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KỸ NĂNG XÃ HỘI, CÁ NHÂN
• Chơi trò chơi trang phục hoặc đóng giả. Trẻ có thể sử dụng các con rối hoặc búp 
bê để diễn các cảnh khác nhau.
• Để con em quý vị giúp tại các bữa ăn. Các em có thể tập rót sữa hoặc nước trái 
cây vào tách hoặc dùng muỗng để xúc thức ăn vào đĩa của mình. 

GIAO TIẾP
• Chơi trò đố tìm “I Spy.” Cho con em các gợi ý về một đồ vật trong phòng và đố 
con em tìm đoán đồ vật đó.
• Sử dụng kiểu nói chuyện miêu tả. Miêu tả những gì con em quý vị đang làm, 
nhìn, hoặc cảm nhận, ví dụ như “con đang ném bóng”.

KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG THÔ (CÁC CƠ LỚN như cánh tay và chân)
• Đưa con em quý vị ra sân chơi. Tập trèo lên cầu trượt và trượt xuống hoặc cùng 
chơi nhảy lò cò.
• Chơi trò “Làm theo Simon nói”. Ra lệnh cho con em quý vị theo kiểu như “Simon nói 
hãy đi trên ngón chân” hoặc “Simon nói hãy nhảy chân sáo từ bên này sang bên kia 
phòng”.

KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG TINH VI (CÁC CƠ NHỎ như bàn tay và bàn chân)
• Dùng bút chì hoặc bút sáp để vẽ hình. Bảo con em quý vị vẽ các hình bên cạnh 
hình quý vị vừa vẽ, chứ không được đồ lại.
• Dạy con quý vị sử dụng kéo an toàn cho trẻ nhỏ. Chỉ cho con em thấy làm thế nào 
để làm lưỡi kéo lên xuống. Cho con em tập cắt theo đường kẻ thẳng và cắt hình.

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
• Cho các vật có kích cỡ và chất liệu (mềm, nhẵn, v.v.) khác nhau vào một chiếc 
túi. Cho con em thò tay vào để cảm nhận đồ vật, chứ không được nhìn. Hỏi con em 
đoán xem đồ vật đó là gì.
• Chơi trò đi tìm kho báu. Vẽ một bản đồ hoặc cho con em các gợi ý về cách tìm 
một đồ vật được cất giấu trong phòng

Tôi có thể làm gì để hỗ trợ cho sự phát triển của con tôi? 
Dưới đây là các hoạt động trong năm lĩnh vực phát triển chính của trẻ em. Hãy nâng mức, làm cho các trò chơi 
khó hơn khi con em lớn hơn hoặc nắm vững tốt hơn được từng kỹ năng.

Các mốc phát triển là gì?
Trong quá trình phát triển, trẻ em hình thành các khả năng cụ thể như leo lên 
cầu thang hoặc nhận biết các màu sắc. Đó gọi là các mốc phát triển.  Một trẻ 
hiếu động sẽ phát triển các kỹ năng thể chất nhanh hơn.   Trẻ nhút nhát có 
thể phát triển ngôn ngữ chậm hơn. Cả hai tình trạng này đều hoàn toàn bình 
thường. Vì thế thay vì hỏi xem con em quý vị có bình thường hay không, thì 
tốt hơn hết là hãy hỏi xem con em đã đạt được các mốc phát triển cụ thể hay 
chưa.

Các trang tiếp theo liệt kê một số mốc phát triển quan trọng theo tuổi mà hầu 
hết trẻ em ở tuổi đó đạt được. Bằng cách tìm hiểu khi nào trẻ em thường phát 
triển các khả năng nhất định, cha mẹ và những người chăm sóc có thể hiểu 
được khi nào một đứa trẻ đang phát triển bình thường và khi nào thì có thể cần 
thêm trợ giúp.

