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Câu hỏi: “Âm đạo là gì?” 

 

- Âm đạo dùng để làm gì? 

 

- Tại sao con không có dương vật? 

 

- Dương vật dùng để làm gì? 

 

- Tại sao Paul lại không có âm đạo? 

 

- Bao giờ con có thể có em bé? 

 

- Bầu vú dùng để làm gì? 

Mọi trẻ em đều muốn biết điểm giống nhau giữa những đứa trẻ cùng giới và muốn biết điều 

gì để phân biệt chúng với đứa trẻ khác giới. Các bé gái muốn khám phá những gì chỉ thuộc 

về giới của mình. Nhưng các bé trai còn muốn biết về cả giới nữ. Vì vậy, bạn có thể đưa ra 

câu trả lời cho các câu hỏi đặt ra ở đây và cho câu hỏi “Dương vật là gì?”, để trả lời con gái 

hay con trai của bạn. Điều đó cho phép các em tự trau dồi thông tin về các bạn khác giới. 
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Điều ẩn chứa sau câu hỏi này 

Từ rất sớm, các bé gái đã bắt đầu nhận ra điểm chung giữa chúng và các bé gái cùng tuổi. 

Vì thế các em bắt đầu tìm những điểm giống nhau giữa các em và những bạn gái khác, 

điểm khác nhau để phân biệt với các bạn trai. Tuy nhiên, rất ít trẻ hỏi về chủ đề này trước 4 

tuổi, bởi vì đến tận lứa tuổi này, các em vẫn tưởng là tất cả mọi người đều giống nhau. 

Bọn trẻ bắt đầu để ý đến sự khác biệt giữa con trai và con gái, giữa đàn ông và đàn bà khi 

chúng bắt đầu đến trường thường xuyên. Dương vật là một sự khác biệt rất dễ nhận thấy mà 

bọn trẻ thường nói với nhau một cách tự nhiên: “Con búp bê này là con gái hay con trai? 

“Chim của nó ở đâu?” 

Người mẹ có thể cho con gái biết chính mình cũng không có dương vật. Đó là cách tốt nhất 

làm yên lòng trẻ và làm cho chúng tin tưởng vào người mẹ - chúng cũng giống như mẹ. 

Cũng như vậy, một bé gái sẽ thường tự so sánh với người bố, sẽ để ý đến những điều khác 

biệt và muốn biết lý do. 

Điểm mốc để trả lời 

Không nên mắng trẻ vì sự tò mò của chúng về bạn khác giới. Hãy đáp ứng nhu cầu hiểu 

biết của trẻ bằng cách trả lời chúng thẳng thắn và chân thực. 

Theo thuyết của Freud, các bé gái cảm thấy sự tước đoạt bẩm sinh vì mình không có dương 

vật. Dù học thuyết này không có cơ sở, nhưng đúng là các bé gái phải chờ đợi rất lâu đến 

khi xuất hiện các dấu hiệu dễ nhận biết của giới tính là bầu ngực, mà các em lại có những 2 

- điều đó cũng làm các em hãnh diện. 

Nếu bạn có con trai, hãy để chúng cùng tham gia. Chúng cũng cần biết con gái vì sự hiểu 

biết đó sẽ giúp chúng hiểu các nhu cầu của các bạn gái và của phụ nữ, ngay từ khi còn nhỏ 

tuổi. 
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Điều cần biết 

Từ 1-2 tuổi, các bé gái đã tìm hiểu về các bộ phận trên cơ thể mình. Điều đó là bình thường. 

Hãy thoải mái và đừng yêu cầu con bạn không được sờ vào cơ thể chúng. Bạn hãy chấp 

nhận sự tự khám phá của trẻ như một điều bình thường. Điều đó không hề có hại. 

Khoảng 6 tuổi, có thể con gái bạn sẽ đặt những câu hỏi về giới tính. Nó sẽ đóng vai bố mẹ 

bằng cách bắt chước bạn và muốn “khám phá” cơ thể của các bé trai. Tất cả đều là bình 

thường nhưng cần giữ gìn để những trò chơi này không nguy hiểm, và nhất là để chúng 

không quá chú ý đến cơ thể. 

Khoảng 9 -10 tuổi, có thể con gái bạn sẽ bắt đầu lưỡng lự khi hỏi về những vấn đề làm 

chúng bận tâm. Bạn nên khuyến khích trẻ nói ra: đặc biệt, người mẹ cần nói chuyện với con 

gái. 

Các câu hỏi khác có thể được đặt ra 

 

- Con trai có bầu vú không? 

 

- Có phải nước tiểu ra ngoài từ âm đạo? 

 

- Âm vật là gì? 

 

- Mẹ bắt đầu có vú khi nào? 

 

- Buồng trứng là gì? 

 

- Tử cung là gì? 

Tr ả lời 

Ít khi trẻ đặt câu hỏi này trước 4 tuổi, vì lúc này chúng không quan tâm đến các bộ phận 

của cơ thể. Nhưng nếu con bạn bắt đầu để ý và hỏi những sự khác nhau về giới tính, bạn 

hãy dùng những câu trả lời dành cho trẻ từ 4 – 6 tuổi. 2 – 4 tuổi 
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Âm đạo là một cái hõm bên trong cơ thể, mở giữa hai chân. Các cậu con trai và đàn ông 

không có âm đạo mà thay vào đó là dương vật. 

Âm đạo là một cái hõm mà tinh trùng sẽ phải đến đó để tạo ra em bé. Âm đạo sẽ mở ra để 

em bé ra ngoài. Bầu vú là nơi để cung cấp sữa cho em bé. Cũng như mẹ, khoảng 12 tuổi 

con gái sẽ bắt đầu có bầu vú nhỏ. 4 – 6 tuổi 

Tất cả các cô con gái và phụ nữ đều có âm đạo trong khi con trai và đàn ông lại có dương 

vật. Âm đạo là một cái hõm bắt đầu giữa hai chân và đi vào phía trong cơ thể. Các cô gái 

cũng có âm vật. Âm đạo tiết ra một chất dịch ướt làm cho quan hệ tình dục trở nên dễ chịu 

hơn. Con gái có một cái lỗ nhỏ gần âm vật để đi tiểu. Con gái có thể có em bé khi 13 tuổi 

nhưng phần lớn đều chờ đến lúc trưởng thành mới làm mẹ. 6 – 8 tuổi 

Khi đàn ông và đàn bà muốn làm tình, âm đạo trở nên ướt và dương vật có thể đi vào dễ 

dàng. Đó là một cảm giác rất dễ chịu. Khi người đàn ông rất dễ chịu, tinh dịch chứa tinh 

trùng sẽ được phóng vào âm đạo, người ta gọi đó là sự xuất tinh. Thỉnh thoảng, dương vật 

trở nên cương cứng và đôi khi âm vật cũng vậy. Lúc đó chắc chắn con muốn sờ vào đó vì 

con cảm thấy như vậy rất dễ chịu. Con có thể làm như vậy, điều đó hoàn toàn bình thường. 

Âm đạo nối đến tận tử cung, nơi làm em bé phát triển. Buồng trứng sản xuất ra một trứng 

mỗi tháng. Nó ở trong cơ thể của phụ nữ trong khi tinh hoàn của đàn ông lại ở ngoài, bởi vì 

nó cần nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể. 8 –11 tuổi 

 

 


