Tuần 13
Giáo Trình Học Tại Nhà

Ấu Nhi 2-3 Tuổi
THỨ HAI

THỨ BA

Xã Hội/Ngôn Ngữ

Toán

Đầu, Vai, Đầu Gối và Ngón
Chân

Trò Chơi Sắp Xếp

Học các bộ phận cơ thể là một
phần quan trọng trong sự phát
triển trí não và ngôn ngữ của
trẻ mới biết đi. Còn cách nào
tốt hơn để dạy các bộ phận cơ
thể qua một bài hát?

Đây là một cách tuyệt vời để
trò chuyện với con bạn trong
khi nói về các ý tưởng về danh
mục và nhóm - các khái niệm
toán học trong tương lai.
Hoạt động

1. Dùng đồ vật hay đồ chơi,
đưa đồ vật và /hay đồ chơi
• Cơ thể và giọng hát của bạn! tương tự nhau cho trẻ mới biết
đi và nói bé sắp xếp chúng dựa
Với trẻ mới biết đi của bạn ở
theo màu sắc, kích thước, hình
phía trước bạn, chạm vào các
dạng và loại của chúng. Các
bộ phận tương ứng của cơ thể món đồ có thể bỏ trong thùng
bạn và cơ thể bé khi bạn hát:
hay trên nền nhà.
Đầu, vai, đầu gối và ngón chân 2. Nói với bé qua từng bước:
"Cái này đi đâu? Trong đống
Đầu gối và ngón chân
màu đỏ vì nó màu đỏ! Hãy để
Đầu, vai, đầu gối và ngón chân nó cạnh những thứ màu đỏ.”
3. Nếu bé cần giúp đỡ, bắt đầu
Đầu gối và ngón chân
bằng cách đặt một loại đồ vật
hoặc đồ chơi vào mỗi đống
Mắt và tai và miệng và mũi
hoặc thùng. Một khi bé hiểu,
Đầu, vai, đầu gối và ngón chân hãy để bé tự làm với sự hướng
dẫn của bạn.
Đầu gối và ngón chân!
Thử thách: Giới thiệu “các loại”
Bạn có thể nắm lấy tay của bé và sắp xếp theo xe tải, thú vật,
và cho bé chạm vào các bộ
v.v.v
phận cơ thể chính xác khi bạn
hát. Lặp lại bài hát. Cũng đừng
quên làm cử chỉ ngộ nghĩnh với Lợi ích
bé!
Phát triển các kỹ năng nghe,
Những lợi ích; Hoạt động này
học toán sớm, bắt chước, vận
giúp trẻ mới biết đi phát triển
động cơ thể, kỹ năng hiểu biết,
các kỹ năng về vận động, ngôn thời gian tập trung chú ý, kỹ
ngữ, làm theo chỉ dẫn và kỹ
năng xã hội, hiểu cảm xúc và
năng xã hội.
ngôn ngữ.
Những gì bạn cần:

THỨ TƯ
Phối Hợp Kỹ Năng Vận
Động
Cầu Cân bằng
Đây là một ý tưởng thú vị để
giúp trẻ mới biết đi của bạn di
chuyển mà không bao giờ rời
khỏi phòng khách của bạn!

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Kỹ Năng Vận Động Tinh Tế/ Kỹ Năng Vận Động Tinh Tế
Xã Hội
Xỏ Hạt Chuỗi
Sơn Bằng Mút, Xốp Bọt biển
Hãy làm các hạt bìa cứng thú
Những gì bạn cần:
• Bọt biển
• Kéo an toàn cho trẻ em

vị với con bạn.
Vật liệu

Vật liệu

• Sơn hay màu thực phẩm an
toàn cho trẻ em

• Gối

• Đĩa giấy hoặc hộp nhựa nông  Dây dầy (hơn 1 mét)

• Đệm sofa

• Tấm nhựa, bọc nhựa hoặc
giấy nhôm

 Chăn

• Băng keo

• Cuộn bìa cứng (6 cuộn)

Hoạt động

1. Cắt từng cuộn các tông để
nó tạo ra một hạt tròn,
 Tờ giấy 8-½ x 11 hoặc giấy
khoảng 3cm.
thủ công
2. Dùng bút mực hay bút chì tô
màu trang trí mỗi hạt, nếu
Hoạt động
muốn,

