Những cột mốc phát triển
sau 3 tháng tuổi
Mặc dù mỗi đứa trẻ có cơ địa khác nhau, bạn có
thể quan sát được một số đặc điểm nhất định khi
trẻ đạt 3 tháng tuổi như sau:
Trí Thông Minh
Nhìn được những vật thể ở khoảng cách xa hơn mặc
dù vẫn còn cận thị.
Nhìn được những hoa văn chi tiết và bắt đầu phân
biệt màu sắc tốt hơn.
Để ý những gì bạn đang quan sát và có thể cố gắng
dõi theo tầm mắt của bạn (chia sẻ sự chú ý)
Nhận biết được bạn từ khoảng cách hai phía của một
căn phòng

Có thể khóc và nhõng nhẽo nếu cảm thấy buồn chán.
Trí nhớ được cải thiện, có thể hiểu được mối liên kết
giữa những hành động lặp đi lặp lại với kết quả của
những hành động đó

Vận Động
Giữ đầu cố định trong khoảng thời gian lâu hơn.

Bắt đầu sử dụng miệng để khám phá các vật thể

Có thể giữ thẳng đầu trong tư thế ngồi.

Với lấy một món đồ chơi và cố gắng dùng chân để đạp.

Có thể rướn người để nhìn xung quanh bằng lực của
cánh và bàn tay khi nằm sấp.

Duỗi thẳng chân và đá

Khả năng cầm nắm đồ chơi, có thể lúc lắc hoặc thậm
chí đưa vào miệng.

Có thể chuyển từ nằm ngửa thành nằm nghiêng về
một trong hai phía.

Chạm hai bàn tay vào nhau, nhìn chăm chú và đùa
nghịch với các ngón tay.

Dồn trọng lượng cơ thể vào hai chân khi được đỡ
đứng thẳng.

Cố gắng đưa tay vào miệng.

Cử động cơ thể mượt mà và uyển chuyển hơn

Những cột mốc phát triển
sau 3 tháng tuổi (tiếp theo)
Cảm Xúc
Phân biệt người lạ, người quen.

Bắt chước một số nét mặt và cử động của bạn

Đáp lại nụ cười của bạn

Thích chơi với mọi người xung quanh

Cười để thu hút sự chú ý

Giao Tiếp
Khóc thưa dần nếu có tình trạng đau bụng, đầy hơi
Quay đầu về phía có âm thanh
Cố gắng bắt chước các âm thanh
Thích nghe tiếng người, đặc biệt là giọng nói của mẹ.

Cố gắng thể hiện rõ các nhu cầu ăn, ngủ theo cách
thức riêng.
La hét, lẩm bẩm hoặc thậm chí cười khúc khích

