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Cha, mẹ tốt không phải là người luôn sẵn sàng cho con cái tất cả những gì chúng muốn. Điều
quan trọng hơn cả là họ phải biết dạy con các kỹ năng sống cần thiết và cho con tình yêu vô
hạn.
Sai lầm các mẹ hay mắc khi dạy con

Dạy con 5 thói quen tích cực trong cuộc sống

Những cách đơn giản dạy con quản lý tiền

Dưới đây là những điều tốt nhất mà các bậc cha mẹ có thể làm nhằm trang bị cho trẻ đầy đủ
hành trang để bước vào thế giới của người lớn, để trở thành những cá thể độc lập, tự tin…

Ảnh:

femalefirst.co.uk.

1. Kiến thức về tài chính

Dạy con biết cách quản lý tiền là một trong những điều tốt nhất và cần thiết nhất mà các bậc
cha mẹ nên làm. Rất đáng tiếc là trong xã hội hiện đại ngày nay, rất nhiều người lớn lên mà
không hề có chút khái niệm, hiểu biết cơ bản nào về các vấn đề tài chính. Vì thế, hãy đảm bảo
rằng con bạn học được cách chi tiêu tiền một cách hợp lý. Đây chính là kỹ năng cần thiết và rất
có ích cho trẻ trong cuộc sống hàng ngày.

2. Độc lập

Có những bậc phụ huynh không cam tâm để con cái ra khỏi vòng tay của mình. Một số thậm
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chí vẫn đối xử với những đứa con đã trưởng thành của mình như những “cục cưng bé bỏng”
ngay cả khi những “đứa trẻ” đó đã qua thời niên thiếu. Nếu bạn nuôi dưỡng con trở thành những
cá thể độc lập thì bạn có thể chắc chắn một điều rằng mình đang làm điều tốt nhất cho con.

3. Cá tính

Nhiều bậc phụ huynh không biết cách khuyến khích con cái họ xây dựng và phát triển niềm
đam mê và cá tính riêng. Có thể, bản thân bạn đã bị cha mẹ mình buộc phải “đi theo bước
chân” của họ theo một cách nào đó và không hề cho bạn cơ hội để theo đuổi con đường riêng
của chính mình. Vậy thì hãy lưu ý tránh lặp lại sai lầm tương tự khi bạn nuôi dưỡng con mình.
Hãy luôn giúp đỡ và tạo điều kiện cho con cái được trở thành những con người, những cá thể
theo cách của riêng chúng.

4. Giáo dục

Không phải tất cả mọi trẻ em đều đam mê và hứng thú với sự nghiệp học hành. Tuy nhiên, hãy
khuyến khích con bạn luôn cố gắng hết sức và chăm chỉ trong quá trình học tập của mình. Với
trình độ chuyên môn và bằng cấp trong tay, trẻ sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn trong cuộc sống. Học
tập là điều vô cùng quan trọng. Chính vì thế, hãy giúp con xác định những môn học, những lĩnh
vực mà trẻ có năng khiếu nhất và khuyến khích chúng theo đuổi những lĩnh vực chúng yêu
thích. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần giúp bé tìm cách vượt qua những môn học mà bé không
mấy hứng thú.

5. Kỹ năng làm việc nhà

Bạn đã bao nhiêu lần nghĩ rằng: “Giá ngày trước Mẹ/Bố dạy mình làm cái này, cái kia….?”. Nếu
bạn biết cách xử lý và sửa chữa mọi thứ trong gia đình, ví dụ như thay lốp xe, sửa quần áo, giặt
giũ…thì hãy dạy con mình những kỹ năng đó. Biết cách làm những việc đó sẽ giúp trẻ tiết kiệm
được thời gian và tiền bạc sau này.

6. Công bằng
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Luôn đối xử với các con một cách công bằng và dành thời gian cho chúng như nhau. Những
điều có vẻ hết sức cỏn con đối với bạn lại có thể rất quan trọng đối với trẻ. Chính vì thế, nếu cậu
con trai lớn được phép chơi môn thể thao cậu bé yêu thích, cô con gái thứ hai được học môn
nhạc cô bé đam mê thì hãy đảm bảo rằng cậu bé/cô bé út cũng được theo đuổi một hoạt động
của riêng mình hoặc có những khoảng thời gian riêng bên bố mẹ.

7. Giá trị của đồng tiền

Bên cạnh việc giúp trẻ biết cách quản lý tiền thì các bậc cha mẹ cũng cần phải giúp con cái
hiểu rằng chúng không thể có tất cả những thứ mà chúng muốn. Làm hư con cái bằng cách
chiều chuộng chúng sẽ rất có hại cho tương lai của trẻ, khiến trẻ luôn có thói quen hưởng thụ.
Cần phải để trẻ hiểu được rằng sự hưởng thụ luôn có giới hạn và chúng phải lao động, phải làm
việc để đạt được những điều chúng muốn.

8. Yêu thương

Cuối cùng, một trong những điều quan trọng nhất mà các bậc cha mẹ có thể làm cho con cái
mình đó là dành cho trẻ tình yêu thương vô bờ bến. Tình yêu thương của cha mẹ sẽ giúp trẻ lớn
lên thành những cá thể tự tin trong cuộc sống. Hãy đảm bảo rằng con bạn luôn cảm thấy an
toàn và được yêu thương trong vòng tay cha mẹ. Tuy nhiên, hãy lưu ý đừng làm chúng cảm thấy
“ngột ngạt” với tình yêu thương thái quá của bạn.

Làm cha mẹ là một nhiệm vụ vô vàn khó khăn nhất đối với tất cả mọi người. Hãy ghi nhớ những
bí quyết này để giúp bạn hoàn thành tốt vai trò vĩ đại của mình.
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