Tạo “một cầu thăng bằng”
tưởng tượng mà trẻ mới biết đi
của bạn có thể đi bộ, nhảy lên
hoặc nhảy qua. Xếp càng nhiều 1. Dán một tấm nhựa, bọc
nhựa hoặc giấy nhôm trên bàn
gối và đệm càng tốt, bắt đầu
thấp hoặc sàn nhà.
với chỗ rộng nhất và chuyển
sang hẹp hơn, các vật nhỏ hơn 2. Đổ một lượng nhỏ sơn hoặc
màu thực phẩm vào đĩa giấy
để thêm một chút thử thách.
hoặc hộp nhựa nông.
Hãy để bé “nhảy qua” cầu và
3.Cắt miếng bọt biển thành
lên một tấm chăn mềm cho “cú từng miếng và nhúng một mặt
nhảy chiến thắng” để mừng
vào sơn hoặc màu thực phẩm.
hoàn thành nhiệm vụ.
4. Chỉ cho con bạn cách nhấn
các miếng bọt biển trên giấy
Lặp lại nhiều lần như bạn
để tạo ra một kiệt tác đầy
muốn!
màu sắc.

3. Thắt một đầu dây và xỏ một
trong các hạt giấy để giúp
các hạt không rơi ra.
4. Cho con bạn xỏ “các hạt
giấy” thành chuỗi.
Những hạt lớn hơn này chắc
chắn phù hợp với những đứa
trẻ phải vật lộn để giữ hạt
nhựa nhỏ hơn. Trẻ em cũng
cảm thấy hài lòng khi thực hiện
xỏ dây này vì mọi lứa tuổi có
thể làm được.
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Ấu Nhi 2-3 Tuổi

Giáo Trình Học Tại Nhà
THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Vận Động/ Bên Ngoài

Vận Động/ Bên Ngoài

Vận Động/ Bên Ngoài

Vận Động/ Bên Ngoài

Vận Động/ Bên Ngoài

Soi Gương - Gương Soi

Nhảy, Nhảy, Nhảy!

Tạo Một Số Hình Vẽ

Trò Chơi Đèn Đỏ, Đèn Xanh

Chạy Trốn Quái Vật

Ngồi hoặc đứng đối mặt với
con bạn. Di chuyển cánh tay
của bạn lên và xuống như bạn
đang bay, và để con bạn bắt
chước hành động của bạn, như
thể bé là một tấm gương. Hãy
thử các động tác khác nhau,
như di chuyển đầu sang hai
bên và lên xuống, diễu hành,
xoay tròn, nhảy lên xuống, thè
lưỡi, chạm vào mũi và đầu gối
và bụng bạn. Thay phiên nhau
để cho con bạn thành “gương
soi” phản chiếu hành động của
bạn, và sau đó trở thành
“gương soi” chiếu các hành
động của con bạn. Nếu bạn có
nhiều hơn một con, hãy để con
bạn thay phiên bắt chước
nhau. Tất cả những động tác
này giúp con bạn học phối hợp
và cách di chuyển cơ bắp.

Trong năm này, trẻ mới biết đi
của bạn sẽ có được sức mạnh
và sự phối hợp cơ thể để tự
nhảy. Vì vậy, cho bé thực hành
nhiều. Bạn có thể đặt một chiếc
khăn hoặc dán một miếng băng
keo trên mặt đất. Chỉ cho bé
cách nhảy qua chiếc khăn và
sau đó nhảy lại phía bên kia.
Khi dường như bé có thể tự
mình nhảy lên, làm một “chiếc
thang” nhảy trên mặt đất. (Đây
không phải là một chiếc thang
thực sự, mà là một chiếc thang
giả vờ bằng băng keo hoặc
khăn hoặc khăn quàng cổ.) Tìm
một nơi có đủ chỗ để trải ra
năm hoặc sáu thứ để bé nhảy
qua. Bạn có thể sử dụng những
thứ như miếng băng keo, hoặc
khăn lau chén cuộn lại. Ở dưới
cùng của “chiếc thang”, để
chiếc khăn hoặc băng keo đầu
tiên để bé nhảy qua. Chừa đủ
chỗ cho đôi chân của bé và sau
đó đặt miếng băng keo tiếp
theo. Tiếp tục cho đến khi bạn
thực hiện một cái thang với vài
“ô” để bé tập nhảy qua. Ở đầu”
thang”, treo một giải thưởng.
Nó có thể là bất cứ thứ gì, từ
một con thú nhồi bông yêu
thích, đến một thức ăn nhẹ.
Tập nhảy tạo sức mạnh, sự
phối hợp và cân bằng cơ thể
của con bạn.

