
Khuấy, Trộn và Chấm  
Dùng Màu Vẽ với Bàn Tay Nhỏ Xíu

Việc vẽ tranh rất sáng tạo và có thể thoải mái cho trẻ em. Nó 
cũng phát triển khả năng kiểm soát và điều phối vận động 
tinh vi. Một số người lớn không thấy thoải mái vẽ vời ở nhà 
vì có thể bừa bãi. Nhưng có nhiều cách để kiểm soát những 
vết bẩn của màu vẽ bằng cách chỉ dùng ít sơn hoặc vẽ bên 
ngoài nhà.

Lưu ý: Các vật dụng được gạch dưới có thể có trong bộ 
công cụ. Các vật dụng in nghiêng có thể có trong nhà hoặc 
có thể dùng thứ gì tương tự. 

Mẹo Công Cụ 
Cung cấp một lượng nhỏ màu vẽ và nước để tránh 
việc đổ hay vấy bẩn. Nếu vẽ trong nhà, hãy lót 
những thứ như tờ báo hoặc khăn trải bàn cũ lên 
mặt phẳng cần bảo vệ. Hãy bảo đảm dùng màu vẽ 
có thể giặt được, không độc hại. Không được để 
tăm bông (Q-Tips) lọt vào mắt, tai hoặc mũi.

Căn bản 
Giúp con quý vị học dùng cọ vẽ. Ngay cả khi 
không phải là lần đầu tiên, em vẫn có thể cần 
được nhắc nhở. 

•  Chỉ cho em những cách khác nhau để  
cầm cọ. 

•  Ấn cọ xuống giấy để tạo ra những hình dạng 
thú vị. Nhưng nó cũng có thể gây thất vọng 
nếu giấy rách hoặc lông cọ bẹt ra. 

•  Khuyến khích con rửa sạch và làm khô cọ  
khi cần. 

•  Vẽ những hình đơn giản. Cho con quý vị một ly nhựa  
có sẵn một màu sơn trong đó. Khuyến khích con thử  
cọ vẽ, tăm bông và thậm chí bằng một ngón tay. Em có  
thể tạo dấu chấm, đường kẻ và những hình khối trên  
giấy của em.

•  Pha màu. Cho con quý vị hai hoặc ba màu sơn. Khuyến 
khích em trộn một chút trong hai hoặc nhiều màu với nhau 
trên giấy của em. Em có thể thêm hoặc bớt từng màu để 
xem điều gì xảy ra. 

•  Vẽ bằng nước. Hãy thử điều này bên ngoài trên vỉa hè. 
Cho con quý vị một cây cọ vẽ và một ít nước. Khuyến khích 
em vẽ trên vỉa hè hoặc tảng đá. Chụp hình để giúp em nhớ 
những gì mình đã làm. 

Nhiều nữa!
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•  Rất nhiều cách khác nhau. Bảo con quý vị dùng tăm bông 
để chấm những hình tròn nhỏ và nối chúng thành một bức 
tranh. Hoặc khám phá những cách chỉ dùng đầu cọ vẽ để 
tạo ra các đường vẽ mảnh hơn và đường vẽ đậm hơn. Nếu 
vẽ ngoài trời bằng nước, hãy thử dùng cọ để vẽ một bức 
tranh với hình dạng bắn tung toé. 

•  Tô theo và sao chép. Giúp con quý vị vẽ một số hình dạng, 
chữ cái hoặc số yêu thích bằng bút chì trên giấy. Bảo em tô 
theo hoặc sao chép các đường bút chì bằng tăm bông và 
sơn. Sau khi sơn khô, khuyến khích em thực hành các kỹ 
năng dùng kéo và cắt ra các hình dạng hoặc chữ cái. 

•  Kể chuyện bằng sơn vẽ. Nếu con quý vị đang vẽ hãy nói 
chuyện với em về những hình dạng và màu sắc trên giấy 
của em. Khi em làm việc, đừng đoán em đang vẽ gì. Khi em 
vẽ xong, hãy bảo con nói cho quý vị biết những gì đang xảy 
ra trong bức tranh để quý vị có thể giúp em viết ra nó.

Hoạt Động Toàn Thân. Quý vị có thể bật nhạc và rủ con vẽ theo nhạc. Nếu quý vị thấy thoải 
mái, hãy khuyến khích con đứng khi vẽ. Mỗi khi thay đổi sang loại nhạc khác hãy khuyến khích 
bé vẽ một bức tranh mới. Hãy quan sát xem những thể loại nhạc khác nhau sẽ ảnh hưởng như 
thế nào đến chủ đề và phương pháp vẽ của bé! Sau khi quý vị dọn dẹp sơn, hãy nghe lại những 
bản nhạc đó và khiêu vũ cùng nhau. Những điệu nhảy đó có làm quý vị nhớ đến những bức 
tranh của con không?

Một vài gợi ý khác! 

Những Điều cần Nói 

“Mẹ thấy một đường 
thẳng màu xanh và hai 

vòng tròn màu đỏ.” 
 

Khi quý vị xem con vẽ, hãy 
nói ra những gì quý vị thấy. 

Đừng cố đoán xem  
con đang vẽ gì. 

“Con có thể nói gì với mẹ 
về bức tranh của con?” 

 
Nhiều trẻ em sẽ hào hứng 
nói về tác phẩm của các  

em khi các em đang  
vẽ hoặc khi vẽ xong.  

Bảo em mô tả bức tranh 
của em cho quý vị. 

“Việc vẽ cái này khiến con 
cảm thấy ra sao?” 

 
Vẽ tranh là một trải nghiệm 
cá nhân và sáng tạo. Trẻ em 
có thể thích chia sẻ cảm xúc 

của mình về nó. Quý vị có  
thể học thêm được nhiều 

điều mới về con mình  
khi xem em vẽ.
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