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Phát triển tình cảm-xã hội là gì?

Sự phát triển về mặt tình cảm-xã hội là khả năng của một đứa trẻ để thể
hiện cảm xúc của mình một cách hiệu quả, làm theo các quy định và hướng
dẫn, tạo các mối quan hệ tốt với người khác, và xây dựng sự tự tin. Có nhiều
điều ảnh hưởng đến sự phát triển về mặt tình cảm-xã hội, như là yếu tố sinh
học, môi trường gia đình, môi trường lớp học và trải nghiệm cuộc sống của
một đứa trẻ.

Tại sao sự phát triển về mặt tình cảm-xã hội là rất quan trọng?
Chúng ta đều biết rằng trẻ em cần biết bảng chữ cái ABC, màu sắc và con số để sẵn
sàng đi học, nhưng để học ở trong lớp học, trẻ cũng cần phải có khả năng kiểm soát
cảm xúc của mình, cùng chơi và hợp tác tốt với các bạn, và chú ý đến các hướng dẫn.
Những trẻ em mà học được các điều này thì có nhiều khả năng hơn trong việc:
•
•
•
•
•

Xây dựng tình bạn với các trẻ cùng tuổi khác
Phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng diễn đạt tốt hơn
Tuân theo các quy định ở nhà và ở trường
Tập trung và xử lý các vấn đề khó đối với chúng
Tự tin khi thử những điều mới

Quý vị có thể làm gì để hỗ trợ sự phát triển về mặt tình cảm-xã hội?
Năm năm đầu tiên của cuộc đời có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ sức khỏe tình cảm-xã hội
của một đứa trẻ. Dưới đây là một số cách để cha mẹ và những người chăm sóc có thể hỗ
trợ sự phát triển trong lãnh vực này:
• Cho trẻ có nhiều thời gian chơi với các trẻ khác. Điều này giúp con quý vị rèn luyện kỹ
năng chia sẻ, hợp tác và kết bạn mới.
• Tập trung chủ yếu vào những hành vi tốt của con quý vị. Việc khen con quý vị một cách
thường xuyên (nhiều hơn 3 lần so với khi quý vị nhắc nhở lỗi của trẻ) giúp cho trẻ trở
nên tự tin.
• Lập ra một lịch trình. Theo lịch trình hằng ngày với các giờ ăn, giờ chơi và giờ ngủ giúp
con quý vị chuyển đổi từ hoạt động này sang hoạt động khác dễ dàng hơn.
• Lập ra một bộ quy tắc bằng hình ảnh. Tạo ra một danh sách gồm 3-5 quy tắc có hình ảnh
treo ở đâu đó trong nhà. Điều này giúp cho con quý vị học về các giới hạn chúng được
làm. www.earlystagesdc.org
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• Bắt đầu chơi với các trẻ khác (ví dụ, các trò chơi đuổi bắt)
• Bắt chước người khác, đặc biệt là người lớn và những trẻ
lớn hơn
• Bắt đầu làm những việc mà người lớn bảo chúng không
được làm để xem điều gì sẽ xảy ra
• Có các biểu lộ khuôn mặt để thể hiện cảm xúc khác nhau
• Trở nên dễ bực bội và có thể nổi giận vì những lý do nhỏ
• Muốn tự làm các việc cho mình, như là tự rửa tay
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• Thể hiện tình cảm với bạn bè mà không cần ai thúc giục
• Biết chờ đến lượt của mình trong các trò chơi
• Hiểu được ý nghĩa của các từ “của mình” và “của người
khác”
• Bắt đầu dùng lời nói để diễn tả cảm xúc của chúng
• Khó chịu khi lịch trình hàng ngày có những thay đổi lớn
• Có thể tự làm một số việc, như là mặc áo khoác
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• Thích chơi cùng với các trẻ khác hơn là chơi một mình
• Thích thú khám phá những nơi mới, như là công viên
hoặc nhà của bạn
• Sáng tạo hơn với các trò chơi giả vờ hoặc trò chơi thời
trang
• Nói chuyện về những thứ chúng thích, như là thức ăn và
đồ chơi
• Hiểu về ý nghĩa của trách nhiệm
• Có thể tự đánh răng mà không cần giúp đỡ
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• Muốn giống như bạn mình
• Tìm cách được cha mẹ và thầy cô khen ngợi
• Có khả năng tuân theo các quy định hơn
• Hiểu được sự khác nhau giữa thực tế và sự giả vờ
• Có thể phân biệt đúng sai, và trung thực cũng như không
trung thực
• Thể hiện cảm xúc một cách thoải mái và cởi mở hơn

Nếu con quý vị gặp khó khăn đối với những biểu hiệu quan trọng này ở lứa tuổi của cháu, hoặc
nếu quý vị lo lắng về sự phát triển của con mình, hãy hành động!
Với những trẻ trong lứa tuổi từ 2 năm 8 tháng đến 5 năm 10 tháng, vui lòng gọi cho Early Stages theo số 202-6988037 hoặc vào trang web của chúng tôi tại www.earlystagesdc.org. Tất cả các dịch vụ của chúng tôi đều cung cấp
MIỄN PHÍ.
Với những trẻ ở lứa tuổi dưới 2 năm 8 tháng, vui lòng gọi Strong Start, Chương Trình Can Thiệp Sớm của Khu Vực
DC, theo số 202-727-3665.
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