Vẽ hình thường là một hoạt
động vận động cơ bắp tinh tế,
nhưng khi bạn đưa nó ra ngoài
trời thì nó cũng trở thành một
hoạt động vận động cơ bắp
lớn. Trẻ mới biết đi của bạn sẽ
có thể sử dụng toàn bộ cơ thể
của chúng khi tô màu bằng
phấn vỉa hè vì chúng sẽ không
bị giới hạn chỉ là một mảnh
giấy nhỏ. Thay phiên vẽ theo
cơ thể của nhau trong tư thế
hài hước. Lấy một xô nước và
một số cọ sơn và để con bạn
sơn hàng rào, sân đậu xe hay
bên hông nhà. Bạn cũng có thể
vẽ bằng chai phun nước. Nếu
bạn có một giá vẽ, hãy thỉnh
thoảng mang nó ra ngoài để có
trải nghiệm vẽ hình linh động
hơn.

Hầu hết trẻ mới biết đi đã ở
trong xe hơi hoặc đi bộ qua các
đường phố đủ để nhận thấy
các biển báo và đèn giao
thông, và đang kết hợp các
khái niệm về màu đỏ nghĩa là
dừng lại và màu xanh lá cây
nghĩa là đi. Đây là một trò chơi
đầu tiên tuyệt vời cho trẻ mới
biết đi và nó là một trò chơi mà
mọi lứa tuổi có thể cùng vui
chơi với nhau. Để đơn giản trò
chơi bằng cách chỉ cần trẻ
dừng lại và đi khi bạn kêu màu
đỏ và xanh lá cây (thay vì biến
nó thành một cuộc thi)

Trẻ em thích chơi trò đuổi bắt,
đặc biệt là với cha mẹ hoặc
người lớn khác mà chúng tin
tưởng. Một trò chơi chạy trốn
khỏi một “con quái vật đáng
sợ” sẽ liên quan đến nhiều
tiếng hét lên với sự thích thú.
Coi chừng trẻ để bảo đảm
chúng ổn với "quái vật". Bạn có
thể muốn thử làm một loài
động vật để thay thế quái vật.
Cho phép con bạn thay phiên
làm quái vật / động vật.
Kỹ năng phát triển
Chạy, né tránh và nhanh nhẹn.

Tuần 14

Ấu Nhi 2-3 Tuổi
THỨ HAI
Xã Hội/Cảm Xúc
Lập Ban Nhạc
Bạn có thể làm nhạc cụ riêng
cho ban nhạc bạn. Làm xúc xắc
bằng cách cho các vật nhỏ vào
các hộp chứa khác nhau. Bạn
có thể dùng hộp nhựa hoặc
hộp lau trẻ em đã hết. Bạn
cũng có thể bịt kín một đầu lõi
cuộn giấy vệ sinh hoặc khăn
giấy, đổ đầy các vật nhỏ vào và
bịt kín đầu kia. Hai khối gỗ có
thể đập vào nhau, và một cái
nồi và một cái muỗng tạo ra
một tiếng trống lớn. Hãy để
con bạn giúp bạn tạo ra một
ban nhạc riêng. Sau đó, chơi
một số nhạc hoặc hát những
bài hát yêu thích của mình.
Cùng đi hay nhảy trong khi lắc
xúc xắc và đánh trống.
Làm nhạc cụ riêng cho mình
giúp con bạn phát triển trí
tưởng tượng của bé. Âm nhạc
và khiêu vũ dạy bé về đếm và
nhịp điệu

THỨ BA
Toán
Cùng Đếm Cả Ngày
Dành một ngày đặc biệt trong
tuần “ngày học đếm”. Buổi
sáng khi con bạn thức dậy, nói
với bé, “Hôm nay là Ngày Học
Đếm!”

