In ra giấy trên hai mặt, cắt ra rồi đem ép nhựa
Sự khỏa thân
Tất cả mọi người đều
có thân thể riêng của
mình.

Nhớ vào tắm trước
khi xuống bơi!

Cái rốn của
bạn trông ngộ
nghĩnh quá.

Có phải mặc
đồ quần tắm
vào không?

Đúng vậy. Tại khu vực
công cộng chung hãy
nhớ mặc đồ tắm vào.

Kehotunnekasvatus là gì?
Hôm nay chúng ta có
giờ học về kehontunnekasvatus.

Tại sao cho trẻ em?
Điều đó chắc có nghĩa là
giáo dục giới tính?

Việc giảng dạy theo trình độ
tiếp thu của trẻ. Chúng ta chỉ
nói về những vấn đề liên quan
đến thế giới của trẻ em!

Cơ thể và các cảm xúc làm cho
trẻ con quan tâm. Trẻ con có
quyền nhận được các thông tin!

Các từ ngữ riêng dành cho trẻ con
Ở gia đình tôi
các bộ phận
sinh dục được
gọi bằng những
tên riêng:
pimppi và
pippeli.

Ý tưởng hay.
Có thể nào đem
chúng vào sử
dụng trong gia
đình chúng tôi
không?

Đối với trẻ con
nên có những từ
ngữ riêng dành
cho các bộ phận
sinh dục.

Ngày mặc áo đầm
Bố ơi, con trai có
thể mặc áo đầm
khi đi nhà trẻ
được không?

Mình có dám đưa con đi
không đây?
Những người khác sẽ nghĩ
sao nhỉ?

Cái áo đầm đẹp
quá!

Đúng vậy! Và ngày
mai con sẽ mặc đồ
ngủ đi đến đó!

Sự khỏa thân
•
•
•
•
•
•

Ở Phần Lan việc khỏa thân đối với nhiều người là chuyện tự nhiên. Cả gia đình ngồi tắm sauna chung với nhau.
Tại các nhà bơi công cộng không có mặc đồ tắm trong nhà tắm và trong sauna.
Kể cho trẻ nghe một cách nghiêm túc về điều gì là thích hợp.
Một số trẻ em thích được khỏa thân.
Một số trẻ em thích cởi và mặc áo quần một mình mà không bị ai quấy rầy.
Hãy là tấm gương về việc bạn tôn trọng và đối xử với cơ thể của mình và của người khác một cách kính trọng. Hãy nói chuyện
về cơ thể một cách tôn trọng.
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Kehotunnekasvatus là gì?
•
•
•
•

Kehotunnekasvatus chính là giáo dục giới tính và giáo dục kỹ năng nhận thức an toàn cho trẻ em
Kehotunnekasvatus sẽ cung cấp các thông tin về cơ thể, cảm xúc và các quyền lợi, theo một cách thích hợp với trình độ phát
triển của đứa trẻ.
Kehotunnekasvatus là một chủ đề rộng lớn.
Mục tiêu của nó là sự khỏe mạnh và an toàn cho trẻ em.
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Các từ ngữ riêng dành cho trẻ con
•
•
•
•

Trong tiếng Phần Lan có lập ra những từ riêng dành cho trẻ em để diễn tả cơ thể và những kinh nghiệm của trẻ em.
Thí dụ như pimppi và pippeli là những từ dành cho các bộ phận sinh dục của trẻ em.
Unnutus = sự sờ mó của trẻ em vào các bộ phận sinh dục.
Kehotunnekasvatus = giáo dục giới tính và giáo dục kỹ năng nhận thức an toàn cho trẻ em.
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Ngày mặc áo đầm
•
•
•
•

Việc trẻ em muốn thử những vai trò khác nhau là chuyện bình thường. Chúng có thể chơi đùa bằng cách vào vai những
giới tính khác nhau.
Khi đó chúng sẽ học được những quy tắc liên quan đến mỗi giới tính.
Hãy để trẻ con chơi đùa đủ mọi trò chơi và vào đủ mọi vai. Kinh nghiệm và những trải nghiệm của trẻ con là quan trọng.
Tránh việc nói rằng có những quần áo và màu sắc nhất định là chỉ dành cho con trai hoặc con gái.
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Các em bé sơ sinh là từ đâu ra?
Bố ơi, các em
bé sơ sinh từ
đâu ra vậy?

Ôi, mình
phải trả lời
sao đây?

Câu hỏi hay quá! Để về
nhà rồi chúng ta sẽ nói
về chuyện này.

May quá là tôi đã
nhận được từ nhà
trẻ một ý tưởng cho
việc tìm quyển sách
thích hợp.

Cho hôn một cái nào!
Mình giả bộ cưới
nhau nhé!

Cho hôn một
cái nào!

Trẻ em có nhiều
tình cảm khi
chúng mến thích
nhau. Những
cảm xúc đó là
quan trọng và
nâng cao sự tự
tôn của trẻ.

Trẻ con thích được rờ rẫm cơ thể của chúng
Nhiều trẻ em nhỏ thích
"unnuttaa", rờ rẫm. Khi
đó đứa trẻ rờ rẫm cơ
quan sinh dục của nó.

Cám ơn rất nhiều
về các thông tin
quan trọng!

Với đứa trẻ
việc "unnutus"
sẽ mang lại sự
an ủi, an toàn
và dễ chịu.

Ôi, vậy là đứa
con của tôi cũng
thuộc dạng bình
thường.

us.

Unnut

Quyền được đi vệ sinh mà không bị ai quấy rầy
Bạn đã tiểu xong
chưa?

