoặc bỏ đồ chơi vô thùng.
Mở nhạc, hát các bài hát và các điệu ru nhiều lần trong ngày.
Chia xẻ, đọc truyện với em bé mỗi ngày. Giúp em bé sờ mó và cảm nhận các
cuốn sách.
Hỏi thăm để tham gia nhóm vui chơi hoặc thư viện địa phương.

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.
Nếu em bé của bạn có các nhu cầu khác nữa, hãy hỏi thêm ý kiến bác sĩ của bạn
hoặc Bác-sĩ chuyên khoa nhi-đồng của em bé.
Vào xem trang mạng của Early Words: www.earlywords.info

Đón đọc
tờ hướng dẫn khác khi em bé của bạn được 12 tháng tuổi.
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