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D¡y tr» éng xí ngày T¿t
* Thanh Lê
BÑ m¹ c§n d¡y tr» të nhïng chuyÇn r¥t nhÏ nh° n uÑng
të tÑn hay không nên xé bao lì xì tr°Ûc m·t khách.
NhÛ ¡n tÕ tiên ông bà
Ng°Ýi lÛn nên h°Ûng d«n,Â d¡y tr»Â vÁ ý ngh)a cça ngày T¿t cÕ truyÁn
thông qua nhïng câu chuyÇn, hình £nh g¯n liÁn vÛi T¿t nh° bánh ch°ng xanh, câu
Ñi Ï, mâm ngi qu£, cây ào, cây mai& Nh° v-y, tr» có thÃ d§n Ënh hình cách éng
xí hi¿u th£o, h°Ûng vÁ cÙi nguÓn vn hóa truyÁn thÑng.

Ngày T¿t còn là dËp Ã nhïng ng°Ýi con xa
quê trß vÁ vÛi n¡i 'chôn rau c¯t rÑn' cça mình. B¡n nên °a tr» vÁ quê thm hÍ
hàng g§n xa ho·c tr» lÛn h¡n có thÃ i cùng gia ình thanh minh thm ph§n mÙ cça
tÕ tiên, ông bà.
Chào hÏi lÅ phép vÛi mÍi ng°Ýi
Bé s½ °ãc bÑ m¹ cho i ch¡i T¿t, g·p gá
nhiÁu ng°Ýi hÍ hàng, b¡n bè xa g§n cça gia ình mà th°Ýng g·p bé ít có dËp bi¿t
m·t. Tr°Ûc khi ¿n nhà ai, bÑ m¹ c§n gi£i thích cho tr» vÁ cách x°ng hô ho·c giÛi
thiÇu Ã tr» bi¿t mÑi quan hÇ giïa gia ình mình và chç nhà nh° th¿ nào.
Ngày T¿t, tr» con s½ °ãc nh-n nhiÁu
tiÁn lì xì (¢nh minh hÍa:Â Internet)
Nên ÃÂ tr» chào hÏiÂ tñ
nhiên nh°ng lÅ phép vÛi ng°Ýi lÛn tuÕi, thân m-t vÛi b¡n bè Óng trang léa thay
vì luôn nh¯c nhß, t¡o tâm lý không tho£i mái cho tr» nhÏ.
Chúc séc khÏe ng°Ýi cao tuÕi
B¡n nên h°Ûng d«n các bé thái Ù éng xí
khi ¿n các gia ình có ng°Ýi cao tuÕi. Bé có thÃ thm hÏi và có nhïng lÝi chúc
séc khÏe chân thành ¿n các cå, ông bà.
èng xí vÛi tiÁn mëng tuÕi
ây là mÙt v¥n Á t¿ nhË và ôi khi làm
xu¥t hiÇn nhïng tình huÑng dß khóc, dß c°Ýi. iÁu quan trÍng, ng°Ýi lÛn và ·c
biÇt là bÑ m¹ c§n d¡y b£o Ã tr» có thái Ù éng xí lËch sñ khi °ãc nh-n tiÁn mëng
tuÕi.
VÛi tr» trên 3 tuÕi, các bé ã ph§n nào
có ý théc và hiÃu bi¿t. B¡n c§n uÑn n¯n và nh¯c nhß tr» vÁ viÇc khi °ãc ng°Ýi
lÛn mëng tuÕi c§n lÅ phép c£m ¡n, c¥t phong bao lì xì thay vì bóc, xé ngay tr°Ûc
m·t khách.
ëng quên d¡y tr» nhïng éng xí phù hãp
vÛi Ã có ngày T¿t vui v» và ý ngh)a vÛi tr» (¢nh minh hÍa:Â Internet)
iÁu ·c biÇt, bÑ m¹ nên gi£i
thích cho tr» ý ngh)a cça bao lì xì là Ã chúc bé luôn khÏe m¡nh, hay n, chóng
lÛn và hÍc hành giÏi giang. Vì v-y dù bên trong bao lì xì là bao nhiêu tiÁn thì
cing c§n trân trÍng và c£m ¡n ng°Ýi ã °a t·ng. Tránh tr°Ýng hãp Ã tr» so bì
ng°Ýi này cho nhiÁu, ng°Ýi kia cho ít gây ra nhïngÂ suy ngh) lÇch l¡cÂ và
ph£n c£m ß tr».
Të tÑn trong n uÑng
Ngày T¿t, tr» nhÏ r¥t thích thú vì °ãc
th°ßng théc liên tåc nhiÁu Ó n théc uÑng h¥p d«n. B¡n ëng quên nh¯c nhß tr»
giï n¿p n të tÑn, c§n xin phép bÑ m¹ ho·c chç nhà (n¿u ¿n nhà khác ch¡i) khi
bé muÑn n Ó n nào ó.
Giï phép lËch sñ trong n uÑng
vëa giúp bÑ m¹ và tr» tránh nhïng tình huÑng khó xí khi có khách ¿n ch¡i nhà
hay khi ra ngoài. Óng thÝi tránh tình tr¡ng tr» n v·t quá nhiÁu các théc n l¡
làmÂ rÑi lo¡n hÇ tiêu hóa.
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LËch sñ khi bÑ m¹ ti¿p khách
Khi nhà có khách ¿n ch¡i, các bé c§n ra
chào hÏi ng°Ýi lÛn và tùy vào sñ cho phép cça bÑ m¹, tr» có thÃ ch¡i t¡i phòng
khách ho·c vÁ phòng riêng Ã giï tr-t tñ khi bÑ m¹ ti¿p khách. Không nên nô
ùa, nghËch ngãm ho·c phá qu¥y bÑ m¹ khi khách ¿n nhà chúc T¿t.Â
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