THỨ TƯ

THỨ NĂM

Kỹ Năng Vận Động Tinh Tế/ Nhận Thức/Xã Hội
Nhận Thức
Làm Hình Ghép

Cùng nhau coi một tạp chí và
tìm một bức hình lớn và tươi
sáng. Dán hình lên bìa cứng
hoặc giấy cứng, sau đó cắt nó
thành bốn miếng lớn. Trộn các
Đếm một số thứ bạn nhìn thấy
mảnh, và sau đó giúp con ghép
trong phòng, chẳng hạn như
hình lại với nhau. Khi con bạn
đôi mắt bé. “Một, hai! Con có
quen với trò chơi này, bạn có
hai mắt. Một, hai, Mẹ có hai
thể làm cho nó thú vị hơn bằng
mắt!” Đếm các sọc trên đồ ngủ
cách cắt hình thành nhiều
của bé, hay tay cầm tủ quần
mảnh hơn - năm, rồi sáu
áo. Vào bữa sáng, hãy đếm số
miếng. Kết hợp các hình ghép
lần bé cắn thức ăn. Trên đường
giúp trẻ tập đi học giải quyết
đến cửa hàng đếm số xe màu
vấn đề.
xanh lá cây bạn nhìn thấy. Tiếp
tục như vậy cả ngày, và để cho
con bạn nghĩ về những vật cần
đếm.
Đi dạo “đếm” quanh nhà hoặc
khu phố tìm những thứ như
công tắc đèn hoặc cửa ra vào,
hoặc đường nứt trên vỉa hè,
hoặc cây cối. Bất cứ khi nào có
thể, chạm vào các vật khi bạn
đếm. Con bạn học về các con
số và đếm bằng cách nghe đi
nghe lại nhiều lần.

Giáo Trình Học Tại Nhà

Cái Gì Trong Hộp Vậy?
Chọn năm cặp đồ vật như hai
chiếc xe nhỏ, hai khối gỗ, hai
trái banh, hai cuốn sách và hai
chiếc thìa. Đặt một bộ đồ vật
trên bàn hoặc sàn nhà nơi trẻ
mới biết đi của bạn có thể nhìn
thấy chúng. Đặt bộ khác bên
trong một hộp hoặc trong một
cái túi. Yêu cầu con bạn bỏ tay
vào hộp/túi mà không nhìn và
chạm vào một trong các đồ
vật. Sau đó yêu cầu bé chọn
món đồ trên bàn phù hợp với
món đồ trong hộp. Ví dụ, nói,
“Con tìm một cái trên bàn
giống như cái con đang cảm
thấy bên trong hộp.”
Sau khi bé đoán, bảo bé lấy đồ
vật ra khỏi hộp. Nếu bé không
đoán đúng đối tượng, hãy để
bé tiếp tục cố gắng. Đặt câu
hỏi về các món đồ khi bé đang
cảm thấy chúng và nhìn chúng.
“Con cảm thấy như thế nào?
Chúng có màu gì?” Sau đó, nói
chuyện với nhau về những thứ
trong hộp và trên bàn - về cách
một số thứ cứng và một số
khác mềm, một số nhám, một
số khác trơn tru. Hoạt động
này giúp con bạn học cách giải
quyết vấn đề. Nói về các đối
tượng tăng thêm vốn ngôn ngữ
của mình.

THỨ SÁU
Ngôn Ngữ/Học Chữ
Sắp Xếp Chữ
Khi gần ba tuổi, trẻ mới biết đi
của bạn có thể sẵn sàng chơi
trò chơi chữ này.
Hãy nghĩ về một thể loại như
“tên của những người bạn biết”
hay “về các bộ phận của cơ thể
bạn”. Cho con bạn một ví dụ,
và sau đó giúp bé đưa ra
những điều phù hợp với thể
loại. Nếu bé nói điều gì đó
không phù hợp với thể loại này,
hãy nói với bé về lý do tại sao
nó không phù hợp.
Cố gắng tạo các danh mục dễ
dàng để bé có thể đưa ra một
số điều phù hợp. Con bạn đang
học về cách phân loại và sắp
xếp suy nghĩ của mình.
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THỨ HAI

Ấu Nhi 2-3 Tuổi

Giáo Trình Học Tại Nhà
THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Vận Động/ Bên Ngoài

Vận Động/ Bên Ngoài

Vận Động/ Bên Ngoài

Vận Động/ Bên Ngoài

Vận Động/ Bên Ngoài

Gia Đình Cùng Chơi Chui Qua
Xà - Limbo

Sơn Với Nước

Xếp Thùng

Nhảy Xa

Đường Chạy Sắc Màu

Sử dụng cọ sơn, bọt biển, vv
để sơn nước trên vỉa hè, hàng
rào, tường, cửa, đồ chơi, thiết
bị đồ chơi, vv . Khuyến khích
bé tạo chuyển động tay lớn và
chuyển động tay nhỏ.

Để dành các thùng giấy lớn cho
con bạn chơi và chui vào. Cắt
lỗ ở hai bên làm cửa sổ và cửa
ra vào. Bé sẽ thích bò vào và
chui ra khỏi hộp, và đó là một
nơi ẩn náu tuyệt vời.

