
CỘT MỐC PHÁT
TRIỂN CỦA BÉ 
6 THÁNG TUỔI

@buzzelleofficial

Nhìn xung quanh bé
Đưa vật nào trong tầm tay bé
vô miệng
Bé tò mò về mọi thứ và cố gắng
với lấy những vật xa tầm tay
Bé có thể chuyền đồ vật từ tay
này sang tay kia

 Nhận ra các gương mặt quen
thuộc và nhận biết người lạ
Thích chơi với người khác, đặc
biệt là ba mẹ
Có phản ứng lại với cảm xúc
của người xung quanh và bé lúc
nào cũng rất vui vẻ
Bé thích nhìn mình trong
gương  

Có phản ứng lại với tiếng động
Bé bắt đầu ê a ô và thích làm ra
tiếng động thay phiên với ba mẹ
Ai kêu tên bé thì bé sẽ có phản ứng
lại
Làm ra tiếng động khi bé vui và
không hài lòng
Bé có thể nói tiếng có phụ âm, như
m, đ với b

Bé biết lật và lăn qua lăn lại
Bắt đầu có thể tự ngồi không
cần ai đỡ
Khi ba mẹ đỡ bé đứng, chân bé
có thể chịu được và có thể
nhún nhảy
Khi bé trong tư thế bò, bé đưa
đẩy trước sau, có khi bò lùi
trước khi tiến về trước 

Cho bé chơi trên sàn nhà (có lót
thảm êm thì càng tốt)
Học cách đọc cảm xúc của bé. Khi
bé vui thì ba mẹ cứ tiếp tục làm. Khi
bé khóc, không chú ý thì hãy ôm và
nâng niu bé
Bé có thể mút tay đế tự an ủi mình
Chơi 'qua lại' với bé (reciprocal play),
khi bé cười, mẹ cười, khi bé làm
tiếng động, mẹ bắt chước bé và trò
chuyện với bé. Ví dụ như, khi bé nói
"bờ bờ", thì mẹ nói "bút", "bò"
Đọc sách cho bé mỗi ngày. Khen bé
khi bé bi bô trong khi mẹ đọc thành
tiếng

Khi bé đang nhìn vật gì đó, mẹ hãy
chỉ vật đó, diễn tả và kể câu chuyện
về nó cho bé nghe
Khi bé làm rớt vật gì đó, mẹ hãy
nhặt lên và đưa lại cho bé. Việc này
giúp bé học mối liên hệ nhân quả
Đọc sách hình nhiều màu rực rỡ cho
bé
Cho bé nằm sấp hay ngửa và để đồ
chơi ngoài tầm với để khuyến khích
bé lấy.
Dùng tay đỡ bé ngồi thẳng hay
dùng gối. Cho bé nhìn xung quanh
và đưa đồ chơi cho bé nhìn khi bé
đang tập giữ thăng bằng

Hãy nghe theo hướng dẫn của bác sĩ của bé trước khi làm
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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
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