
sau 5 tháng tuổi

Những cột mốc phát triển

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 5 tháng tuổi như sau:

Phân biệt được nhiều màu sắc hơn, kể cả những 
gam màu phức tạp.

Quan tâm đến những họa tiết phức tạp hơn.

Khả năng tập trung vào những vật thể nhỏ

Theo dõi được những vật chuyển động nhanh 
bằng mắt

Đưa tay với lấy đồ vật với độ chính xác cao hơn

Cảm thấy nhàm chán nếu quan sát lâu một vật 

Thể hiện sự hứng thú hơn đối với các món đồ 
chơi mới hay thậm chí là đối với cả tay và chân 
của mình.

Trí Thông Minh

Tự giữ thẳng đầu ở tư thế ngồi.

Học cách xoay đầu từ bên này sang bên kia ở tư 
thế ngồi

Chống khuỷu tay để chuyển từ tư thế nằm sấp sang 
nằm ngửa.

Có thể vẫy tay và vung chân ở tư thế nằm sấp

Có thể lật người từ sấp sang ngửa và ngược lại.

Phối hợp giữa tay và mắt (dùng tay với lấy một vật 
nhìn thấy được)

Đưa các vật vào miệng một cách chính xác

Vận Động

Khả năng tập trung được nâng cao 

Thử nghiệm về mối quan hệ nguyên nhân – kết quả

Bắt đầu khám phá về sự tồn tại của các vật thể 
(chẳng hạn như một dù trẻ có nhìn thấy được hay 
không thì vẫn hiện hữu)

Hiểu được khái niệm về trình tự (dựng ghế ngồi lên 
tức là đã đến giờ ăn)

Dùng tay để khám phá cơ thể

Có thể dùng tay nắm lấy chân khi nằm ngửa

Nắm lấy khi các món đồ chơi được đặt vào tay

Có khả năng nhặt bằng cách đặt lòng bàn tay lên 
món đồ và khép các ngón lại

Có thể ngồi nếu được hỗ trợ hoặc có điểm tựa

Ngồi với sự giúp đỡ hoặc khi được dựng lên

Có thể ngồi duỗi chân mà không cần hỗ trợ

Thích đứng trên đùi bạn hoặc một bề mặt phẳng và 
nhún nhảy



sau 5 tháng tuổi (tiếp theo)

Những cột mốc phát triển

Bắt đầu giải mã những cảm xúc từ độ trầm bổng 
trong giọng nói và biểu hiện của bạn

Bắt đầu sử dụng giọng nói và cử chỉ khuôn mặt để 
thể hiện cảm xúc

Quan sát kỹ các khuôn mặt và giao tiếp bằng ánh mắt 

Mô phỏng một số biểu hiện trên khuôn mặt (chẳng 
hạn như cau mày)

Cảm Xúc

Sử dụng những cách khóc khác nhau để thể hiện 
nhiều trạng thái cảm xúc như đau, đói bụng, buồn 
ngủ hoặc chán nản.

Lắng nghe những âm tiết, nhịp điệu của tiếng mẹ đẻ 
và sao chép những âm thanh ấy

Có thể lặp lại liên tục một âm tiết đơn giản

Giao Tiếp

Bày tỏ sự hạnh phúc khi thấy bạn

Có thể được dỗ dành khi nhõng nhẽo bằng sự hiện 
diện và giọng nói của bạn.

Tính cách được định hình rõ nét hơn.

Có thể phát âm những âm tiết phức tạp kết hợp 
giữa nguyên âm và phụ âm như “m-a”, “b-a”

Bập bẹ phát âm với ngữ điệu gần giống với ngôn 
ngữ thực tế.

La hét, cười khúc khích hoặc cười vang để thu hút 
sự chú ý.