Hỏi con có thể nhảy bao xa?

Vật liệu
 Chổi/Cây xà
 Âm Nhạc
Hoạt động
Bạn có thể chui qua thấp tới
đâu nào?
Đây là một hoạt động thú vị
mà cả gia đình có thể tham gia
để cùng nhau thực hiện bên
trong nhà hoặc bên ngoài. Sử
dụng trí tưởng tượng của bạn
khi sử dụng các đồ vật mà mọi
người phải chui qua mà không
chạm tay vào nền nhà, mặt
đất. Các đồ vật có thể dùng
bao gồm ống xốp dài dùng
trong hồ bơi, chổi hoặc dây
thừng.

Trên sân đậu xe, vỉa hè hoặc
trong công viên, tô màu bốn
Thách thức bé khi chơi ngoài
khu vực (vẽ hình tròn hoặc
trời bằng cách nhảy trên các
hình vuông) bằng các màu
hàng kẻ được thực hiện bởi
phấn khác nhau. Gọi tên một
băng keo màu trên sàn nhà
màu và cho con bạn chạy đến
hoặc cỏ hoặc trong cát.
khu vực màu đó.
Làm cho nó thành một trò chơi! Tiếp tục gọi tên các màu khác
Cùng tham gia trò chơi với con nhau theo thứ tự khác nhau.
bạn và xem ai có thể nhảy xa
nhất.
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THỨ NĂM
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Xã Hội/Cảm Xúc

Toán/Cân Bằng

Xã Hội/Vận Động Cơ Bắp

Ngôn Ngữ/Học Chữ

Toán

Tìm Đồ Vật Ẩn Giấu

Xếp Chồng Các Khối

Tập Chơi Bóng Rổ

Điền vào Chỗ Trống

Học Sự Đối Nghịch

Giấu ba hoặc bốn đồ vật tương
tự trong một căn phòng hoặc
sân. Dùng đế lót ly, khăn tay,
khối gỗ, trứng nhựa hoặc các
đồ vật khác. Nói với con rằng
bạn sẽ giấu chúng và bạn
muốn bé tìm thấy chúng. Đầu
tiên, hãy để bé xem bạn giấu
đồ vật. Sau đó, bé có thể “tìm
thấy” chúng. Khi con bạn lớn
hơn, bạn có thể nói bé nhắm
mắt trong khi bạn giấu đồ. Để
lộ một phần của món đồ và để
con bạn tự mình khám phá các
vật đó. Nếu trẻ mới biết đi của
bạn cần một chút giúp đỡ, bạn
có thể cho bé những gợi ý như,
“Nhìn lên cao, Nhìn dưới gối,
hay, Con đã thử tìm đằng sau
màn cửa chưa?” Hoạt động này
giúp rèn luyện trí nhớ và kỹ
năng giải quyết vấn đề của con
bạn.

Trẻ mới biết đi thích xếp chồng Tạo một sân bóng rổ kích
thước trẻ em cho con bạn. Bạn
các khối (và sau đó làm đổ
có thể sử dụng một thùng lớn,
chúng!) Bạn có thể dùng nhiều giỏ rác hoặc giỏ đựng quần áo
giặt. Dùng một trái banh nhựa
thứ để tạo ra các khối có kích
nhẹ, hoặc đơn giản là dùng
cỡ khác nhau cho con chơi.
băng keo dán chung quanh
Dùng hộp khăn giấy cũ, hộp xà một miếng nhôm hoặc giấy báo
phòng, hộp ngũ cốc, hộp đóng lớn, hoặc vớ cuộn thành một
trái banh - bất cứ thứ gì để
hoặc hộp lau trẻ em. Đối với
ném vào giỏ của bạn. Đặt một
các “khối” thực sự lớn và mềm vài điểm đánh dấu chung
quanh giỏ (như một miếng
mại, vo nhàu tờ báo và nhồi
băng keo trên sàn nhà) để con
vào túi giấy màu nâu, sau đó
bạn đứng. Chỉ cho bé cách ném
dán chúng lại. Cùng nhau chất bóng vào rổ từ các điểm đánh
dấu khác nhau. Làm “người
để xem bạn có thể chất các
lượm banh” cho con bạn. Khi
khối cao đến mức nào. Xây
bé ném, lấy trái banh trong rổ
dựng một thị trấn hoặc một sở hay bất cứ nơi nào nó lăn, và
thú hoặc một ngôi nhà hoặc
đưa nó cho bé ném một lần
nữa. Khen ngợi bé mỗi khi bé
một chiếc thuyền với các khối
ném banh. Hãy để bé cũng làm
của bạn. Các hành động xây
“người lượm banh”. Tập ném
dựng - cúi xuống, đứng lên,
giúp cánh tay con của bạn trở
nhặt các khối, đặt khối xuống
nên mạnh mẽ. Nhắm vào một
và vươn tới - giúp làm mạnh cơ cái rổ giúp con bạn phối hợp và
chính xác.
bắp con bạn. Xếp chồng cũng
dạy con bạn về sự cân bằng

