
sẽ làm được gì?

Bé tròn 1 tháng tuổi

Mỗi trẻ đều có sự phát triển khác nhau, nhưng mẹ 
luôn có thể nhận biết được những sự phát triển 
nhất định trong vòng 1 tháng. Hãy cùng “ăn mừng” 
với thiên thần của bạn nếu trẻ đã đạt được những 
cột mốc như sau:

Thích nhìn những vật có hình dáng đơn giản với sự 
tương phản màu sắc tối-sáng rõ ràng và đặc biệt là 
nhận diện hình ảnh gương mặt (tuy nhiên, trẻ vẫn 
chưa thể nhận diện được các hình ảnh phức tạp).

Chỉ có thể nhìn gần. Thị lực của trẻ nằm trong 
khoảng 12.7cm – 20.32cm (kể cả vật thể hay người).

Học cách nhận diện bạn qua hình ảnh gương mặt.

Bắt đầu nhìn theo các vật thể chuyển động.

Quấy khóc khi cảm thấy nhàm chán.

Trí Thông Minh

Quấy khóc

Tạo ra những âm thanh “Ư” “A” khác nhau ngoài 
tiếng khóc

Tăng hoặc giảm âm giọng

Quay đầu về phía phát ra tiếng động

Thích nghe giọng nói, đặc biệt là tiếng mẹ

Yên lặng khi nghe giọng nói của mẹ

Giao Tiếp

Ngẩng cổ và giữ thăng bằng, đứng yên trong vòng 
vài giây.

Có thể tự nâng đầu và điều khiển cổ để xoay qua lại.

Bàn tay nắm chặt như hình nắm đấm; nắm được 
đồ vật (tuy vẫn chưa điều khiển được ngón tay)

Tự chơi với bàn tay và ngón tay

Duỗi/ưỡn người và đá chân

Phối hợp chuyển động ăn ý hơn giữa các bộ phận 
cơ thể với nhau

Vận Động

Bắt đầu nhận ra bố mẹ

Nụ cười “xã giao” đầu tiên

Cười đáp trả lại với mẹ

Cười bất chợt

Nhìn đi chỗ khác khi bị chói mắt

Mút tay

Cảm Xúc




