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Abstract: In the process of development, children always try to practice to reach higher milestones.
Helping children develop a movement, including teaching children to walk, is a must. Assistance
should be appropriate for the development of the child's movement with aim ensure the safety for
the children. The paper presents the development of crude mobility in the first year and proposes
measures to help children learn to walk in the right way.
Keywords: Practice, solution, walk.
1. Mở đầu
Biết đi là một mốc phát triển quan trọng, là
“ngưỡng” dẫn tới sự độc lập của trẻ. Khi biết đi, trẻ có
thể tương tác và khám phá thế giới theo cách hoàn toàn
mới, mở ra nhiều khả năng mới của trẻ. Để trẻ nhanh
biết đi, cần có sự giúp đỡ, luyện tập đúng cách của
người lớn. Bên cạnh đó, khi trẻ đi được, cần có một môi
trường đảm bảo an toàn cho trẻ. Do đó, giúp trẻ tập đi
đúng cách và đảm bảo an toàn khi tập đi là điều cần
thiết. Bài viết xây dựng biện pháp giúp trẻ tập đi trên cơ
sở phát triển chức năng vận động và giảm thiểu những
yếu tố tác động tiêu cực đến sự phát triển cơ, xương nói
riêng và thể chất nói chung của trẻ.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Sự phát triển vận động của trẻ trong năm đầu
Vận động là một chức năng của cơ thể, giúp cơ thể
thay đổi tư thế và di chuyển. Thực hiện chức năng vận
động là do hệ xương và hệ cơ, dưới sự điều khiển của hệ
thần kinh. Hệ xương là một khung cứng, làm chỗ bám
cho cơ, còn hệ cơ có khả năng co rút. Trong quá trình vận
động, các cơ là bộ phận làm việc chủ động, còn xương là
bộ phận làm việc thụ động. Để cơ thể trẻ thực hiện được
một động tác vận động nào đó, hệ cơ, hệ xương cần đạt
đến mức độ phát triển nhất định và trẻ đã trải qua sự rèn
luyện để có thể điều khiển các cơ thực hiện động tác đó.
Sự phát triển vận động của trẻ theo chiều hướng tăng dần
mức độ phức tạp, chính xác, mạnh mẽ và bền bỉ.
Ở trẻ sơ sinh, bộ xương vẫn còn nhiều sụn, một số
xương còn hoàn toàn là sụn, tấm xương mảnh, các khớp
xương còn lỏng lẻo. Do vậy, bộ xương chịu lực kém.
Cùng với đó, hệ cơ cũng phát triển yếu nên lực co cơ
yếu. Lúc chào đời, trẻ chỉ có sự phối hợp sơ bộ các cử
động co, duỗi tay chân, mút, thở và cử động đầu. Trẻ
chưa có khả năng chống lại trọng lực, thay đổi tư thế cơ
thể và di chuyển.
Trẻ sau khi sinh, hệ xương và hệ cơ phát triển nhanh,
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tăng thêm tỉ lệ khoáng. Các sợi cơ dài hơn và dày hơn.
Nhờ đó, sức chịu lực của xương, lực co và khả năng sinh
công của cơ tăng lên. Ngay sau khi sinh, trẻ đã tích cực
vận động, học cách kiểm soát các cơ. Năm đầu đời, chức
năng vận động của trẻ phát triển nhanh, đặc biệt là vận
động thô. Trẻ dần nâng được các phần của cơ thể lên khỏi
bề mặt ngang, thay đổi được tư thế cơ thể và di chuyển.
2.2. Quá trình trẻ tập đi
Đi là một cử động phức tạp, đòi hỏi hoạt động phối
hợp của gần 300 cơ lớn nhỏ, mỗi cơ phải co với một lực
xác định nghiêm ngặt để cùng với các cơ khác giữ chặt
các xương của bộ xương, đảm bảo giữ được thăng bằng
trong khi trọng tâm của thân thể không ngừng thay đổi.
