
              GIẤC NGỦ CON TÔI. 

 
     Giấc ngủ đối với trẻ em và 

trẻ sơ sinh là vô cùng cần 

thiết. Hầu hết các bà me ̣ đều 

đăṭ câu hỏi sau đây: 

     Trẻ cần ngủ bao nhiêu mới 

đủ? Thảo chắc chắn không ai 

trả lời đươc̣ và di ̃nhiên chỉ có 

chính trẻ mới có thể trả lời 

đúng mà thôi. Có trẻ hình như 

cần ngủ nhiều mới đủ nhưng 

có trẻ khiến ta ngac̣ nhiên là 

ngủ ít. Ta nhâṇ thấy sau khi bú đủ no, đươc̣ thở không khí trong lành trẻ se ̃

ngủ yên lành trong căn phòng mát mẻ yên tiñh. Baṇ se ̃ cảm thấy bình yên 

trong lòng và nhe ̣khép cửa, cố không gây tiếng đôṇg để em lấy đủ giấc mà 

không bi ̣quấy rầy. 

     Hầu hết trẻ sơ sinh trong những tháng đầu tiên thường ngủ sau bữa bú 

này đến bữa bú tiếp theo, nếu em bú đủ và không bi ̣quấy rầy vì chứng khó 

tiêu. Măc̣ dầu vâỵ vâñ có vài trẻ không bình thường, thức giấc sau năm, 

mười phút và không phải vì nguyên nhân bất thường nào đối với trẻ cả.  Nếu 

con baṇ thuôc̣ loaị trẻ này, baṇ cứ để tư ̣nhiên không cần phải làm gì cả. 

     Đồng thời trẻ càng lớn, dần dần trẻ càng ít ngủ hơn. Baṇ nhâṇ thấy điều 

đó xảy ra vào buổi chiều và trẻ dần dần cũng thức vào những thời gian khác 

trong ngày. Trẻ khám phá ra thời gian “thức ngủ” của mình và “dư ̣điṇh” se ̃

thức vào đúng thời gian đó mỗi ngày. Khi trẻ đươc̣ môṭ tuổi hoăc̣ vào năm 

đầu trẻ se ̃ giảm giấc ngủ còn laị khoảng 2 lần trong môṭ ngày. Khoảng từ 

môṭ đến môṭ tuổi rưởi trẻ se ̃bỏ bớt môṭ cử ngủ ban ngày. Trẻ ở trong haṇ 

tuổi nhỏ đó baṇ cứ để giấc ngủ tùy thuôc̣ hoàn toàn ở em. Trẻ khoảng hai 

tuổi trở lên càng phức tap̣ hơn.  Những thích thú lúc vui đùa, những lo lắng, 

sơ ̣hãi trong giấc mơ, tranh đua với em út trong nhà có thể giữ em thức và 

em chỉ ngủ khi nào em thấy cần ngủ mà thôi. 

     Baṇ nên choṇ và tâp̣ cho em quen dần với thói quen là ngủ ngay sau mỗi 

bữa bú. Như vâỵ rất tốt vì dê ̃làm cho em quen ngủ ngay trên chính cái nôi 

hay cái gường dành riêng cho em (không nên để em ngủ chung với ai cả) ít 

nhất là sau 3 tháng đầu khi mà các triêụ chứng khó tiêu, đau buṇg của trẻ sơ 

sinh đươc̣ chấm dứt. 

     Hầu hết các trẻ em đều có thói quen ngủ trong sư ̣yên lăṇg, hoăc̣ ít tiếng 

đôṇg cũng không sao. Cho nên khi em ngủ baṇ không cần phải đi rón rén, 



nói thì thầm vì sơ ̣ làm em thức giấc. Baṇ cần nên tâp̣ cho em lấy giấc ngủ 

môṭ cách dê ̃dàng và chỉ bi ̣thức giấc khi nào có tiếng đôṇg maṇh không như 

ý mình mong muốn. Trẻ nhỏ và trẻ lớn hơn, ngủ nhiểu hay ngủ ít cũng 

thường quen với tiếng đôṇg trong nhà, tiếng người nói, vâñ ngủ trong khi 

nhà có khách, có baṇ đến viếng nói cười, tiếng radio hoăc̣ ti vi văṇ vừa đủ 

nghe và vâñ ngủ ngay cả khi có ai vào phòng trẻ cũng không hay biết. 

 

     Nên để trẻ ngủ nằm sấp hay nằm ngữa?  

Đa số trẻ đều thấy dê ̃chiụ khi đươc̣ nằm sấp. Điều này có thể cắt nghiã khi 

em bi ̣chứng đau bụng vì khó tiêu, đăṭ em nằm sấp thì cơn đau hình như diụ 

đi. Những trẻ khác thì không cần 

phải làm gì cả và đa số đều choṇ 

cách nằm ngữa ngay từ đầu. Tuy 

nhiên có hai điểm bất lơị cho trẻ 

ngủ nằm ngữa: 

- Nếu em bi ̣oái có thể dê ̃bi ̣ngôp̣ 

vì mửa qúa nhiều. 

- Em cứ có thói quen nằm nghiêng 

đầu về môṭ phía và do đó đầu em 

bi ̣méo đi, điều này không làm tổn 

thương bô ̣não của em, tuy nhiên đầu em se ̃ tròn trở laị nhưng cũng mất ít 

nhất là vài năm. 