Đọc hoặc kể một câu chuyện
yêu thích cho con bạn nghe.
Khi bạn đọc đến đoạn mà bạn
nghĩ rằng bé biết chuyện gì sẽ
xảy ra tiếp theo, hãy xem bé có
thể “điền vào” câu chuyện hay
không.

Đi dạo với con bạn quanh khu
phố hoặc quanh nhà, tìm kiếm
sự đối nghịch.

Ví dụ, giúp con bạn tìm một
chiếc lá lớn và một chiếc lá
nhỏ. Hoặc một hòn đá mịn và
một hòn đá thô nhám. Trong
Đặt câu hỏi để khuyến khích
nhà bạn có thể tìm một món đồ
con. Ví dụ, nếu bạn câu chuyện chơi lớn và một món đồ chơi
kể về ba chú heo con, khi bạn nhỏ. Hoặc một thức uống lạnh
đọc đến đoạn có con sói ở nhà và đồ giặt ấm. Làm điều này
chú heo, hãy hỏi, “Và sau đó
bốn hoặc năm lần, nói với con
con sói nói gì?” Sau khi đọc về bạn về các vật và chúng khác
chú heo con thứ ba, hãy hỏi,
nhau như thế nào. Con bạn
“Con heo thứ ba đã dùng gì để đang học từ mới và ý nghĩa của
xây nhà?” (Gạch!)
các mặt đối nghịch như lớn và
nhỏ, lạnh và ấm
Hãy chắc chắn rằng con bạn có
những từ để trả lời các câu bạn
hỏi. Bạn sẽ ngạc nhiên về cách
chính xác bé có thể nhớ một
câu chuyện! Để con bạn kể
chuyện cùng bạn giúp các kỹ
năng ghi nhớ của bé, và giúp
bé học từ mới.
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Vận Động/ Bên Ngoài

Vận Động/ Bên Ngoài

Vận Động/ Bên Ngoài

Vận Động/ Bên Ngoài

Vận Động/ Bên Ngoài

Đi Cân Bằng Trên Ván

Cân Bằng Túi Đậu

Tìm Hình Ảnh Trong Những
Đám Mây

Di Chuyển Như Một Động Vật

Bóng Đá

Trong khi ở ngoài trời, sử dụng
một tấm ván gỗ, dây thừng
hoặc tạo một đường bằng phấn
trên mặt đất hoặc vỉa hè. Cho
trẻ tự cân bằng trên ván gỗ,
dây hoặc đường kẻ. Khi con
bạn đi vững trên một đường
thẳng, thêm nửa vòng tròn
hoặc ngoằn ngoèo để thêm
một chút thử thách.

Cho trẻ cân bằng một túi đậu
trên đầu và đi từ điểm này
sang điểm khác mà không làm
rơi nó. Khi bé bước đi thẳng
thành thạo, di chuyển các điểm
cách xa nhau hoặc làm cho
đường đi trở nên khó khăn hơn
một chút bằng cách thêm các
đường ngoằn ngoèo hoặc vòng
tròn, hoặc các đối tượng xung
quanh mà chúng phải điều
khiển bước đi.

Trong nhà hay bên ngoài,
khuyến khích con bạn ngọ
nguậy trườn người như con
rắn, ngồi thụp xuống và nhảy
như con ếch, phi như ngựa,
hay đi bốn chân như gấu.

Thay vì chơi một trò chơi thực
sự, chỉ cần để trẻ em thích đá
bóng và hướng nó về phía mục
tiêu hoặc một hộp các tông lớn
hoặc giỏ đựng đồ giặt quay về
phía nó.

Bạn và con bạn có thể nằm
ngửa ra ngoài trên một tấm
thảm, khăn hoặc khu vực cỏ.
Nhìn lên những đám mây và
xem nếu bạn có thể tìm thấy
hình dạng, động vật và hình
ảnh khác trong những đám
mây.