Để đạt được mốc biết đi, trẻ cần đạt được các mốc vận
động trước đó. Thông thường, vận động của trẻ phát triển
theo trình tự trườn - bò - đi. Một số trẻ có thể phát triển
từ trườn đến đi hay từ trườn - lê - đi, gọi là “trốn bò”.
Nhưng dù theo cách nào, trẻ sẽ tập đi khi có thể tự đứng
lên - ngồi xuống, có đủ sự tự tin và giữ được thăng bằng
một cách chắc chắn.
Lúc mới sinh, trẻ đã có phản xạ duỗi thẳng, tì hai chân
lên mặt giường. Trẻ cảm nhận được cảm giác dưới hai
chân. Nếu bế trẻ ở tư thế dựng đứng, đỡ lấy đầu trẻ, ta sẽ
cảm nhận được sự cố gắng sử dụng đôi chân của trẻ (trẻ
chưa biết tập đi mà chỉ là phản xạ theo bản năng). Phản
xạ này sẽ mất đi 2 tháng sau đó.
Khi được 5 tháng tuổi, nếu giữ thăng bằng cho trẻ
trên đùi người giữ, trẻ sẽ nhún nhảy (bounce). Đây là
hoạt động ưa thích của trẻ trong suốt hai tháng kế tiếp.
Trong khi trẻ học lẫy, ngồi và bò, hệ cơ của trẻ tiếp tục
phát triển.
Khoảng từ 8-10 tháng tuổi, trẻ sẽ bắt đầu cố gắng tự
nâng mình đứng lên bằng cách đu bám vào đồ đạc. Nếu
đặt trẻ trên ghế sofa, trẻ sẽ đứng tựa người vào ghế. Khi
đứng vững hơn, trẻ sẽ bắt đầu đi men (bám vào đồ vật và
đi vòng quanh). Khi cảm thấy tự tin, trẻ có thể không cần
điểm tựa, biết tự đứng một mình và bước đi nếu được
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người lớn cầm tay. Đang đứng, trẻ thậm chí có thể cúi
xuống nhặt đồ chơi lên.
Lúc 9-10 tháng tuổi, trẻ bắt đầu luyện tập cách uốn
gập khớp gối và học cách ngồi xuống sau khi đứng. Khi
được 11 tháng tuổi, trẻ có thể đứng không cần điểm tựa,
cúi xuống nhặt đồ lên khi đang đứng và ngồi xổm. Khi
được 12 tháng tuổi, trẻ có thể chưa tự đi được một mình
nhưng nếu có điểm tựa để bám tay vào, trẻ sẽ đi được
một đoạn dài. Phần lớn kiểu đi của trẻ lúc đầu có ngón
chân hướng vào trong hoặc hướng ra ngoài, với sải chân
bằng bàn chân của trẻ.
Khi 13 tháng tuổi, trẻ có thể đi một mình nhưng vẫn
còn chút loạng choạng. Nếu trẻ vẫn chưa ngừng đi men,
điều đó có nghĩa là việc đi một mình của trẻ sẽ đến muộn
hơn một chút.
Với những trẻ 15 tháng tuổi mà chưa biết đi, nếu trẻ
biểu hiện sự thích thú khi khám phá những điều mới lạ
thì không phải lo lắng về sự vận động của trẻ. Thường
với những trẻ biết bò muộn, trẻ sẽ cần thêm thời gian
(khoảng một vài tháng) nữa để biết đi tốt. Mỗi trẻ phát
triển các kĩ năng khác nhau, một số trẻ phát triển nhanh
hơn, có trẻ phát triển chậm hơn. Nếu 18 tháng tuổi mà trẻ
vẫn chưa biết đi thì nên đưa trẻ đi khám bác sĩ. Thực tế
cho thấy, nếu trẻ sinh non (sinh trước 37 tuần thai), trẻ có
thể biết đi và đạt được các mốc phát triển vận động muộn
hơn các trẻ khác.
