
Sẵn Sàng, Vững Vàng, Cắt 
Dùng Kéo với Bàn Tay Nhỏ Xíu 

Học cách dùng kéo có thể đáng sợ đối với phụ huynh và người 
chăm sóc, nhưng rất vui và lôi cuốn đối với con nít. Trẻ em nên 
tạo dựng và thực hành các kỹ năng dùng kéo theo thời gian. 

Trước khi dùng kéo, trẻ cần phát triển mạnh mẽ các ngón tay 
và phối hợp tay-mắt tốt. Hãy hỗ trợ các kỹ năng trước khi dùng 
kéo bằng cách cho con: Xé giấy. Chơi với đất nặn. Vẽ sơn bằng 
tăm bông. Nhặt đồ vật bằng nhíp. Tập các bài hát chơi ngón 
tay, như “The Itsy-Bitsy Spider”.

Mẹo Công Cụ 
Kéo là dụng cụ chứ không phải đồ chơi. Trẻ em không bao 
giờ nên đi bộ hoặc chạy khi cầm kéo. Nói về những gì tốt 
để cắt (giấy, bột nặn), và những gì không nên cắt (quần áo, 
tóc). Bắt đầu với kéo nhựa cắt bột nặn. Sau đó, hãy thử kéo 
giấy (chỉ khi quý vị và con đã sẵn sàng). 

Căn bản 
Giúp con quý vị học dùng dụng cụ này.  
Chỉ cho em cách:

•  Đặt ngón tay cái vào vòng trên.

•  Đút ngón trỏ và ngón giữa vào vòng dưới  
dài hơn. 

•  Thả lỏng các ngón tay còn lại bên ngoài  
vòng dưới để nâng kéo. 

•  Dùng bàn tay kia để cầm bất cứ thứ gì  
đang cắt. 

•  Mở và khép kéo để cắt.

•  Các mẩu đất nặn. Con quý vị có thể thực hành các kỹ năng cắt 
dành cho trẻ nhỏ với loại kéo cắt đất nặn. Nặn một ít đất nặn 
thành một “con rắn” dài. Em có thể dùng kéo để cắt dải đất nặn 
dài thành những khúc ngắn. 

•  Mẩu đất nặn. Đập bẹt đất nặn thành bánh kếp. Khuyến khích  
con dùng kéo đất nặn để cắt những miếng nhỏ từ mép bánh kếp 
về phía tâm. Em có thể thử cắt bánh kếp dày hơn và bánh kếp 
mỏng hơn. 

•  Mẩu giấy cắt. Khi con đã sẵn sàng, hãy giới thiệu kéo giấy.  
Cắt một miếng giấy dày thành một vòng tròn. Chỉ cho con  
cách giữ vòng tròn này và dùng kéo giấy để cắt những miếng  
nhỏ từ mép giấy về phía tâm. Em có thể cắt hết quanh rìa để  
tạo ra một vành (như bờm sư tử hoặc cánh hoa). Đưa cho  
em bút chì màu để vẽ lên hình đã xong.

Nhiều nữa!

Những hoạt động dành cho Trẻ từ 2 đến 3 Tuổi 
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•  Theo đường kẻ. Trên một tờ giấy, vẽ một đường 
thẳng, rộng từ trên xuống dưới. Chỉ cho con cách cắt 
đường đó. Em có thể thử một đường mảnh hơn. Một 
đường cong. Một đường zig-zag. Hoặc một đường 
em tự vẽ.

•  Các hình cơ bản. Vẽ ba hình cơ bản trên giấy (hình 
vuông, hình tròn và hình tam giác). Bảo con quý vị 
cắt chúng ra. Đừng lo nếu các hình không hoàn hảo. 
Em có thể dùng keo hoặc băng keo để tạo hình dán 
với các miếng cắt. 

•  Nhãn cắt ra. Cho con quý vị đặt vài nhãn dán hình 
tròn lên một mảnh giấy. Khuyến khích em cắt giữa 
các nhãn cho đến khi chúng tách khỏi nhau. Sau đó, 
em có thể dùng keo hoặc băng keo để dán các nửa 
hình tròn lại với nhau. 

Những hoạt động dành cho Trẻ từ 3 đến 5 tuổi

Những Điều cần Nói 

“Cứ từ từ.  
Dùng kéo rất khó.”

 
Để cắt bằng kéo cần thực 
hành! Đó là việc khó cho 
một đứa trẻ, vì vậy hãy 

tích cực và khuyến khích. 

“Con muốn cắt cái gì?” 
 

Hãy cho con quý vị một số lựa 
chọn cắt những gì. Cung cấp 
vài tờ rơi cũ hoặc giấy tái chế 

và cho con cắt chúng theo bất 
cứ cách nào em muốn. 

“Wow! Mẹ có thể thấy con 
đang rất cố gắng tập cắt.” 

 
Hãy hoan hô nỗ lực đó, chứ 
không phải sản phẩm. Ngay 
cả khi các hình xấu xí, thì con 
quý vị đã làm việc cực nhọc 

để tạo ra chúng. 

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. 
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