Khi nào tôi nên gọi tới Early Stages?                                              
Trẻ em nhận được dịch vụ càng sớm thì các nhu cầu cần thêm trợ giúp của trẻ 
sẽ càng giảm hoặc thậm chí không còn cần nữa khi lớn lên. Nếu quý vị đang 
lo lắng về cách đi đứng, nói chuyện, chơi đùa, học tập hay hành vi của con em 
thì hãy tin vào trực giác của mình và liên lạc với chúng tôi. Các trẻ em được 
giới thiệu đến Early Stages sẽ được khám sơ chẩn về sự phát triển. Nếu cần 
thiết, con em sẽ được đánh giá kỹ lưỡng, chuyên môn hơn.

Một trong số những dịch vụ mà Early Stages có thể giới thiệu bao gồm các 
dịch vụ học tập đặc biệt, trị liệu ngôn ngữ/âm ngữ, vật lý trị liệu, chức năng 
trị liệu, các dịch vụ tâm lý, và các dịch vụ hỗ trợ hành vi. Tất cả các dịch vụ của 
chúng tôi đều miễn phí.

 • Nếu con quý vị từ 2 tuổi 8 tháng đến 5 tuổi 10 tháng, xin gọi Early 
Stages ở số 202-698-8037 hoặc ghé vào trang mạng của chúng tôi tại www.
earlystagesdc.org.

• Đối với trẻ dưới 2 tuổi 8 tháng, xin gọi Chương Trình Can Thiệp Sớm 
của DC cho “Một Bắt Đầu Vững Chắc”, (Strong Start, DC Early Intervention 
Program) ở số 202-727-3665.

CÁC MỐC PHÁT TRIỂN CỦA
 TRẺ EM



Khi đến sinh nhật
Tròn Hai Tuổi,
hầu hết trẻ biết:

Khi đến sinh nhật
Tròn Ba Tuổi,
hầu hết trẻ biết:

Khi đến sinh nhật
Tròn Bốn Tuổi,
hầu hết trẻ biết:

Khi đến sinh nhật
Tròn Năm Tuổi,
hầu hết trẻ biết:

Khi được tròn 
Ba Tháng,
hầu hết trẻ biết:

Khi được tròn
Bảy Tháng,
hầu hết trẻ biết:

Khi đến sinh nhật
Tròn Một Tuổi,
hầu hết trẻ biết:
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3 tháng

• Nhấc đầu và ngực khi nằm úp
• Chống tay đỡ nửa người phía trên khi nằm úp
• Đạp hai chân
• Nắm và mở bàn tay 
• Cho tay vào miệng
• Chộp và lắc đồ chơi
• Nhìn theo các vật chuyển động
• Nhìn mặt chăm chú
• Nhận ra các đồ vật và người quen
• Bắt đầu sử dụng hai bàn tay và mắt cùng nhau
• Bắt đầu bi bô và bắt chước vài âm 
• Mỉm cười khi nghe thấy tiếng ba mẹ
• Thích chơi với người khác
• Có thể khóc khi không ai chơi cùng nữa1 7 tháng

• Lật qua lật lại
• Ngồi dậy
• Với lấy đồ vật
• Chuyển đồ vật từ tay này sang tay kia
• Đỡ được trọng lượng cơ thể trên hai chân khi được bế
  đứng lên
• Nhìn ra màu sắc
• Nhìn được một khoảng xa
• Sử dụng giọng nói để biểu lộ cảm xúc
• Phản ứng khi nghe thấy tên mình
• Bi bô
• Hiểu được cảm xúc qua ngữ điệu giọng nói
• Khám phá đồ vật bằng hai bàn tay và miệng
• Cố gắng lấy đồ vật ngoài tầm với
• Thích chơi ú òa 
• Thích thú ngắm gương1 1

