
trong những tuần
đầu tiên sau sinh

Những cột mốc phát triển

Mặc dù mỗi trẻ sơ sinh  khác nhau, bạn có thể 
đoán trước được sự phát triển trong những tháng 
đầu tiên của trẻ qua những cột mốc dưới đây.

Thính giác phát triển toàn diện.

Khả năng tập trung khi nhìn vào các vật thể lớn, sau 
đó từng bước chuyển sang các đối tượng nhỏ hơn.

Có thể nhìn ở khoảng cách gần từ 20 – 38 cm, bằng 
với khoảng cách giữa trẻ đến mặt mẹ khi được bú.

Nhạy cảm với ánh sáng (trẻ sẽ nhắm mắt để tránh 
ánh sáng)

Thích nhìn vào những họa tiết đơn giản với độ 
tương phản sáng – tối sắc nét và đặc biệt là các 
khuôn mặt.

Trí Thông Minh
Thường xuyên co giật nhẹ, chủ yếu là các phản xạ tự 
nhiên do hệ thần kinh vẫn đang tiếp tục phát triển.

Nắm chặt tay khi thức.

Có thể đưa tay lại gần mặt.

Có thể quay mặt sang một bên khi nằm thẳng.

Hay giật mình, phản xạ (khi nghe thấy âm thanh to 
thường ngửa đầu ra sau, khóc, dang rộng hoặc thu 
gọn tay chân – ngay cả tiếng khóc của chính đứa trẻ 
cũng gây ra phản xạ này)

Biết nắm (nắm lấy ngón tay của bạn khi chạm vào 
lòng bàn tay trẻ.)

Phản xạ bước (nếu bế trẻ đứng thẳng, chân chạm bề 
mặt phẳng, trẻ sẽ cử động chân như đang bước đi)

Cổ còn yếu (đầu ngửa ra sau khi không được đỡ lấy).

Vận Động

Mắt dõi theo cử động của bạn.

Thích thú và chăm chú nhìn vào bạn khi đang trò 
chuyện.

Có thể nhận biết được giọng nói của bạn

Nhạy cảm với các ngôn ngữ không lời (dùng để dỗ 
dành khi trẻ cần được ôm ấp hoặc vồ về)

Cảm Xúc

Nghe tốt .

Có thể giật mình hay khóc thành tiếng lớn, thích 
những bài nhạc chậm và có nhịp điệu.

Khóc khi đói, khó chịu, buồn ngủ hoặc ốm.

Dễ chịu khi được trò chuyện.
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