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TRIỂN CỦA BÉ 

1 TUỔI

Khám phá đồ vật bằng nhiều cách
như lắc, đập, quăng
Tìm thấy đồ bị giấu đi dễ dàng
Nhìn đúng vật hay hình được nói
đến
Bắt chước cử chỉ
Bỏ đồ vào thùng rồi lấy đồ ra
Đập 2 vật vào nhau
Biết cách sử dụng đồ vật, như chải
tóc, uống từ ly
Chỉ chỉ bằng ngón tay trò
Nghe theo lời chỉ dẫn như nhặt đồ

Biết mắc cỡ hay lo lắng với người lạ
Khóc khi ba hay mẹ rời đi
Có đồ vật hay người thân ưa thích
Biết tỏ vẻ sợ trong vài trường hợp
Đưa cho bạn sách khi bé muốn
nghe bạn đọc
Lặp lại âm thanh hay hành động để
gây chú ý
Đưa tay/chân ra khi được mặc đồ
cho
Chơi ú oà và đập lòng bàn tay

Đáp trả 1 số yêu cầu
Dùng vài cử chỉ như lắc đầu
"không" hay vẫy tay "bye bye"
Phát ra âm thanh với ngữ điệu
(giống với khi nói)
Nói "mama" hay "baba" và cảm
thán như "ố ồ"
Thử nói từ mà bạn nói

Chuyển sang tư thế ngồi không
cần trợ giúp
Đẩy để đứng lên, vịn đồ vật
trong nhà để đi
Có thi đi được vài bước mà
không cần vịn
Có thể tự đứng 1 mình

�Cho bé thời gian làm quen với người
chăm sóc mới bằng cách mang đồ chơi
hay mền ưa thích để làm bé an tâm
Nói "Không" 1 cách chắc chắn. Đừng la,
đánh hay giải thích dài dòng với bé. Phạt
bé bằng cách cho bé 1 mình ở 1 chỗ 30
giây đến 1 phút để hướng bé lại
Ôm, hôn và khen khi trẻ làm tốt
Dành nhiều thời gian để khuyến khích bé
hơn trừng phạt (tỉ lệ 4:1)
Diễn tả cho bé nghe khi bạn đang làm gì
đó. "Mẹ đang rửa tay"
Đọc cho bé mỗi ngày, để bé lật trang.
Thay phiên cho bé gọi tên hình
Cho bé chơi ở chỗ an toàn

Khi bé chỉ hay thử nói cái gì đó, hãy
nói tiếp cho bé. Khi bé chỉ vào ve, nói
'x" hay "xe", bạn nói tiếp "Đúng rồi
con, đó là 1 chiếc xe máy màu xanh"
Cho bé viết màu và giấy. Chỉ bé cách
vẽ đường thẳng lên xuống hay cho bé
vẽ tự do. Khen khi bé làm được
Giấu đồ chơi nhỏ nhỏ và dụ bé tìm
Cho bé chơi đồ chơi khối, sắp
xếp/phân loại hình dạng để động viên
bé dùng tay
Hỏi bé nói các bộ phận người hay
những thứ trên đường đi
Khuyến khích bé làm ra tiếng động,
đưa bé đồ hàng, dụng cụ âm nhạc
Cho bé chơi đồ chơi đẩy để bé tập đi 

Hãy nghe theo hướng dẫn của bác sĩ của bé trước khi làm
facebook.com/groups/daycontheokhoahoc
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Những hoạt động ba mẹ
có thể làm với bé
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