
 

 

Câu hỏi: Tại sao con không có bạn? 

 

- Tại sao con không có bạn tốt? Tại sao bạn Lise lại quậy phá con? 

 

- Tại sao không có ai yêu con, không muốn chơi với con? 

 

- Tại sao ở trường các bạn lại chế giễu con? 

 

Ngay từ khi trẻ bắt đầu đến trường, tình bạn trở nên rất quan trọng đối với sự phát triển về 

phương diện tình cảm và xã hội của trẻ. Một số có nhiều bạn, còn số khác lại chỉ thích chơi 

với một người duy nhất. Nếu con bạn gặp khó khăn khi kết bạn, bạn nên giúp đỡ chúng. 

 

Điều ẩn chứa sau câu hỏi này 

 

Có thể con bạn là một người thích sống cô lập. Nhìn chung những đứa trẻ này là người tự 

kỷ và độc lập. Chúng chơi một mình một cách vui vẻ từ khi còn nhỏ. 

 

Chúng không cần bạn bè nhưng một khi phải tiếp xúc với một môi trường như trường học, 

chúng có thể xuất hiện với vẻ khác người dưới mắt người khác và cảm thấy bị cô đơn. Nếu 

trong trường hợp đó, con bạn sẽ cảm nhận được. Ngay cả những đứa trẻ 4 tuổi cũng có thể 

đau khổ vì cảm thấy bị bỏ rơi. Hầu hết trẻ đều thích kết bạn khi 2 tuổi, nhưng trong lúc 

những câu hỏi của chúng đến bất thình lình, thì những câu hỏi ấy có thể là dấu hiệu cho 

thấy chúng không được những đứa trẻ khác yêu mến. Vì thế không ích gì khi thăm dò trẻ 

quá cẩn thận. 



 

Điểm mốc để trả lời 

 

Bạn hãy khuyến khích trẻ phát triển những mối quan hệ tốt với người khác bằng cách dạy 

cho chúng biết chia sẻ với người khác, tốt bụng và thân thiết với người khác ngay từ khi 

chúng còn nhỏ. Nên biết rằng một đứa trẻ không được yêu thương sẽ không biết cách cư xử. 

Từ lúc 5 tuổi, hầu hết bọn trẻ đều chọn được một người bạn thân. Vì vậy bạn hãy thử mời 

những đứa trẻ khác đến nhà bạn chơi để mở rộng sự lựa chọn của trẻ. 

Chúng ta không thể bắt buộc trẻ kết bạn với một người khác, nhưng khi bạn mời một đứa 

trẻ đến nhà bạn chơi, bạn hãy tham dự vào trò chơi của trẻ - điều đó sẽ cho phép bạn thấy 

liệu thái độ của bọn trẻ có hòa hợp hay không. 

 

Nếu con bạn là một người cô độc nhưng chúng lại muốn kết bạn thì bạn hãy thử giao phó 

cho chúng những công việc đòi hỏi có tinh thần trách nhiệm, để chúng phát huy niềm tin 

vào chính mình. Hãy đề nghị giáo viên giao cho trẻ một nhiệm vụ như là phân phát những 

tờ photocopy - điều đó sẽ làm cho trẻ có một vị trí nào đó dưới mắt bạn bè. 

 

Điều cần biết 

 

Khoảng 4 tuổi, một đứa trẻ có thể chơi với những đứa trẻ khác rất lâu bằng việc sử dụng trí 

tưởng tượng và sức sáng tạo của chúng. 

 

Việc có một người bạn trong tưởng tượng cũng tham gia vào sự phát triển bình thường của 

trẻ nhỏ. Vì thế bạn hãy kiên nhẫn và độ lượng. Khoảng hơn 7-8 tuổi, nhìn chung trẻ có thể 

vượt qua giai đoạn này và biết phân biệt ảo ảnh với thực tế. Nhưng nếu trẻ vẫn nhớ đến 

người bạn trong tưởng tượng của chúng thì đó có thể là một dấu hiệu của sự cô độc. 

