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Nhìn theo đồ vật đang rơi xuống
Kiếm những vật mà bé thấy bạn
giấu đi
Biết chơi ú oà
Bỏ tùm lum thứ vô miệng
Di chuyển đồ vật từ tay này sang
tay khác
Nhặt thứ nhỏ nhỏ như ngũ cốc
bằng ngón tay cái và tay trỏ  

Có thể biết sợ người lạ
Hay bám với những người hay
chăm sóc bé
Có 1 vài đồ chơi ưa thích

Hiểu khi bạn nói "Không"
Bi bô thành tiếng nghe như
"mamama" và "babababa"
Bắt chước âm thanh và động tác
của người khác
Dùng ngón tay để chỉ vật xung
quanh

Đứng và vịn đồ vật khi đứng
Có thể chuyển sang tư thế ngồi
Ngồi không cần sự hỗ trợ
Đẩy để đứng lên
Bò

Chú ý đến cách bé phản ứng với tình
huống mới và người lạ; vận tiếp tục
làm những thứ khiến bé vui và dễ
chịu
Khi bé di chuyển vòng vòng, hãy ở
gần bé để bé biết bạn đang ở bên
cạnh
Tiếp tục với hoạt động hàng ngày;
điều đó rất quan trọng lúc này
Chơi trò chơi qua lại với bé "tới lượt
con, tới lượt ba mẹ". VD: cười nói
xong im lặng chờ bé cười & bi bô lại
Nói thay bé những điểu mà bé đang
cảm thấy. VD: "Con đang buồn hả,
để mẹ xem có làm con vui lên hông
nha"

Diễn tả những thứ bé đang nhìn tới.
VD: bàn màu nâu, banh hình tròn
Nói về những thứ mà bé muốn khi
bé chỉ đển
Đọc sách và nói chuyện với bé
Yêu cầu hành vi mà bạn muốn bé
làm. VD: thay vì nói "Đừng có đứng
nha con", hãy nói "Tới lúc để ngồi
rồi"
Dạy bé mối liên hệ nhân quả bằng
cách lăn banh qua lại, lấy đồ chơi
trong túi ra ngoài
Để bé gần với vật dụng an toàn khi
bé kéo hay với lấy
Cho bé thật nhiều không gian để
khám phá.

Hãy nghe theo hướng dẫn của bác sĩ của bé trước khi làm
facebook.com/groups/daycontheokhoahoc
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Xã hội /
Cảm xúc

Ngôn ngữ /
giao tiếp

Nhận thức (học
tập, suy nghĩ, giải

quyết vấn đề)

Những hoạt động ba mẹ
có thể làm với bé

Phát triển
thể chất
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