
 

   

Tư Duy Biểu Tượng
Bảng Lựa Chọn 
Đề nghị con em quý vị lựa chọn một hoạt động trở lên trong số các hoạt động dưới đây. Đưa 

ra lựa chọn và làm theo chỉ dẫn là những kỹ năng quan trọng để phát triển nhận thức và cảm 

xúc xã hội.  

Các Câu Hỏi cần Đặt Ra: 

• Con sẽ cần đến những học cụ gì để bắt đầu? 

• Con sẽ vẽ phần nào trước tiên? 

• Cho cha/mẹ xem con vẽ gì ở đây rồi nào. 

• Con thích nhất phần nào? 

• Con có thể vẽ thêm những chi tiết nào khác? 

• Xung quanh con còn những gì nữa? 

Vẽ và Diễn Giải: Đề nghị con 

em quý vị vẽ một bức tranh, 

sau đó cho quý vị biết trẻ vẽ 

gì.  

Đoán Hành Động: Chơi một 

trò chơi trong đó con em quý 

vị sẽ diễn tả thứ gì đó bằng 

hành động và hãy cố đoán 

xem trẻ đang diễn tả thứ gì.  

Luân phiên đổi vị trí trong vài 

lần. 

Lắp Dựng: Tập hợp bìa cứng, 

kẹp giấy, mấy cục đá hoặc vật 

liệu khác để lắp dựng thành 

hình. Đề nghị con em quý vị 

vẽ một bức tranh về thứ mà 

trẻ muốn lắp dựng, sau đó để 

trẻ lắp theo hình vẽ. 

 

 

 

 

 

Đi Bộ và Vẽ Lại: Tản bộ ở 

bên ngoài. Nói về những sự 

vật mà quý vị và con nhìn thấy 

(xe hơi, nhà cửa, cây cối, v.v.) 

Khi về đến nhà, hãy đề nghị 

con vẽ lại thứ gì đó mà trẻ 

nhìn thấy trong lúc đi dạo. 

 

 

 

Đọc và Diễn Lại: Cùng nhau 

đọc một cuốn sách. Sau khi 

đọc xong, đề nghị trẻ diễn lại 

một phần hoặc toàn bộ câu 

chuyện. 

 

Ghi Nhớ và Vẽ Lại: Hỏi con 

em quý vị về một trong 

những kỷ niệm mà trẻ thích 

nhất, đề nghị trẻ vẽ lại hoặc 

diễn tả lại cho quý vị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