2.3. Biện pháp giúp trẻ tập đi
Khi trẻ biết đi, môi trường tiếp xúc, quan sát, khám
phá của trẻ được mở rộng, trẻ độc lập hơn trong việc
tương tác với môi trường xung quanh. Biết đi là mốc phát
triển vận động quan trọng, thúc đẩy sự hoàn thiện các hệ
thống chức năng khác trong cơ thể trẻ. Khi có sự trợ giúp
đúng cách của người lớn, mọi vận động nói chung hay
sự biết đi của trẻ sẽ diễn ra sớm hơn. Sự giúp đỡ đó là
cần thiết cho trẻ. Tuy nhiên, nếu sự giúp đỡ không phù
hợp thì lại là một yếu tố gây hại cho cơ thể trẻ khi mà hệ
cơ, hệ xương còn non yếu. Tập đi cho trẻ cần phù hợp
với sự phát triển vận động của cơ thể trẻ như: thời điểm,
thao tác, thời gian luyện tập, dụng cụ luyện tập, đồng thời
đảm bảo an toàn cho trẻ.
Chúng ta cần giúp trẻ luyện tập vận động ngay từ khi
sinh, hoàn thành các mốc vận động trước khi biết đi theo
trình tự phát triển sau: ngẩng đầu → ngồi → đứng; co
duỗi chân tay → lẫy → trườn → bò → đi.
Đến thời điểm trẻ tập đứng, một yếu tố quan trọng
là cần giúp trẻ luyện tập cách ngồi xuống. Nếu trẻ biết
tự đứng lên mà chưa biết tự ngồi xuống, trẻ sẽ dễ bị ngã.
Thông thường, trong tình huống đó, trẻ kêu, khóc đòi
sự giúp đỡ để ngồi xuống. Lúc ấy, chúng ta đừng nhấc
bổng trẻ lên rồi đặt trẻ xuống. Thay vào đó, hãy hướng
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dẫn trẻ cách gập đầu gối để ngồi xuống mà không bị
ngã, rồi để trẻ tự tập lại.
Khi trẻ đã đứng vững và biết tự đứng lên, ngồi
xuống một cách dễ dàng, cần giúp trẻ tập bước đi. Lúc
đầu, trẻ sẽ thấy tự tin hơn khi có người thân giúp đỡ.
Sau đó, người lớn có thể khom lưng, dắt trẻ từ phía sau.
Tiếp đó là cổ vũ cho trẻ tự bước đi, chẳng hạn như: đưa
tay về phía trẻ để trẻ bước tới. Người lớn cần khích lệ,
cổ vũ trẻ tập bước đi bằng cách đỡ lấy hai bàn tay trẻ và
dắt trẻ bước. Người lớn có thể đứng sau trẻ, khom lưng
và đưa tay mình về phía trước cho trẻ bám và di chuyển.
cùng trẻ.
Tinh thần của trẻ có ảnh hưởng nhiều đến kết quả
luyện tập. Trẻ thường rất hưng phấn khi tập bước đi.
Được cổ vũ, trẻ sẽ tự tin và tích cực luyện tập. Không nên
ép trẻ luyện tập khi trẻ không tập trung hoặc sợ hãi.
Xe tập đi không cần thiết hoặc thậm chí còn bất lợi
cho quá trình tập đi của trẻ. Xe tập đi khiến trẻ gặp khó
khăn trong việc bước đi do loại xe này sẽ chèn ép phần
hông và phần thân trên của trẻ (xem hình). Ngoài ra, xe
tập đi có thể gây nguy hiểm cho trẻ khi sử dụng, trẻ có
thể sẽ rơi vào những khu vực nguy hiểm như: bếp nóng,
bồn nước hoặc ngã xuống cầu thang,... Nếu đế xe nhẹ, xe
tập đi còn dễ bị lật ngược. Khi bước đi, trẻ phải đẩy hoặc
kéo thêm trọng lượng của xe nên dáng đi không thẳng,
khó luyện tập việc giữ thăng bằng cho cơ thể. Do đó, tốt
nhất là không nên sử dụng xe tập đi cho trẻ.

