
5 lợi ích to lớn từ việc bố dành thời gian chơi với con 

  

Việc bố chơi với con mang lại nhiều lợi ích sâu xa, to lớn cho sự phát triển 

toàn diện của trẻ. Phụ huynh hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu sự ảnh hưởng 

của bố tới con lớn như thế nào nhé! 

Theo các chuyên gia giáo dục, cha mẹ cần dành thời gian chất lượng bên con, đặc 

biệt là trong 5 năm đầu đời của trẻ. Bởi chỉ có cha mẹ mới có thể giúp con phát 

triển tốt nhất trong môi trường gia đình. Trong đó việc bố chơi với con mỗi ngày có 

vai trò rất to lớn cho sự phát triển toàn diện của trẻ. 

Dưới đây là 5 lợi ích không ngờ của việc bố dành thời gian bên con 

1. Bố sẽ hiểu được khả năng của con 

Khi dành thời gian bên trẻ, bố sẽ cảm thấy phấn khích khi phát hiện ra những hành 

động mà con mới học được. Nhờ đó bố sẽ đánh giá cao và trân trọng khả năng của 

trẻ. Không chỉ khám phá ra khả năng của trẻ, bố sẽ tìm cách để con được thực hiện 

các hoạt động thoải mái nhất. Trẻ cũng nhận được sự khen ngợi, khuyến khích từ 

bố để có động lực phát triển, tiến bộ. 

Những ông bố bận rộn thường bỏ qua các quá trình phát triển của con, hoặc cảm 

thấy việc con làm được rất đỗi bình thường, không có gì đặc sắc. Tuy nhiên đối với 

trẻ nhỏ, mỗi hành động mới của trẻ đều thể hiện sự tiến bộ rất lớn cả về thể chất và 

tinh thần, trí tuệ. 



 

2. Giúp nâng cao lòng tự trọng của trẻ 

Việc này tưởng chừng không liên quan nhưng thực sự là có đấy nhé. Thời gian của 

bố quý giá và thời gian của con cũng vậy. Việc bố sẵn sàng dành thời gian chơi với 

con sẽ giúp trẻ hiểu rằng con rất quan trọng trong gia đình. Một người bố thường 

xuyên chơi với con nghĩa là đang ngầm truyền đạt tình yêu và sự tôn trọng của 

mình dành cho bé. 

Nhờ đó con sẽ có niềm tin rằng bố yêu mình và bản thân con có giá trị. Khi bố mẹ 

chơi với con, làm gương tốt cho trẻ về sự tự trọng, con cũng sẽ học được và phát 

huy. 

3. Con không bị lệch lạc về nhận thức 

Nhận thức là điều vô cùng quan trọng đối với mỗi con người, nó hình thành từ bé 

đến lớn chứ không tự nhiên mà có cũng không tự nhiên mất đi. Khi con ở cùng cha 

mẹ thì cha mẹ chính là người định hướng cho con, giúp con nhận thức đúng đắn về 

những sự vật, hiện tượng trong cuộc sống. 

Không ít trường hợp chỉ vì bố hoặc mẹ không dành cho con nhiều thời gian, chúng 

chỉ tiếp xúc với 1 số người trong gia đình, từ đó khiến trẻ không có định hướng 

trong nhận thức. Có đứa trẻ còn bị lệch lạc trong suy nghĩ và hành động. Nếu có 



cha mẹ bên cạnh các con, chúng sẽ được dạy dỗ bằng những phương pháp đúng, 

được rèn luyện về mọi mặt. Đó là điều cực kỳ quan trọng với mỗi đứa trẻ. 

 

4. Chơi với con quyết định tầm ảnh hưởng của người bố 

Trẻ sẽ chịu ảnh hưởng của nhiều người để dần trưởng thành. Việc bố chơi với con 

mỗi ngày sẽ giúp chúng cảm thấy yêu quý, ngưỡng mộ bố mình. Từ đó con sẽ bắt 

chước những hành động đẹp của bố. Các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng, con càng 

yêu quý và tôn trọng bố bao nhiêu thì trẻ càng dễ dàng tiếp nhận những lời dạy của 

bố bấy nhiêu. Sức ảnh hưởng của bố đến với con ngày 1 lớn. 

5. Sự tự tin của bố sẽ được nâng lên 

Dành nhiều thời gian chơi với con, bố sẽ biết cách làm thế nào để trở thành 1 người 

cha tốt. Từ đó, bố sẽ cảm thấy tự tin hơn trong vấn đề nuôi dạy trẻ. Đã có không ít 

những ông bố chăm con cực khéo, thậm chí còn giỏi hơn cả mẹ bé khiến mọi người 

ngưỡng mộ. Bố cảm nhận được mình quan trọng với con như thế nào thì cũng nhận 

ra bản thân có ý nghĩa như thế. 

Bố nên chơi với con như thế nào để hiệu quả? 

Con cái sẽ lớn lên và sẽ dần rời xa vòng tay của cha mẹ. Phụ huynh có thể sẽ luyến 

tiếc vì đã không dành thời gian bên con nhiều hơn. Vì vậy, ngay từ bây giờ, bố hãy 

chơi với con nhiều hơn và dành cho chúng khoảng thời gian chất lượng. 

Sự hào hứng của bố sẽ truyền sang trẻ và cả hai bố con sẽ cảm nhận được tình yêu 



thương, sự quan tâm đến nhau. Bố hãy đảm bảo rằng con nhận được tình yêu 

thương, chứ không phải những điều tiêu cực từ mình. Vì thế hãy làm gương đúng 

đắn cho trẻ. Con sẽ nhìn những hành động, những đức tính tốt của bố để học tập, 

bắt chước. Tính cách và đạo đức của trẻ sẽ dần hoàn thiện tốt hơn. 

 
 

 

 


