
4 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 4 tuổi.

Đếm được 10 hoặc nhiều hơn số lượng đồ vật

Có thể gọi tên những hình khối đơn giản

Tập trung vào một câu chuyện ngắn và trả lời các 
câu hỏi được đặt ra sau khi nghe xong

Nắm bắt thời gian tốt hơn; hiểu được các khoảng 
thời gian trong ngày, các mùa trong năm và có thể 
biết được một vài ngày trong tuần cũng như khái 
niệm về giờ và phút.

Bắt đầu có khái niệm về tiền

Hiểu được cách vận hành của một số vật dụng 
trong nhà (thiết bị, công cụ)

Thể hiện sự thích thú đối với một số chủ đề cụ thể 
(nghệ thuật, động vật)

Trí Thông Minh

Nhắc lại được tên của mình và địa chỉ nhà

Bắt đầu học bảng chữ cái; có thể nhận diện một số 
chữ cái 

Hiểu rõ hơn về khái niệm thực tế và tưởng tượng

Làm theo những câu lệnh phức mà các thành phần 
không liên quan tới nhau (“Đem quyển sách cho 
mẹ và đi rửa tay đi”)

Vẽ người với đủ các bộ phận trên cơ thể

Biết sao chép một số từ (có thể là tên của mình) 
nhưng chưa chính xác hoàn toàn

Tự mặc và cởi đồ

Sử dụng các dao, nĩa cho trẻ em đúng cách nhưng 
vẫn cần giúp đỡ khi cắt thức ăn

Có thể tự đi vệ sinh

Có khả năng đứng bằng một chân trong 10 giây 
hoặc lâu hơn

Nhảy lò cò, bổ nhào người xuống và lăn lộn

Đu người

Leo trèo tốt

Có thể nhảy xa

Có thể vẽ lại các hình tam giác, hình vuông và 
hình tròn

Vận Động



4 tuổi (tiếp theo)

Những cột mốc phát triển

Yêu thích một số người bạn, có thể có “bạn thân”

Muốn làm vui lòng bạn bè

Muốn được giống như bạn

Có thể tuân theo các quy tắc

Hiểu được rằng mỗi người có những quy tắc riêng

Có thể phát triển cảm giác sợ hãi

Cảm Xúc

Nhớ được phần lớn nội dung của các câu chuyện

Kể lại các câu chuyện với nhiều nội dung phong 
phú và chi tiết

Sử dụng các câu nói hoàn chỉnh (có nhiều hơn 5 từ)

Sử dụng cách nói tương lai

Giao Tiếp

Nhận thức được cơ quan sinh dục, bắt đầu tìm 
hiểu về sự riêng tư

Tò mò về sự sống và cái chết

Tự hào khi đạt được thành tích

Có thể vừa đòi hỏi, vừa hợp tác

Ngày càng tự lập hơn.

Sử dụng ngữ pháp giống như các thành viên trong 
gia đình

Đọc thuộc lòng tên của mình và địa chỉ nhà

Đánh vần các từ

Phát âm khá rõ ràng, trừ các âm l,s,r,v,d,ch,th,tr


