Giúp bé vui vẻ chơi chung

Tình bạn là phần quan trọng của tuổi ấu thơ và chơi chung là cách tốt nhất giúp các bé
gieo mầm cho tình bạn.

Không phải đặt hai bé cạnh nhau là các bé biết chơi cùng nhau. Bé có thể cướp lấy đồ chơi và
chạy lại một góc, ngồi chơi một mình. Những mẹo dưới đây giúp bạn dạy bé chơi cùng các bé
khác một cách thân thiện.

Tắt tivi

Nếu các bạn của bé tới nhà để cùng chơi với bé, mẹ nên tắt tivi trước khi để các bé chơi với
nhau. Nếu bật tivi thì bé có thể bị phân tán chú ý, thay vì tập trung chơi.

Thời điểm phù hợp

Nên để các bé chơi với nhau vào buổi sáng hoặc sau giờ ngủ trưa. Chơi lúc đang mệt, đói, bé
rất dễ gây gổ với nhau.

Chọn đồ chơi phù hợp

Nếu bạn muốn một nhóm bé chơi với nhau trong hòa bình, hãy đưa ra những thứ khuyến
khích bé chơi theo nhóm. Gợi ý để các bé chơi trò phân vai như chơi với búp - bê, đồ chơi nhà
bếp, giả làm các con vật... Nếu đưa cho bé sách ảnh, bé rất dễ cầm lấy một cuốn rồi chơi riêng.
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Chơi với nhóm nhỏ

Tránh để bé chơi chung với một nhóm quá đông. Trong trường hợp đó, các bé rất dễ mất đoàn
kết, không ai chịu chơi với ai. Hãy để bé tham gia nhóm bạn nhỏ, nơi mà một vài bé có thể chơi
với nhau được một lúc, chứ không rã đám nhanh chóng. Hai bé cũng là một nhóm chơi hoàn
hảo.

Kết nối các bé lại

Hai bé bướng bỉnh khi chơi chung dễ nảy sinh xung đột. Trong khi đó, hai bé nhút nhát lại
quá dè dặt khi ở cạnh nhau. Nên ghép một bé nghịch ngợm với một bé nhút nhát.

Xử lý cãi cọ

Mâu thuẫn có thể xảy ra khi một bé giằng món đồ chơi mà bé kia muốn. Xung đột nhỏ giữa
các bé có thể trở thành một cuộc bạo lực to và khiến buổi chơi kết thúc trong hỗn độn và nước
mắt. Bởi thế, cha mẹ nên luôn để mắt tới các bé để kịp thời ngăn chặn những bất đồng trước
khi chúng trở thành nghiêm trọng.

Theo Mevabe
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