
Nhặt Nó Lên 
Dùng Nhíp với Bàn Tay Nhỏ Xíu 

Các ngón tay và nhíp làm công việc giống nhau. Cả hai đều 
giúp nhặt đồ lên. Dùng nhíp cần rất nhiều sự kiểm soát và 
phối hợp tay-mắt. 

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 
Cái nhíp là dụng cụ chứ không phải đồ chơi.  
Chúng có thể làm đau nếu được dùng để nhéo 
ai đó. Không được để nhíp vào mắt, tai hoặc mũi. 
Nhắc trẻ không chạy trong khi cầm nhíp. Hãy nói 
cho bé biết nhíp để nhặt đồ vật, chứ không phải 
nhéo nhau! 

Căn bản 
Giúp con quý vị học dùng nhíp. Lời nhắc nhở 
luôn hữu ích, chỉ cho em cách:

•  Nắm các ngón tay hoặc bàn tay để cầm được 
cả hai bên gọng nhíp.

•  Mở và bóp các ngón tay hoặc bàn tay để mở 
và bóp nhíp. 

•  Nhặt nó lên. Bảo con quý vị giúp quý vị xé một tờ giấy 
thành các mảnh lớn nhỏ. Cùng nhau vo tròn vài mảnh 
giấy. Để lại vài mảnh phẳng cho một thử thách khó 
hơn. Khuyến khích con dùng nhíp để nhặt từng miếng 
và thả nó vào một ly nhựa. 

•  Từ đây đến đó. Xếp ra các mảnh giấy nhàu và phẳng 
lần nữa. Thêm vài sợi thừng (dài ít nhất 12 inch), vài ống 
hút, và một cái đĩa. Khuyến khích con nhặt các đồ vật 
bằng nhíp và đặt chúng vào đĩa. Khi em đã xong, đổ tất 
cả ra và bắt đầu lại. 

•  Kết nối màu sắc. Cùng nhau cắt ra những mảnh giấy 
nhỏ. Tô màu từng mảnh giấy cho khớp với màu của que 
kem. Thả một bó que kem vào một đống. Khuyến khích 
con quý vị nhặt từng que kem bằng nhíp và đặt nó lên 
miếng giấy cùng màu. 

Nhiều nữa!
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•  Mục tiêu chuyển động. Đổ một ít nước vào một tô lớn 
(hoặc cùng làm thử khi tắm). Cho con quý vị bỏ vài ống 
hút nhựa vào nước. Nói em dùng nhíp để nhặt các ống 
hút nổi. Mang tô ra ngoài và tìm vài chiếc lá cho nổi và 
dùng nhíp để nhặt. Hãy nhớ rằng đối với tất cả các hoạt 
động với nước, quý vị nên giám sát con và đổ nước đi 
đã chơi xong cùng nhau.

•  Chồng nó lên. Xếp ra một mớ giấy nhàu nát, ly nhựa, 
que kem, và nhiều thứ khác. Nói con nhặt từng cái lên 
bằng nhíp và chồng chúng lên nhau. Em có thể xếp cao 
bao nhiêu trước khi ngọn tháp của em sụp đổ?

•  Mạng nhện. Đặt các đồ chơi nhỏ hoặc giấy vò nhàu 
vào một tô nông. Bảo đảm nhíp có thể dễ dàng chạm 
đáy. Quấn vài sợi dây len quanh tô nhưng chừa chỗ cho 
nhíp đi qua. (Quý vị có thể muốn dán sợi dây sang hai 
bên, để nó không nhúc nhích.) Khuyến khích con dùng 
nhíp để kéo ra các vật dụng giữa sợi dây mà không di 
chuyển nó. 

Những hoạt động dành cho Trẻ từ 3 đến 5 tuổi

Những Điều cần Nói 

“Con làm được rồi!  
Hãy thử lần nữa”. 

 
Một số thứ khó nhặt bằng 
nhíp hơn những thứ khác. 
Bắt đầu với một thứ nhẹ  
và cồng kềnh (ví dụ một  

mảnh giấy vò nhàu),  
sau đó thử thứ gì phẳng. 

Khuyến khích con tiếp  
tục làm thử. Và cùng nhau 

giải quyết vấn đề. 

“Không sao.  
Cứ từ từ.” 

 
Cần thời gian để học một 
kỹ năng mới. Tập trung và 

làm chậm cũng không sao. 

“Wow! Mẹ có thể  
thấy con đang cố  

nhặt nó lên.” 
 

Hãy tán thưởng những 
nỗ lực. Kiên trì và tập làm 

đi làm lại là một phần 
quan trọng của việc  

học hỏi.
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