
sau 11 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 đạt 11 tháng tuổi như sau:

Hiểu cách sử dụng nhiều đồ vật (ôm thú nhồi bông, 
đẩy xe đồ chơi, uống nước bằng ly)

Nhận biết được mỗi đồ vật đều có tên riêng khác nhau

Hiểu rõ về sự tồn tại của các vật thể (trẻ tìm kiếm 
những đồ vật bị giấu đi vì biết rằng chúng đang nằm 
đâu đó)

Nâng cao khả năng tập trung từ 3 phút lên 15 phút 
(tương ứng với 8 tháng tuổi và 12 tháng tuổi)

Bị thu hút bởi những món đồ mới lạ (đồ chơi, đồ
vật mới)

Trí Thông Minh

Nhặt các đồ vật bằng ngón tay (theo kiểu gọng kìm) 
với độ chính xác cao

Dễ dàng hơn khi thả các vật đang nắm trên tay

Sử dụng ngón trỏ để chỉ và chọc

Tự đút ăn dù còn khá vụng về

Có thể bỏ đồ chơi vào thùng 

Vận Động

Tìm hiểu đồ chơi theo những cách mới (chạm vào, 
đập, đánh rơi)

Thể hiện sự mở rộng trí nhớ về các sự kiện vừa 
mới xảy ra

Bò nhanh 

Tự đứng lên bằng cách vịn vào vật khác

Có thể đứng với sự hỗ trợ (nắm tay bạn hoặc bám 
vào vật khác)

Có thể đứng một mình trong khoảng thời gian dài

Có thể di chuyển bằng cách vịn vào các đồ vật



sau 11 tháng tuổi (tiếp theo)

Những cột mốc phát triển

Bắt chước chính xác các biểu cảm và âm thanh từ 
người khác

Bắt chước hành động của người lớn và những đứa 
trẻ khác

Thích quan sát những trẻ lớn tuổi hơn

Thích ở bên cạnh những đứa trẻ khác (cho dù chưa 
chơi được với nhau)

Cảm Xúc

Dùng cử chỉ để giao tiếp

Lắc đầu hoặc nhăn nhó thay cho việc nói “không” 
hoặc phản ứng khi bị từ chối

Dang tay ra để được bế

Nhận biết được tên của mình

Nhận biết được nhiều từ quen thuộc

Hiểu được nhiều điều khi có người khác trò chuyện 
với mình

Giao Tiếp

Theo dõi phản ứng của bạn (để đập tay chân hoặc 
cười đùa)

Sợ hãi (hoặc xấu hổ) khi ở gần người lạ

Lo lắng (khóc hoặc thể hiện sự căng thẳng) khi bạn 
rời khỏi phòng, nhất là khi trẻ được 10 – 18 tháng tuổi

Tương tác với những người trong gia đình nhiều hơn

Vẫy tay chào tạm biệt

Bập bẹ một chuỗi dài các nguyên âm và phụ âm, ví 
dụ như “a-a p-a p-a m-a m-a”

Bập bẹ với nhịp điệu và âm sắc tương đồng các 
đoạn đối thoại thực sự

Có thể dùng “ma ma” và “ba ba” để nhắc đến bố mẹ

Có thể gọi tên được một số thứ khác mặc dù phát 
âm không chuẩn ( ví dụ như “che che” cho xe)


