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Con bạn đã đến lúc phải dùng bô. Khó khăn thật, nhưng không thể bỏ qua giai đoạn này. Cháu
bé nào biết ngồi bô sẽ dễ dàng làm quen với việc sử dụng bồn cầu trong nhà vệ sinh của người
lớn.

  

Những kinh nghiệm tập cho em bé đi bô của nhiều ông bố, bà mẹ sau đây sẽ giúp bạn những
cách hay nhất để bạn càng ít tốn công càng tốt:

  

      
  

. Giai đoạn bắt đầu

. Khuyến khích thành công

. Những phần thưởng nhỏ

. Mà vẫn bị "tai nạn" ra quần

. Lời khuyên và sáng tạo theo hoàn cảnh___________________________________

    

GIAI ÐOẠN BẮT ÐẦU:

    
    -    Tạo thói quen lúc đi tắm:    
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Khi con tôi 17 tháng, tôi bắt đầu cho nó ngồi bô mỗi tối, khi tôi tắm nó. Tiếng nước chảy hình
như kích thích cháu, và chỉ trong vài tối là cháu quen ngồi bô. Tôi cho cháu ngồi bô đúng giờ
mỗi tối. Dần dần tôi tăng thêm lần dùng bô vào ban ngày. Tôi dùng cách này thành công với cả
ba đứa con.

    
    -    Tính toán thời gian:    

  

Bí quyết thành công là chờ cho bé sẵn sàng. Nếu con bạn chưa thể hiểu và nghe theo những lời
đơn giản, vẫn còn đái dầm trong mỗi 4 tiếng đồng hồ thì có lẽ cháu chưa tới lúc tập ngồi bô. Gia
đình tôi đã đợi đến khi bé được 2 tuổi. Chúng tôi không ép, nhưng chúng tôi động viên dần dần.
Và khi bé bắt đầu dùng bô thì nó dùng đều đặn và thành thạo trong vòng chưa đầy một tuần.

    
    -    Tuân theo thời khóa biểu:    

  

Hãy kiên nhẫn! Bạn nên dự kiến ít nhất 3 ngày chú tâm vào việc tập cho con xài bô không gián
đoạn. Tôi dạy con gái bằng cách đặt nó vào ghế bô vệ sinh mỗi giờ. Tôi theo dõi giờ giấc nó đi
vệ sinh. Biết giờ giấc sẽ nhắc cháu đi vệ sinh đúng giờ, tránh được những "tai nạn" về sau, vừa
mất vệ sinh vừa tốn công giặt giũ. Ðể giữ cháu ngồi trên chậu vệ sinh, tôi đọc truyện cho nó
nghe.

    
    -    Hãy ôm hôn con:    

  

Khi con gái út tôi được 2 tuổi, nó sợ dùng bô. Ðể giúp nó vượt qua giai đoạn khó khăn này,
chúng tôi bắt đầu chiến dịch có tên rất kêu là "Nụ hôn kì diệu": Tôi vòng tay ôm nó mỗi khi nó
ngồi bô. Sự an tâm giúp nó thư giãn và chú ý đến chuyện đi vệ sinh. Ôm hôn con, tạo cho nó
cảm giác an toàn sẽ thực sự dẫn đến việc sử dụng nhà vệ sinh một cách dễ dàng hơn.TRỞ VỀ

  

KHUYẾN KHÍCH THÀNH CÔNG:

    
    -    Cho cháu chơi búp bê:    
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Con gái 2 tuổi của tôi không muốn ngưng chơi để ngồi bô. Ðể khuyến khích nó, tôi bảo cháu
cũng cần dạy cho búp bê dùng bô vệ sinh. Tôi lần lượt mang tất cả "những người bạn" này của
cháu, nào gấu, chó nhồi nhồi bông, búp bê... vào phòng vệ sinh để con tôi "chỉ dẫn" cho
chúng. Chẳng bao lâu, mỗi khi cần vệ sinh, cháu nói với tôi phải ngồi bô ngay vì cháu sốt ruột,
muốn dạy những con búp bê của mình. 

    
    -    Tạo sự dễ dàng cho bé:    

  

Ðừng gây áp lực cho con. Tôi để sẵn bô ngay cạnh giường để nó có một không gian riêng cho
mình. Các cháu thường đi vệ sinh dễ hơn, đặc biệt ngay đầu buổi sáng và ban đêm. Phương
pháp này cũng hiệu nghiệm với đứa con thứ 2 của tôi.

