
bé sẽ làm được gì?

Tròn 2 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 2 tháng. Hãy cùng “ăn mừng” 
với thiên thần của bạn nếu trẻ đã đạt được những 
cột mốc như sau:

Có khả năng nhận biết hình dạng chi tiết hơn và 
phân biệt được các màu sắc

Nhìn theo những vật chuyển động chậm

Tỏ ra chán khi nhìn một vật quá lâu

Có thể khóc quấy khi cảm thấy chán

Nhìn về hướng khác nếu chói mắt

Những hành động và phản ứng được lập đi lập lại do 
khả năng ghi nhớ hoàn thiện hơn

Trí Thông Minh

Nói "Ê A", đặc biệt khi thấy những người quen 

Xoay đầu về hướng có tiếng động

Thích thú với giọng nói, đặc biệt là giọng mẹ.

Bắt đầu giao tiếp và thể hiện những nhu cầu (đói, 
ngủ) một cách nhất định.

Giao Tiếp

Có thể giữ vững đầu trong vài giây khi bạn đỡ trẻ 
ngồi dậy 

Khi nằm sấp, trẻ có thể nâng đầu và vai/rướn người 
để nhìn thẳng về phía trước hoặc xoay qua xoay lại.

Bắt đầu biết xòe tay

Cố gắng dùng bàn tay để nắm lấy các ngón tay;
nhìn và chơi với ngón tay.

Cố gắng cho tay vào miệng

Có thể quơ tay vào những món đồ chơi treo nôi

Duỗi thẳng và đá chân

Phối hợp chuyển động thuần thục hơn

Có thể đạp chân và nhoài người ra hướng khác 

Vận Động

Phân biệt được người quen và người lạ

Biết cười đáp lại nụ cười của bạn

Mút tay để tự dỗ dành

Bắt chước/mô phỏng một vài biểu hiện và cử chỉ 
của bạn.

Cảm Xúc