Mình mắc tiêu/đi
cầu quá.

Hãy rửa đít
bằng nước ấm.

Mình muốn
được ngồi yên
trong nhà vệ
sinh, xin đóng
cửa lại!

Các em bé sơ sinh là từ đâu ra?
•
•
•
•
•

Trẻ con quan tâm đến chuyện các em bé được sinh ra như thế nào.
Một số trẻ hỏi rằng em bé được bắt đầu ra sao, làm thế nào chui vào bụng được và đi ra bằng cách nào.
Hãy kể cho trẻ nghe một cách thoải mái về việc sinh sôi và mang thai.
Trong các tài liệu của Tổ chức dân số có hướng dẫn về việc bạn có thể kể như thế nào cho trẻ con ở các lứa tuổi
khác nhau nghe về chuyện giao hợp để sinh sôi.
Hãy kể về việc một đứa bé có thể bước chân vào gia đình bằng nhiều cách khác nhau ra sao.
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Cho hôn một cái nào!
•
•
•
•

Việc mến thích và yêu đương ở trẻ con là những cảm xúc rất là thông thường.
Những tình cảm này đem lại cảm xúc tuyệt vời.
Gọi tên các cảm xúc cho trẻ nghe và trò chuyện một cách trân trọng về những cảm xúc của trẻ.
Hãy kể về việc làm thế nào để bày tỏ tình cảm yêu mến một cách thích hợp và tôn trọng đối phương.
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Trẻ con thích được rờ rẫm cơ thể của chúng
•
•
•
•

Trẻ con tìm hiểu mọi nơi trên cơ thể của chúng, ngay cả ở bộ phận sinh dục.
Từ "unnutus" diễn tả sự rờ rẫm của các trẻ nhỏ trên cơ thể chúng. Điều này khác với sự rờ rẫm ở người lớn.
Việc rờ rẫm làm cho trẻ nhỏ cảm thấy nhẹ nhàng và đem lại sự an toàn cho trẻ.
Hãy khuyên trẻ rằng các cơ quan sinh dục chỉ được rờ rẫm trong sự riêng tư của mình.

www.vaestoliitto.fi/kehotunnekasvatus

Quyền được đi vệ sinh mà không bị ai quấy rầy
•
•
•
•
•

Có một số trẻ muốn được ngồi yên ổn trong nhà vệ sinh và đóng cửa lại.
Hãy tôn trọng nhu cầu của trẻ muốn đi vệ sinh trong sự riêng tư và không bị ai hối thúc.
Trẻ con có quyền được đi vệ sinh trong sự riêng tư.
Một số đứa trẻ có thể ngồi bô hoặc ngồi trên bồn cầu trong cùng một nơi.
Tất cả các nhân viên làm việc với trẻ em đều đã được huấn luyện về kỹ năng giữ vệ sinh cho trẻ em.

www.vaestoliitto.fi/kehotunnekasvatus

In ra giấy trên hai mặt, cắt ra rồi đem ép nhựa
Làm thế nào để nói chuyện về cơ thể?

Ở nhà trẻ Maija
thích cởi quần lót
ra. Làm thế nào tôi
có thể kể chuyện
đó cho phụ huynh?

Đối với trẻ con tất cả các bộ phận trên
cơ thể đều là đẹp hết. Maija đang bước
vào giai đoạn mà cháu cảm thấy tự hào
về pimppi của mình. Cháu muốn cởi
quần lót ra.

Điều này xảy ra ở nhà nữa. Khi đó
phải nói sao đây?

Điều đó tốt quá. Chúng tôi cũng bắt
đầu nói giống vậy.

Chúng tôi nói
với trẻ con
rằng các bộ
phận sinh dục
đều là riêng
tư và quý giá
hết. Không có
thói quen khoe
những nơi đó
ra cho người
khác thấy.

Những sự thật lạ lùng
Bạn có biết các em bé từ đâu ra hay
không? Chị mình nói là khi nào lớn
mình sẽ được kể về điều đó.

Các em bé được đem từ vũ trụ
đến. Và người lớn được cho hay
về điều đó bằng tin nhắn trong
điện thoại.

Chắc là điều đó không thể nào đúng?

Điều đó không
đúng. Các em
bé lớn lên trong
bụng của người
phụ nữ và được
sinh ra ngoài từ
pimppi. Đôi khi
phải mổ ở trên
đầu bụng để em
bé có thể chui ra.

Làm thế nào để nói chuyện về cơ thể?
•
•
•
•
•

Đôi khi sự quan tâm về vấn đề tính dục có thể mang lại cho người lớn sự bất an, ngạc nhiên hoặc những cảm giác xấu hổ.
Tránh truyền đạt những tư tưởng tiêu cực cho đứa trẻ.
Nhiều người lớn cần các thông tin về sự phát triển tính dục của trẻ em và sự hỗ trợ cho quá trình phát triển đó.
Trước đây đề tài này bị ém nhẹm, không có nói chuyện về điều đó.
Có thể luyện tập việc nói chuyện về đề tài tính dục của trẻ em.
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Những sự thật lạ lùng
•
•
•
•
•

Nếu phụ huynh không trả lời các câu hỏi của con, đứa trẻ có thể nhận được câu trả lời từ các đứa trẻ khác.
Thường thì thông tin đó không có đúng hoặc an toàn.
Điều quan trọng là đứa trẻ nhận được thông tin đúng từ một người lớn an toàn.
Nhớ luôn luôn trả lời các câu hỏi của con một cách rõ ràng và theo đúng sự thật.
"Các em bé được sinh ra từ bụng của người mẹ".
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