
Cảm xúc - Xã hội
- Bắt chước người lớn hay các bé lớn tuổi hơn
- Phấn khích khi chơi đùa với các trẻ khác
- Thể hiện sự tự lập nhiều hơn
- Thể hiện thái độ thách thức (Làm ngược lại yêu cầu)
- Chủ yếu chơi đùa bên cạnh những trẻ khác, nhưng bé sẽ bắt 
đầu rủ trẻ khác chơi chung, như chơi trò đuổi bắt

- Chỉ vào vật hay hình khi ba mẹ gọi tên những đồ vật đó
- Biết được tên của những người thân quen và bộ phận cơ thể
- Nói được câu ngắn 2 đến 4 từ
- Làm theo chỉ dẫn đơn giản
- Lặp lại từ mà bé nghe lỏm được
- Chỉ vào hình trong sách

- Tìm thấy vật bị giấu dưới 2 - 3 lớp
- Bắt đầu phân loại hình dạng và màu sắc
- Điền tiếp câu và vần trong những sách quen thuộc
- Chơi những trò chơi tưởng tượng
- Xây dựng tháp cao nhiều hơn 4 tầng
- Có thể quen dùng 1 bên tay nhiều hơn tay kia
- Làm theo hướng dẫn gồm 2 bước, vd như "Cầm giày lên và bỏ 
vào tủ đi con"
- Gọi tên đồ vật trong sách như con mèo, cá, chim hay chó 

Ngôn ngữ - Giao tiếp

Nhận thức (học tập, suy 
nghĩ, giải quyết vấn đề)

Phát triển thể chất
- Đứng trên đầu ngón chân
- Đá được trái banh
- Bắt đầu chạy
- Leo lên, leo xuống bàn ghế mà không cần ai giúp đỡ 
- Vịn lan can leo lên, leo xuống cầu thang
- Ném banh qua tay
- Làm hay bắt chước hình tròn hay đường thẳng
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Cảm xúc - Xã hội
- Dành cho bé sự chú ý từ ba mẹ và khen khi bé làm theo đúng 
hướng dẫn. Hạn chế sự chú ý của ba mẹ vào những hành động 
hay thái độ thách thức của bé. Dành nhiều thời gian để khen 
thái độ tốt hơn là phạt bé
- Bé 2 tuổi hay chơi bên cạnh (không chơi cùng) với trẻ khác và 
không có xu hướng chia sẻ. Ba mẹ hãy bày nhiều đồ chơi cho bé 
và bạn chơi. Quan sát kĩ và can thiệp khi trẻ đánh hay cãi nhau.

- Chỉ cho bé biết và gọi tên những bộ phận trên cơ thể và 
những vật thông dụng
- Đừng sửa lưng bé khi bé nói sai từ. Thay vào đó, hãy nói cho 
bé nghe cách gọi đúng tên đồ vật. VD: "Cái này là trái banh"
- Động viên bé nói 1 từ thay vì chỉ tay. Nếu bé vẫn chưa nói 
được ("banh"), hãy nói mớm chữ cái đầu tiên ("bờ"). Dần dần, 
ba mẹ có thể thúc bé nói nguyên câu - "Con muốn banh"

- Giấu đồ vật trong phòng và cho bé đi tìm
- Giúp bé xếp hình với hình dạng, màu hay con vật. Gọi tên từng 
thứ khi bé để vào đúng chỗ
- Động viên bé chơi với đồ chơi khối. Thay phiên nhau xây tháp 
rồi phá đổ tháp.
- Cùng nhau vẽ với chì màu, màu nước và giấy. Diễn tả thứ mà 
bé làm rồi treo lên tường hay tủ lạnh
- Động viên bé giúp bạn làm việc nhà đơn giản như quét nhà 
hay chuẩn bị nấu ăn. Khen bé vì đã nhiệt tình giúp đỡ bạn.

Ngôn ngữ - Giao tiếp

Nhận thức (học tập, suy 
nghĩ, giải quyết vấn đề)

Phát triển thể chất
- Yêu cầu bé giúp mở cửa, kệ tủ và lật trang sách
- Khi bé đã đi vững, nhờ bé mang những vật nhỏ cho bạn
- Đá banh qua lại với bé. Khi bé đá nhuần nhuyễn rồi, động viên 
bé chạy rồi đá banh
- Đưa bé ra công viên để chạy và leo trẻo hay tản bộ trong thiên 
nhiên. Hãy quan sát bé thật kĩ.
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