
sau 9 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 cột mốc nhất 
định khi trẻ đạt 9 tháng tuổi như sau:

Nhận ra người và vật ở khoảng cách xa

Thử nghiệm về sự tồn tại của các vật thể (người và 
vật dù có nhìn thấy được hay không thì vẫn đang 
tồn tại)

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

Tự gán ý nghĩa cho một số khung cảnh, âm thanh 
và điệu bộ; sẵn sàng để học ngôn ngữ cử chỉ của 
trẻ sơ sinh

Nhận ra và đáp lại những từ ngữ quen thuộc

Trí Thông Minh

Học cách sử dụng ngón cái và ngón trỏ để nhặt các 
vật nhỏ (theo kiểu gọng kìm)

Có thể cầm mỗi tay một món đồ chơi

Đập các đồ vật vào nhau, lên trên mặt bàn hoặc 
sàn nhà

Tự thả đồ chơi ra

Có thể tự đút ăn mặc dù còn khá vụng về

Vận Động

Bắt đầu hiểu rằng người và vật đều có tên riêng

Đoán trước những trình tự sự việc quen thuộc (ví dụ 
như mở vòi nước có nghĩa là đã đến giờ tắm)

Có thể hiểu và chơi trò vỗ tay

Uống nước bằng ly

Tự ngồi không cần hỗ trợ

Trườn hoặc bắt đầu bò

Có thể đứng được nhờ vào sự hỗ trợ của các đồ vật

Có thể dùng tay tự kéo mình đứng dậy



sau 9 tháng tuổi (tiếp theo)

Những cột mốc phát triển

Phân biệt được người thân và người lạ

Xấu hổ hoặc sợ hãi khi gần người lạ

Thể hiện sự thất vọng khi bị cấm đoán

Cảm Xúc

Tìm kiếm và phản ứng lại với các âm thanh phát ra 
ngoài tầm mắt

Bập bẹ những từ ngữ hoàn chỉnh kết hợp cả nguyên 
âm và phụ âm như b-a b-a b-a, d-a d-a, m-a m-a

Bắt chước các cuộc trò chuyện kiểu luân phiên (bạn 
nói – trẻ bi bô trả lời và ngược lại)

Giao Tiếp

Thử làm bạn không hài lòng và chờ đợi phản ứng 
của bạn

Thích chơi trò “ú òa” và các trò chơi đơn giản khác

Thể hiện sự yêu ghét với ngôn ngữ cơ thể (cười và 
đá chân khi thích, cau mày khi không hài lòng)

Thể hiện cảm xúc bằng la, hò hét và những âm 
thanh khác

Có thể vẫy tay chào tạm biệt

Có thể học một số ngôn ngữ cử chỉ của trẻ sơ sinh


