
 

 

Nguyên nhân của những cơn tức 

giận: 

1. Trẻ biết cứ nhõng nhẽo, nài nỉ thì đạt được cái mình muốn. 

Thế nên trẻ nhõng nhẽo để ba mẹ chiều theo ý của mình. 

Gợi ý: Tỏ thái độ cương quyết với trẻ, tuyệt đối không đáp ứng 

với những đòi hỏi vô lý của trẻ. 

2. Trẻ cũng có những yêu ghét của riêng bản thân mình.  

Gợi ý: Quan sát kỹ những điều làm trẻ thích, hoặc ghét, rồi loại bỏ 

những nguyên nhân làm trẻ ghét, như vậy sẽ làm trẻ đỡ bướng 

bỉnh hơn. 

3. Trẻ có lúc cảm thấy thất vọng, không an toàn và biểu hiện 

những cảm giác đó ra thành cơn giận dữ. 

Gợi ý: Tìm hiểu điều lo lắng của trẻ trước khi có thể giúp trẻ.  

Đừng quá bắt ép trẻ, hãy tích cực giao tiếp với trẻ, hiểu trẻ và 

kiên trì sửa đổi trẻ 

4. Trẻ muốn biểu lộ chính bản thân mình nhưng gặp khó khăn. Vì 

vậy trẻ cảm thấy chán nản và thất vọng . 

Gợi ý: Bạn có thể nói rằng : “Ba/ mẹ biết con đang giận dữ về 

việc…” Điều này có thể giúp trẻ gọi tên cảm xúc của mình. 
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Ba mẹ làm gì khi con đang 

trong cơn tức giận: 

 

Tìm một thứ gì khác để đánh lạc sự chú ý 

của trẻ. 

Ví dụ, bạn có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, và 

nói với một giọng điệu ngạc nhiên: “ Có con 

mèo kìa con!” 

Chờ cho cơn giận lắng xuống. 

- Hãy giữ bình tĩnh và phớt lờ những cái 

nhìn xung quanh bạn.  

- Giữ vững lập trường và không chiều theo 

ý trẻ muốn. 

- Không thỏa thuận với trẻ bằng kẹo ngọt 

hay đồ chơi. Nếu không trẻ sẽ nghĩ cơn 

nóng giận mang lại lợi ích cho chúng. 

Chuẩn bị kỹ trước khi cùng trẻ đi mua sắm. 

Cơn giận của trẻ thường xuất hiện trong lúc 

trẻ cùng bạn ra ngoài mua sắm. Thời gian 

đầu, bạn hãy rút ngắn thời gian mua sắm khi 

có trẻ, và hãy để trẻ cùng tham gia mua sắm  

 

với bạn bằng cách: 

-  Hỏi trẻ những gì trẻ thích 

 -  Để trẻ giúp bạn lấy một vài món đồ nào đó. 

Không đánh, cắn và đá ngược lại trẻ. 

Trẻ nhỏ thường đánh, cắn, xô ngã những đứa trẻ 

khác. Bạn hãy nói rằng chúng đang làm đau 

người khác và hành vi đó không chấp nhận 

được. Không đánh, cắn, đá ngược lại trẻ. 

Kéo trẻ ra khỏi tình huống gây giận dữ. 

Hoặc là bạn đi ra nơi khác, hoặc là một đứa trẻ 

phải đi cho đến khi đứa trẻ còn lại có thể bình 

tĩnh hơn. 

Để trẻ vào trong một căn phòng khác. 

Nếu ở nhà, hãy để trẻ có thời gian ở một mình 

trong một căn phòng. Kiểm tra sự an toàn trước 

khi bạn rời đi. 

Cho trẻ thấy rằng bạn yêu thương chúng nhưng 

không yêu hành vi của chúng. 

Trẻ có những hành vi chưa đúng  là khi chúng 

cần thêm tình yêu từ ba mẹ. Hãy khen, âu yếm 

trẻ khi trẻ làm tốt. 

 

Giúp cho trẻ biểu lộ cảm xúc ra ngoài bằng 

cách khác.  

Tìm một không gian rộng để trẻ có thể chạy 

hoặc la hét. Để trẻ biết được rằng bạn cũng 

nhận ra cảm xúc của chúng, như thế sẽ dễ 

dàng hơn để chúng bộc lộ cảm xúc của 

mình ra ngoài mà không làm đau ai khác.   

 

 

 

Tham khảo tại: 

1.  http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-

baby/pages/temper-tantrums.aspx#close 

2. www.giuptrephattrien.com 

3. Dạy con kiểu Nhật (tác giả: Kubota Kisou) 
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