
từ 18 - 21 tháng tuổi

Những cột mốc phát triển

Mặc dù mỗi đứa trẻ có tốc độ phát triển khác nhau, 
bạn có thể quan sát được một số cột mốc nhất 
định khi trẻ ở vào giai đoạn 18 đến 21 tháng tuổi.

Biết được cách sử dụng những vật dụng đơn giản 
trong nhà (muỗng dùng để ăn, điện thoại dùng để 
nói chuyện)

Bắt chước hành động của người lớn (vứt rác, sử 
dụng điện thoại)

Mô phỏng các hoạt động thường ngày bằng đồ 
chơi (cho thú nhồi bông ăn)

Hiểu rõ mỗi đồ vật đều có tên riêng

Chỉ vào một bộ phận cơ thể khi được hỏi (“Đầu 
của con ở đâu?”)

Trí Thông Minh

Có thể thực hiện những câu lệnh đơn mà không 
cần nhìn mẫu (“Ngồi xuống”)

Có thể nhớ vị trí của những món đồ yêu thích khi 
chúng ở ngoài tầm mắt (bánh quy ở trong tủ, đồ 
chơi ở trong hộp)

Có thể sử dụng bàn đạp của xe ba bánh

Tự cởi một ít quần áo mà không cần giúp đỡ

Có thể dùng muỗng

Có thể xếp 6 hình khối thành một tòa tháp

Biết gấp giấy

Có thể chạy

Có thể nhảy múa hoặc di chuyển theo điệu nhạc

Nhảy tại chỗ hoặc từ bậc thềm xuống mặt đất

Di chuyển trên cầu thang, có thể cần sự hỗ trợ khi 
đi xuống

Biết đi và kéo theo đồ chơi

Vận Động



từ 18 - 21 tháng tuổi (tiếp theo)

Những cột mốc phát triển

Tỏ ra giận dữ khi không hài lòng (nhất là ở giai 
đoạn 18-24 tháng tuổi)

Có thể vẫn sợ người lạ

Cảm Xúc

Có thể nói được khoảng 30 từ ở giai đoạn 18 
tháng tuổi

Mở rộng vốn từ với tốc độ nhanh hơn trước

Thử phát âm những từ dài và đa âm tiết

Lắc đầu và nói “không”

Sử dụng điệu bộ để diễn tả điều mình mong muốn

Giao Tiếp

Có thể níu lấy cha mẹ hoặc người thân trong 
những tình huống lạ lẫm

Có thể nhanh chóng thay đổi cảm xúc.

Sử dụng những cụm từ đơn giản ở giai đoạn 18 
đến 24 tháng tuổi

Có thể nói một câu hoàn chỉnh đầu tiên khi được 
18 đến 30 tháng tuổi

Biết dùng họ và tên

Có thể ngân nga và hát