• Bò
• Vươn người đứng dậy
• Dựa vào đồ đạc để đi
• Có thể đi vài bước mà không cần giúp
• Túm chặt bằng các ngón tay
• Gọi “ba ba” và “ma ma”
• Cố gắng bắt chước ngôn từ
• Đáp lại từ “không” và những yêu cầu đơn giản
• Sử dụng các cử chỉ đơn giản như lắc đầu “từ chối” và vẫy tạm biệt
• Khám phá đồ vật
• Bắt đầu sử dụng các đồ vật (uống nước từ tách, chải đầu)
• Dễ dàng tìm ra đồ vật bị giấu1

• Tự đi một mình
• Biết nhảy lên
• Kéo đồ chơi ra phía sau khi bước đi
• Cầm đồ chơi khi bước đi
• Bắt đầu chạy
• Đá bóng
• Trèo lên và tụt xuống đồ đạc trong nhà
• Dựa vào để trèo lên, trèo xuống cầu thang
• Vẽ nguệch ngoạc bằng bút sáp
• Lắp ghép tháp 5 tầng trở lên
• Nhận biết tên của những đồ vật, bộ phận cơ thể và người 
  thân quen
• Sử dụng 2 từ cùng nhau
• Theo các chỉ dẫn đơn giản (1 đến 2 bước)
• Bắt đầu phân loại đồ vật dựa vào hình dạng và màu sắc
• Bắt đầu chơi trò đóng giả
• Bắt chước hành động của người khác
• Muốn tự làm mọi việc cho mình1

• Có thể làm vài việc cho mình (như mặc quần áo và tự ăn)
• Thích chơi theo kiểu tưởng tượng và chơi với trẻ khác
• Kể chuyện có 2 đến 3 câu 
• Phát âm mà người khác hiểu được trong hơn phân nửa thời gian
• Có thể gọi tên một người bạn
• Biết được đó là bạn trai hay gái
• Lắp ghép tháp gồm 6 đến 8 hình khối
• Giơ tay ném bóng từ trên xuống
• Đi xe đạp ba bánh
• Đổi chân khi bước lên cầu thang
• Giữ thăng bằng trên 1 chân trong 1 giây
• Bắt chước vẽ hình tròn
• Vẽ được hình người có 2 phần cơ thể (đầu và phần dưới)
• Không cần dùng tã ban ngày2

• Chơi với các trẻ khác
• Có thể tuân theo các quy tắc trong gia đình
• Chơi với đồ chơi yêu thích
• Lắng nghe truyện
• Tham gia trò chơi tưởng tượng
• Biết họ và tên
• Thuộc lòng một bài hát hay bài thơ
• Biết phải làm gì khi lạnh, mệt hay đói
• Phát âm dễ hiểu
• Nêu tên bốn màu sắc
• Chơi bài/các trò chơi trên bàn
• Vẽ hình người có 3 phần
• Nhảy lò cò 
• Giữ thăng bằng trên 1 chân trong 2 giây
• Lắp ghép tháp 8 tầng
• Bắt chước vẽ dấu chữ thập
• Có thể tự ăn
• Đánh răng
• Tự mặc quần áo

• Có xu hướng sẵn sàng tuân theo các nguyên tắc hơn
• Thích ca hát, nhảy múa và đóng kịch 
• Có thể phân biệt tưởng tượng với sự thực 
• Nhắc nhớ lại một phần câu truyện
• Nói các câu có hơn 5 từ
• Biết tên và địa chỉ của mình
• Có thể đếm từ 10 đồ vật trở lên
• Gọi tên chính xác 4 màu
• Đứng trên một chân trong mười giây hoặc lâu hơn
• Nhảy lò cò, đánh đu và trèo leo
• Bắt chước vẽ hình tam giác và các khối hình học khác
• Viết vài chữ in hoa trong bảng chữ cái
• Sử dụng muỗng và nĩa
• Tự mặc và cởi đồ một mình không có sự trợ giúp2

1. Các mốc tuổi từ 0-2: March of Dimes (www.marchofdimes.com)  •  2. Các mốc tuổi từ 3-5: American Academy of Pediatrics (www.aap.org)