     Vì thế cho nên nếu baṇ bắt đầu sớm baṇ có thể tâp̣ cho em quen dần với 

cách nằm xoay đầu về cả hai phiá bằng cách cho em nằm ngủ trở đầu nằm 

mỗi khi để em vào gường ngủ (vì em bé thường có thói quen xây măṭ về 

hướng giữa của căn phòng). Rồi nếu có môṭ phần hay môṭ góc nào của căn 

phòng mà em thích nhìn em se ̃ quay đầu về đó hết nửa thời gian của giấc 

ngủ của em. 

     Chỉ trong vòng vài tuần lê ̃đầu, em se ̃choṇ cho em môṭ tư thế nhất điṇh 

trong khi ngủ (nằm sấp hay nằm ngữa). Và đó là môṭ cố gắng thay đổi của 

em bé.  Tư thế đươc̣ choṇ lưạ là để cho em nằm sấp nếu em bằng lòng và sau 

đó em se ̃tư ̣thay đổi khi em biết lâṭ. 

Khi em bé đươc̣ khoảng 6-7 tháng hầu hết các em đều thích ngủ dâỵ lúc 5 

hoăc̣ 6 giờ sáng, đó là giờ thức giấc mà các em yêu thích nhất.  Cha me ̣nào 

cũng đều có thói quen lắng nghe, quan sát lúc em bé ngủ vào buổi sáng sớm 

khi mình vừa thức dâỵ, điều đó cũng khiến em khi vừa mở mắt ra đã thấy 

ngay bố me ̣ rồi là không bao giờ muốn ngủ trở laị. Và kết quả là em se ̃ tư ̣

tìm cho mình môṭ giờ thức giấc vào lúc trước 7 giờ sáng. Và khi em đã quen 

thức dâỵ sớm như thế em se ̃ tiếp tuc̣ giữ cho đến lúc em khoảng 2 hoặc 3 

tuổi và có thể lâu hơn. 



     Em bé có thể ngủ trong môṭ căn phòng dành riêng cho em từ lúc em vừa 

mới sinh ra, khoảng cách từ phòng em đến phòng cha me ̣em vừa đủ để me ̣

có thể nghe khi em khóc. Nếu khởi đầu em ngủ chung phòng với cha me,̣ thì 

khi em đươc̣ 6 tháng là baṇ nên di chuyển em sang phòng khác với thời gian 

đó em chưa có môṭ ý tưởng nào về viêc̣ choṇ lưạ cho mình môṭ chổ ngủ. Rồi 

khi em lớn hơn em se ̃tư ̣biết là mình se ̃không phải ngủ chung cùng phòng 

với cha me,̣ ở khoảng 9 hoăc̣ 10 tháng em se ̃không đòi hỏi quấy rầy gì cả. 

Điều lơị ích của viêc̣ để em bé ngủ riêng phòng là tâp̣ cho em tính tư ̣lâp̣ và 

em se ̃không muốn ngủ ở môṭ nơi nào khác hơn ngoài phòng cûa em. Baṇ 

nên di chuyển em khi em còn nhỏ tháng vì khi em càng lớn càng cảm biết 

nhiều hơn thì lúc ấy baṇ khó mà di chuyển em sang phòng riêng đươc̣. 

     Môṭ điều rắc rối phức tap̣ khác nữa là trẻ con có thể bi ̣ xúc đôṇg, hiểu 

lầm và có thể cả sơ ̣hãi nữa khi bất ngờ đang đêm thức giấc nhìn thấy cha me ̣

đang yêu nhau. Vì thế cho nên baṇ đừng coi thường măc̣ dầu em còn nhỏ, 

nếu baṇ để con ngủ chung phòng thì lúc vơ ̣chồng muốn yêu nhau baṇ nên 

chắc chắn là con baṇ đã ngủ say. Tuy nhiên để tránh cho con baṇ moị điều 

rắc rối về tâm lý sau này thì viêc̣ sửa soaṇ cho em môṭ chỗ ngủ riêng ngoài 

phòng của cha me ̣là môṭ điều cần thiết mà baṇ không thể bỏ qua đươc̣. 

     Nếu baṇ có hai hoăc̣ ba em bé và baṇ có thể lo đươc̣ cho em mỗi đứa mỗi 

phòng riêng thì càng tốt. Nếu không baṇ có thể để hai em ngủ chung môṭ 

phòng, nhưng môṭ điều bất tiêṇ là khi môṭ em thức giấc thường đánh thức 

em kia dâỵ luôn trong lúc em kia còn muốn ngủ nữa và đôi lúc đó là nguyên 

nhân của sư ̣khóc la không dứt của trẻ. 

     Thỉnh thoảng có những trẻ nhỏ thường hay thức giấc giữa đêm và sơ ̣hãi 

rồi khóc dai dẳng khiến cha me ̣ phải đem em vào phòng ngủ với mình để 

cho tất cả cùng ngủ yên. Theo thiển ý cuả Thảo điều đó baṇ nên tránh vì nếu 

cứ nhiều lần như thế em se ̃dính liền với cái giường của bố me ̣và chắc chắn 

baṇ se ̃khó lòng để em ngủ rời ra đươc̣. Vì thế cho nên dầu em có khóc có 

vòi viñh thế mấy đi nữa baṇ cũng nên để em vào phòng em và cố dổ em ngủ 

trở laị trên chính cái giường của em và coi như đó là môṭ thông lê ̣tư ̣nhiên 

mà baṇ không thể thay đổi đươc̣ kể cả lúc ông xã baṇ vắng nhà baṇ cũng 

không nên đưa em vào ngủ chung với baṇ. 
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