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75 Ways to Encourage Children - Vietnamese

75 Cách
Khuyến khích
Trẻ em

1 Làm ơn nhé
2 Cảm ơn con
3 Chu đáo thật
4 Con là số một!
5 Ba/mẹ yêu con

6 Cười yêu quá đi thôi

7 Cảm ơn con đã chia sẻ

8 Con giúp ba/mẹ nhiều lắm
9 Nào ta cùng làm bữa tối
10 Ba/mẹ rất tự hào về con!
11 Con vừa làm một điều tốt
12 Hôm nay con rất dịu dàng
13 Ba/mẹ thích ở bên con
14 Ba/mẹ thích cùng làm
chung với con
15 Nào ta cùng thay
phiên nhau nhé
16 Con và anh/chị chơi
chung với nhau
ngoan lắm
17 Con đã hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ
18 Hôm nay con thấy
thế nào?

Đọc sách
và ngôn
ngữ

24 Đây cũng là cuốn sách
ba/mẹ ưa thích
25 Nào ta hãy cùng đọc chung
26 Trí tưởng tượng tuyệt quá!
27 Con nghĩ sao về điều đó?
28 Ý tưởng xuất sắc!
29 Đúng là lịch sự
30 Nói hay lắm!
31 Con chọn được sách rồi
32 Nào ta cùng đọc nhé?
33 Ba/mẹ muốn đọc cho con
nghe một câu chuyện
34 Nào ta cùng
hát một bài
35 Cuốn sách con
ưa thích là gì?
36 Trò này vui
thật!
37 Con kể chuyện
cho ba/mẹ
nghe nhé?

Với bạn
bè

19 Chơi với con vui quá

20 Con đúng là một người bạn
tuyệt vời
21 Chia sẻ tuyệt vời!
22 Cùng nhau chơi vui quá đi thôi
23 Bạn con rất là ân cần

Làm tốt
lắm!
38 Con đang làm tốt đấy
39 Chắc chắn con làm được!
40 Thông minh lắm!
41 Con làm tốt lắm
42 Đúng rồi đó!
43 Có vẻ con rất thích làm
điều đó
44 Chắc chắn con đã luyện
tập rất nhiều
45 Hay lắm
46 Ba/mẹ nghĩ con có
thể thử một lần
47 Chưa bao giờ thấy
con làm hay như thế
48 Đúng là con đã tiến bộ
49 Con nhớ được hết!
50 Cách con làm, Ba/mẹ
tự hào lắm!
51 Tuyệt vời!
52 Làm tốt lắm!
53 Tuyệt vời - Con làm
sao mà hay vậy?
54 Con đã phải nỗ lực
nhiều lắm đúng không
55 Thế mới được chứ
56 Con lên kế hoạch tốt lắm
57 Được lắm, con à
58 Ba/mẹ thấy con đã
rất cố gắng
59 Con đúng là siêu sao!
60 Quả là tuyệt vời!
61 Con tiến bộ nhanh lắm

Nơi vui
chơi
62 Ý hay đấy!

63 Hay thật - Con cần phải tự

hào về chính mình!
64 Nào ta cùng chơi
65 Các con chơi với nhau
rất ngoan
66 Con đang rất cố gắng
67 Con đã giải quyết được!
68 Cái đó cũng hợp đấy
69 Bây giờ con đã làm
được rồi!
70 Con chơi trò này giỏi đấy
71 Con muốn chơi trò gì nào?
72 Đúng là rất sáng tạo
73 Vẽ tranh đáng yêu quá
74 Ta treo lên tường để mọi
người cùng ngắm nhé?
75 Kể cho Ba/mẹ hay con đã
làm được gì nào
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