
 CỘT MỐC PHÁT TRIỂN
CỦA BÉ 4 THÁNG TUỔI

Bắt đầu bi bô
Bi bô có biểu cảm và bắt
chước âm thanh mà bé nghe
được
Khóc theo nhiều kiểu khác
nhau để cho thấy việc bé đói,
đau, hay mệt

Giữ đầu vững và không cần đỡ
Đẩy/đạp chân xuống khi chân
bé tiếp xúc với mặt bằng cứng
Có thể lật qua lại
Có thể cầm nắm đồ chơi, lắc
và chơi với đồ chơi treo
Đưa tay vào miệng
Khi nằm sấp, bé có thể trườn
lên

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mỉm cười với người
Thích chơi với người và có thể
khóc khi không đuôc chơi nữa
Bắt chước 1 vài động tác và
vẻ mặt, như cười và nhăn trán

XÃ HỘI / CẢM XÚC

Cho bạn biết khi nào bé vui hay
buồn
Đáp ứng lại với sự nâng niu từ ba
mẹ hay người chăm sóc
Với 1 tay lấy đồ chơi 
Dùng mắt và tay cùng nhau, vd:
thấy đồ chơi và đưa tay với lấy
Theo dõi vật di chuyển qua lại
bằng mắt
Quan sát gương mặt kĩ càng
Nhận ra người quen hay vật quen
từ 1 khoảng cách

NHẬN THỨC (HỌC TẬP, SUY NGHĨ,
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ)

Nguồn: CDC Mỹ | @buzzelleofficial | facebook.com/groups/daycontheokhoahoc
Hãy nghe theo hướng dẫn của bác sĩ của bé trước khi làm

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

NGÔN NGỮ/GIAO TIẾP

Nguyen Thi Nam Phuong
@buzzelleofficial



Ôm và nói chuyện với con; cười và hãy vui vẻ và hào
hứng khi làm thế
Bắt đầu lập ra hoạt động hàng ngày cho bé ăn và cho bé
ngủ
Để ý kĩ những gì bé thích và không thích. Như thế thì bạn
sẽ biết được làm thể nào và làm những gì để làm bé vui 
Bắt chước tiếng của con
Khi con làm ra tiếng gì đó, làm như bạn rất phấn khích
và cười lại với bé
Thiết lập khung giờ chơi im lặng khi bạn đọc hay hát cho
bé nghe
Cho bé chơi đồ chơi phù hợp với độ tuổi, như lục lạc hay
sách hình có màu rực rỡ và tương phản
Chơi ú oà với con
Cho bé có khoảng không gian an toàn và cơ hội để bé
tậo với lấy đồ chơi và khám phá xung quanh bé
Để đồ chơi gần em bé để bé có thể với lấy hay lấy chân
đạp
Để đồ chơi hay lục lạc trong tay bé và giúp bé nắm lấy
Đỡ bé đứng dậy với chân chạm sàn, và hát hay nói với
con khi con "đứng" vời sự hỗ trợ của ba mẹ

Những hoạt động ba mẹ có
thể làm với bé 4 tháng tuổi
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