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Thông thường, cha mẹ chỉ hay khuyến khích các bé trai chơi thể thao, trong khi việc này cũng
vô cùng quan trọng đối với các bé gái. 5 lý do sau sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ.         

1. Bé gái chơi thể thao để năng động hơn ở trường

  Bạn có thể nghĩ con gái không cần chơi thể thao vì con gái không cần một cơ thể lực lưỡng,
cường tráng như con trai. Đây là điều rất sai lầm. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra, những bé gái
chơi thể thao thường năng động hơn những bé khác. Những bài tập thể thao sẽ giúp các bé
tăng thêm không chỉ sức lực mà còn tăng cả tính học hỏi lẫn nhau, trí nhớ tốt hơn và sự tập
trung sâu hơn. Không những thế, những đặc điểm này sẽ còn là những yếu tố giúp các bé thêm
chủ động và dễ dàng hoà nhập ở lớp học.     

2. Bé gái chơi thể thao thường làm việc theo nhóm tốt và có kỹ năng thiết lập mục tiêu  

Thể thao sẽ dạy bé nhiều kỹ năng trong cuộc sống. Khi chơi thể thao, các bé sẽ được giáo dục
dưới sự chỉ dẫn của huấn luyện viên, của đào tạo viên hoặc của người hướng dấn. Cé sẽ được
tập luyện theo nhóm nên kỹ năng làm việc theo nhóm sẽ rất tốt. Hơn nữa, trong các buổi tập,
các nhóm đều phải có mong ước giành mục tiêu chính vì vậy con gái bạn cũng được học cách
thiết lập mục tiêu và cách làm thế nào để thành công. Những kỹ năng này không chỉ có ích cho
trẻ trong học tập mà còn giúp ích rất nhiều trong cuộc sống.
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3. Tốt cho sức khoẻ các bé gái

  

Những bé gái chơi thể thao thường có thân hình cân đối và nguy cơ béo phì là rất ít. Ngoài ra,
việc tập thể thao khi còn bé sẽ giúp cả thời gian sau này khi về già. Những bé chăm tập thể
thao, về già ít bị các bệnh như ung thư vú hoặc chứng loãng xương.

  

4. Tự tin hơn

  

Các nhà nghiên cứu tiết lộ, những bé gái chơi thể thao thường cảm thấy tự tin hơn về bản thân.
Tại sao lại vậy? Điều này được giải thích là do thể thao xây dựng tính tự tin vì khi chơi các bé
biết các bé có thể tập luyện, cải thiện mình và giành mục tiêu. Thể thao cũng cho các bé cảm
giác vui vẻ, dễ chịu khi được tiếp xúc và kết thân với nhiều bạn mới. Thể thao như một cầu nối
giúp các bé hoà nhập với cuộc sống và tự tin hơn vào bản thân.

  

5. Các bài thể thao giúp giảm áp lực

  

Các bé gái thường hay nghĩ ngợi linh tinh và hay bị áp lực đè nặng hơn các bé trai, chính vì
vậy, khi chơi thể thao các bé có thể giải toả được những căng thẳng, mệt mỏi và cảm thấy vui
vẻ hơn. Thể thao giảm căng thẳng bằng cách nào? Đó là các bài tập luyện cho não bộ trong
quá trình chơi. Đây chính là cách cải thiện tâm trạng tốt nhất. Ngoài ra, khi chơi thể thao, các bé
cũng phải tập trung nhiều hơn nên việc suy nghĩ linh tinh, tiêu cực cũng bị hạn chế nên sự căng
thẳng và mệt mỏi cũng sẽ giảm.

  Hoàng Ngân  Theo Kids
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