    
    -    Ðể con tự làm theo ý mình:    

  

Ðừng bắt ép con. Con tôi có một thói quen không bình thường là cởi hết quần áo trước khi đi
cầu. Tôi không bao giờ la mắng nó là đừng làm như thế. Nhưng 6 tháng sau nó không còn cởi
hết quần áo nữa.TRỞ VỀ

  

NHỮNG PHẦN THƯỞNG NHO NHỎ:

    
    -    Túi phần thưởng:    

  

Tôi quá thất vọng khi so con mình với con người ta. Có nhiều đứa mới chưa đầy hai tuổi đã biết
ngồi bô đàng hoàng, còn con tôi đã ba tuổi vẫn không sử dụng được bô vệ sinh. Cuối cùng tôi
mua một cái túi nho nhỏ và chất đầy đồ chơi vào đó. Mỗi lần cháu chịu ngồi bô đi vệ sinh, cháu
được lấy một món đồ. Sau một tháng rưỡi, cái túi trống rỗng, và cháu không cần phải xài tã lót
nữa.

    
    -    Hình ảnh dán trong nhà vệ sinh:    

  

Tôi chỉ dạy con ngồi bô được khi nó gần 3 tuổi. Nó thích hình dán, vì vậy để động viên nó, tôi
cưa một tấm ván ép theo hình bô vệ sinh, sơn màu thật đẹp và treo trong phòng tắm. Mỗi lần
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dùng bô, cháu sẽ được lãnh một hình dán để dán vào tấm bảng đó của nó. Nó rất háo hức,
muốn có thêm hình dán mới nên việc dùng bô trở nên quá dễ dàng. 

    
    -    "Những con ếch cứu nạn":    

  

Con trai tôi đã được ba tuổi ba tháng, nhưng nó vẫn chỉ đi tiểu vào bô, còn đi cầu... trong quần!
Nó vẫn không chịu dùng bô để đại tiện. Tôi biết nó rất thích những con ếch bằng cao su, màu
xanh xanh bán trong các nhà sách.

  

Vì vậy, tôi đưa nó đến một nhà sách cho nó chọn hai con. Về nhà, tôi treo hai con ếch ấy lên
thanh móc khăn trong phòng vệ sinh, nơi nó có thể thấy được và bảo: "Mẹ sẽ cho con cả hai
con ếch nếu con đi cầu vào bô hai lần". Thật hiệu nghiệm! Hai ngày sau, nó lấy được hai con
ếch và tôi không bao giờ phải đi "xả quần" cho nó nữa.TRỞ VỀ

  

MÀ VẪN BỊ "TAI NẠN" RA QUẦN:

    
    -    Phương pháp về đêm:    

  

Ðêm đầu tiên con tôi đái dầm khi không còn xài tã lót, tôi ngộ ra rằng thật là một cực hình khi 2
giờ sáng phải chạy quanh kiếm tấm ra trải giường mới. Vì vậy, tôi mua tấm chiếu không thấm
nước, bọc bên ngoài một lớp ra, rồi trải cái chiếu ấy lên trên cái giường nệm có trải ra hàng
ngày. Nếu đêm cháu đái dầm, tôi chỉ việc kéo bỏ lớp chiếu bên trên để ngủ tiếp trên tấm nệm
và ra sạch bên dưới.

    
    -    Giữ khô khi đi đường:    

  

Nếu đi gần, trong ngày, bằng xe máy, tôi chỉ dùng tã giấy loại dày.

  

Nếu đi xa bằng xe ôtô, xe đò, tôi mang theo một cái bô ngồi nhỏ bằng plastic, một ít túi nilông
và một tấm đệm vệ sinh ở giữa để hút ẩm. Sau khi cháu đi vệ sinh xong, tôi chỉ cột cái túi lại và
ném đi. Giải pháp này giúp tôi dọn dẹp dễ dàng và cũng vững lòng vì ít gặp sự cố hơn.TRỞ VỀ
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LỜI KHUYÊN VÀ SÁNG TẠO:

    
    -    "Ông già Noel cũng dùng bô":    

  

Con gái chúng tôi hai tuổi rưỡi. Mặc dầu vẫn dùng bô nhưng nó không muốn đại tiện vào bô.
Sau khi tôi đã năn nỉ nhiều, chồng tôi vào phòng vệ sinh và nói: "Con làm được đấy. Ngay cả
Ông già Noel cũng đi vào bô kia mà". Từ đó việc dùng bô vệ sinh chỉ là "chuyện nhỏ". 

    
    -    Kinh nghiệm của bà nội:    

  

Cách đây hơn 30 năm, khi tôi tập cho bốn đứa con tôi dùng bô, tôi có một xảo thuật làm cho mọi
thứ trở thành dễ dàng. Toàn bộ thời gian chúng ở nhà, tôi chỉ cho chúng mặc quần lót kiểu của
con nít. Chúng cứ thế chạy quanh trong nhà, mùa nóng thì tôi cũng cho chạy ra sân. Không
mặc quần áo bình thường làm lũ nhóc dễ biết hơn khi chúng bị ướt; ít quần áo hơn nghĩa là lũ
trẻ có đủ thời gian chạy đến bô, và cha mẹ cũng giặt giũ ít hơn khi có sự cố.

Sau này mấy đứa nó có con, tôi cũng giúp chúng tập được cho con cái mình dùng bô bằng
phương pháp của tôi. Hiệu nghiệm như một phép mầu! TRỞ VỀ

      

babycenter.com
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