
sau 7 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 đặc điểm nhất 
định khi trẻ đạt 7 tháng tuổi như sau

Thị giác gần hoàn thiện như người trưởng thành 
(có thể nhìn thấy người và vật ở xa khá rõ nét, có 
thể theo dõi những vật chuyển động nhanh)

Sự phối hợp giữa tay và mắt được cải thiện, có thể 
với tay bắt lấy một quả bóng đang lăn trên sàn nhà

Nhận thức sâu hơn về sự tồn tại của các vật thể 
(người và vật dù có nhìn thấy được hay không thì 
vẫn đang tồn tại)

Tìm kiếm những vật bị đánh rơi

Trí Thông Minh

Bắt đầu sử dụng ngón cái và ngón trỏ để nhặt các 
vật (theo kiểu gọng kìm)

Chuyển một vật từ tay này sang tay kia

Có thể cầm mỗi tay một món đồ chơi

Có thể cầm và đập các đồ vật lên mặt bàn

Có thể ngồi với một vài sự hỗ trợ

Vận Động

Tò mò và cố gắng với lấy những vật ngoài tầm tay

Liên kết hình ảnh với ngôn ngữ

Đoán trước được những điều sẽ xảy ra (ví dụ như 
mở vòi nước có nghĩa là đã đến giờ tắm)

Có thể ngồi một mình mà không cần sự hỗ trợ nào

Lật người (từ nằm sấp sang nằm ngửa và ngược lại)

Có thể bò tới trước hoặc lùi ngược lại một chút

Dồn trọng lượng cơ thể lên chân khi được giữ ở tư 
thế đứng



sau 7 tháng tuổi (tiếp theo)

Những cột mốc phát triển

Bắt đầu phân biệt rõ được cảm xúc từ giọng điệu lời 
nói (nhẹ nhàng, tức giận)

Sử dụng giọng nói để thể diễn tả cảm giác hạnh phúc 
hoặc không vui

Bắt đầu phân biệt được người lạ

Cảm Xúc

Có thể định vị được vị trí của bạn dựa vào giọng nói 
của bạn

Phản hồi lại khi được gọi bằng cách nhìn vào người 
gọi tên mình

Tìm kiếm và phản ứng lại với các âm thanh đến từ 
những vật ngoài tầm mắt

Giao Tiếp

Xấu hổ hoặc sợ hãi khi thấy người lạ xung quanh

Thích thú với trò chơi “ú òa”

Tích cách được định hình rõ nét hơn

Bập bẹ những tiếng kết hợp nguyên âm và phụ 
âm, gần tương tự các từ ngữ hoàn chỉnh được 
nghe thấy như b-a b-a b-a, d-a d-a.

Trò chuyện theo kiểu luân phiên (bạn nói, trẻ bập 
bẹ, bạn nói, trẻ bập bẹ)


