
Hiểu Những Dấu Hiệu 
Của Em Bé

Quý vị có thấy khó khi muốn biết em bé 
của quý vị muốn gì hay không? Quý vị 

có muốn biết cách giúp cho bé giữ được 
bình tĩnh và vui vẻ không?

May mắn thay, bé biết ra hiệu cho cha mẹ  
biết là mình muốn gì. Để ý những dấu hiệu có 

thể giúp quý vị giữ cho bé được bình tĩnh  
và vui vẻ một cách dễ dàng hơn.

Khi quý vị nhận thấy bé cần nghỉ ngơi,  
hãy thử những điều sau đây...

Những Lời Khuyên 
dành cho Cha Mẹ

Khi quý vị thấy bé có dấu hiệu muốn  
gần quý vị, quý vị nên...

* Đến gần và chơi đùa với em. Đây là lúc tốt nhất để cho 
bé học hỏi, chơi đùa, và ăn.

* Nên nhớ rằng học hỏi là việc rất khó. Bé có thể rất mau 
thấm mệt.

* Cho bé quay đi chỗ khác và nghỉ một chút. Thời gian 
yên lặng là điều tốt cho cả em bé và quý vị!

* Thay đổi môi trường. Chỗ đông người hoặc có nhiều 
tiếng ồn có thể làm cho bé rất mệt.

* Ngưng đùa giỡn gần gũi. Đôi khi ngay cả các anh chị 
cũng có thể làm bé quá mệt.
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Con muốn ở gần bên mẹ!

Dấu hiệu “muốn gần bên 
mẹ” là động tác của bé để 
cho quý vị biết là bé muốn 
ở gần bên quý vị.

Sau đây là một số động tác mà bé có thể làm để 
cho quý vị biết là bé muốn được gần gũi để chơi 
với quý vị:

• Nhìn vào mặt quý vị
• Bám vào quý vị hoặc làm động tác như khi 

đang bú
• Tạo tiếng động như khi đang bú
• Cười
• Xịu mặt và cả người của em
• Dõi theo giọng nói và gương mặt của quý vị
• Ngóc đầu lên

Con cần nghỉ một chút!

Dấu hiệu “cần nghỉ ngơi” là 
động tác của bé để cho quý vị 
biết là bé cần nghỉ một chút 

từ việc đang làm hay cần một 
thứ gì đó khác. 

Sau đây là một số động tác mà bé có thể làm để cho 
quý vị biết là bé cần nghỉ một chút hay cần một thứ 
gì khác:

• Nhìn, quay chỗ khác, hoặc ưỡn người về phía 
sau lưng

• Xòe thẳng các ngón tay, và gồng cứng bàn tay
• Ngủ gục
• Cau mặt hoặc nhìn thẫn thờ
• Ngáp

Một số dấu hiệu rất 
rõ ràng, nhưng một 
số khác có thể khó 

nhận thấy hơn.

Khóc cũng là một dấu 
hiệu “cần nghỉ ngơi,” 

nhưng thường chỉ xảy ra 
sau một vài dấu hiệu khác. 
Nhanh chóng nhận ra các 
dấu hiệu có thể giúp quý 

vị ngăn bé khóc.


