
từ 21 - 24 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 21 đến 24 tháng tuổi.

Ngày càng thích thú hơn trong việc tìm hiểu tên gọi 
của từng đồ vật

Gọi tên những hình vẽ đơn giản trong sách

Có thể gọi chính xác tên của ít nhất 6 bộ phận trên 
cơ thể

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

Làm theo những câu lệnh phức (gồm 2 bước)

Trí Thông Minh

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 bắt đầu sắp xếp đồ vật theo từng danh mục 
(kích thước hoặc thuộc tính)

Ném đồ vật lên trên cao

Nhặt kiểu gọng kìm một cách chính xác

Biết điều khiển những món đồ chơi 

Có thể xoay nắm cửa và bấm nút

Có thể lật từng trang sách

Biết sử dụng muỗng và nĩa

Có thể lắp ghép được 6 khối xếp hình

Đứng trên đầu ngón chân

Giữ thăng bằng khi đi trên lề

Biết chạy

Leo trèo giỏi

Biết lên xuống cầu thang

Biết đá bóng

Có thể nhảy

Vận Động



từ 21 - 24 tháng tuổi (tiếp theo)

Những cột mốc phát triển

Kiểm soát cảm xúc kém 

Dễ trở nên giận dữ

Có thể nhanh chóng thay đổi cảm xúc.

Cảm Xúc

Có thể nói được từ 50 đến 70 từ

Sử dụng các cụm từ đơn giản hoặc ghép 2 từ lại 
với nhau (“Đi chơi”)

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

Giao Tiếp

Có thể thiên vị mẹ hơn cha hoặc ngược lại

Thích thú hơn khi chơi với những đứa trẻ khác

Biết hát

Biết dùng tên để chỉ mình thay cho “con” (tôi, tớ)

Có thể hỏi “Tại sao?”

Người lạ có thể hiểu được một nửa số câu trẻ nói