Hình. Hình ảnh xe tập đi
Khi tập đi, nên để bàn chân trẻ tự do và có thể cho trẻ
đi chân trần. Bởi để chân trần sẽ giúp trẻ dễ điều chỉnh
được thăng bằng và phối hợp động tác. Nếu bị gò bó bởi
tất, giày dép chật, chân trẻ sẽ không thẳng và phát triển
bình thường được. Tuy nhiên, nên sử dụng giày dép cho
trẻ khi đi lại ngoài trời, khi trời lạnh,... hoặc đi trên bề mặt
nóng rát, lởm chởm.
(Xem tiếp trang 27)
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nhiên, từ đồ phế liệu, GV và trẻ tự tạo ra,...) cho các khu
vực hoặc góc hoạt động theo chủ đề.
- Biện pháp 2: Tạo môi trường tâm lí thoải mái, thân
thiện, cởi mở giữa GV và trẻ, giữa trẻ với nhau
* Mục tiêu và ý nghĩa: Việc tạo môi trường thân thiện,
cởi mở giữa mọi người trong lớp học giúp trẻ có cảm giác
tin tưởng, hạnh phúc khi ở cùng cô giáo và các bạn và
điều này lôi cuốn trẻ vào các hoạt động tự chọn theo nhu
cầu và hứng thú của từng trẻ.
* Nội dung và cách tiến hành:
- Tạo bầu không khí cởi mở , thân tình giữa cô giáo
với trẻ và giữa các trẻ với nhau; - Xây dựng mối quan hệ
thân thiện giữa mọi người với nhau trong lớp học;
- GV tích hợp nội dung học - chơi theo chủ đề một
cách tự nhiên dựa vào hứng thú của trẻ và linh hoạt giải
quyết các tình huống mới nảy sinh trong các nhóm chơi
hoặc với từng cá nhân, tạo cho trẻ niềm vui được chơihọc cùng nhau;
- Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ sự đồng cảm và chia
sẻ cùng nhau với bạn, với cô giáo, với mọi người xung
quanh;
- Khuyến khích hợp tác nhóm trong học - chơi ở
trường mầm non.
3. Kết luận
Dạy trẻ học bằng chơi là một xu hướng trong giáo
dục mầm non, nó không những tạo điều kiện cho trẻ được
học theo nhu cầu, hứng thú, ý thích cá nhân, phát huy
được hết khả năng của mình mà còn tạo cơ hội, tình
huống và những thách thức mới kích thích trẻ tham gia
vào các trò chơi, các hoạt động khám phá môi trường
xung quanh theo chủ đề đã chọn. GV có vai trò quan
trọng trong việc sử dụng trò chơi làm phương tiện dạy
học hiệu quả cho trẻ và họ phải thường xuyên cho trẻ
được học bằng chơi ở trường mầm non.
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BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ TẬP ĐI...
(Tiếp theo trang 29)
Khi mua giày dép cho trẻ, cần chọn cỡ giày phù hợp,
chất lượng tốt, giúp chân trẻ phát triển. Người lớn cần
bảo đảm cho trẻ được tập đi trong môi trường an toàn
nhất; giữ sàn nhà sạch sẽ để trẻ đi lại dễ dàng; không để
trẻ một mình, đề phòng trẻ ngã và cần có sự giúp đỡ.
3. Kết luận
Biết đi là “cột mốc” phát triển vận động quan trọng
của trẻ. Để giúp trẻ tập đi đúng cách, người lớn cần
hướng dẫn, hỗ trợ trẻ lần lượt đạt được các mốc phát triển
(hướng dẫn trẻ cách ngồi xuống khi trẻ biết tự đứng lên,
giúp trẻ bước đi, tự ngồi xuống dễ dàng). Khi tập đi, trẻ
sẽ đối diện với một số nguy cơ mất an toàn nên người lớn
cần đảm bảo an toàn cho trẻ.
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