Khi trẻ 6 tuổi, trường học và bạn bè cùng tuổi có thể có ảnh hưởng đến trẻ nhiều hơn gia 

đình và bố mẹ chúng. Vì vậy, bạn hãy thường xuyên tham khảo ý kiến của giáo viên tiểu 

học về cách tốt nhất để quản lý những mối quan hệ bạn bè của chúng. Các bạn có thể giúp 

trẻ tìm ra cách tốt nhất để kết bạn. 

 

Các câu hỏi khác có thể được đặt ra 



 

- Con phải làm gì để có một người bạn tốt? 

 

- Con có thể kết bạn bằng cách nào? 

 

- Tại sao bạn Arthur không muốn chơi với con? 

 

- Tại sao không ai muốn con vào nhóm của họ? 

- Tại sao con không thể gặp người bạn trong tưởng tượng? 

 

Tr ả lời 

 

Thật dễ chịu khi chia sẻ mọi chuyện với một người bạn. Ngày mai, chúng ta sẽ mời Hugo, 

Joséphine và Clémence đến chơi. Con có thể để các bạn ấy chơi đồ chơi của con và chúng 

ta sẽ chuẩn bị một cái bánh ga-tô cùng nhau 2 – 4 tuổi 

 

Sống trầm tĩnh không phải là một điều tồi tệ và điều đó không có nghĩa là không ai yêu con. 

Bạn Martin cũng thích vẽ và xem truyện. Con có thể rủ bạn ấy đến thư viện với con trong 

giờ ra chơi. Có nhiều bạn bè là điều tốt. Với bạn bè, người ta có thể chơi đùa vui vẻ cùng 

nhau. Con không cần có nhiều bạn – nhưng chúng ta sẽ mời những người bạn mà con yêu 

quí đến dự bữa ăn mừng sinh nhật con. 4 – 6 tuổi 

 

Marie có nhiều bạn bè và có thể bạn ấy cảm thấy khó chịu, bởi vì con muốn bạn ấy là bạn 

thân của con và muốn ở trường bạn ấy chỉ chơi với một mình con. Tại sao con không mời 

bạn ấy đến nhà mình chơi vào thứ bảy để các con có nhiều thời gian chơi cùng nhau? Mẹ 

chưa bao giờ gặp người bạn tưởng tượng của con bởi vì chính con đã sáng tạo ra người 

ấy.Thật tuyệt khi có ai đó để con có thể nghĩ đến khi con ở một mình, nhưng cũng rất tuyệt 

khi con có những người bạn thực sự. Vì vậy, chúng ra sẽ mời bạn émilie đến dùng bữa, 

ngay cả khi người bạn trong tưởng tượng của con không thích bạn ấy. 6 – 8 tuổi 

 

Mẹ chắc rằng các bạn sẽ không chế giễu con vì họ không yêu con. Có thể họ khó chịu vì 

con thường khép mình vào một góc. Mọi người đều thích người khác quan tâm đến mình. 



Vì thế nếu con nói chuyện với các bạn nhiều hơn một chút, chắc chắn các bạn ấy sẽ muốn 

trở thành bạn của con. Nếu con quá rụt rè, các bạn ấy có thể nghĩ là con thích ở một mình 

hơn, ngay cả khi các bạn ấy rất muốn là bạn của con hoặc muốn chọn con vào nhóm của 

các bạn ấy. Con cần nói với các bạn ấy rằng: “Tớ có thể làm quen với các bạn được 

không?”. Nhưng con không bắt buộc phải có nhiều bạn. Nếu con muốn, chúng ta có thể rủ 

một trong những người bạn của con cùng đi xem phim hay đi ăn bánh pi-da, hoặc là mẹ sẽ 

ghi hình lại trận đá bóng ngày chủ nhật và con có thể mời bạn ấy đến xem cùng con và ngủ 

lại. 8 – 11 tuổi 


