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Phụ lục A 

Biểu đồ phát triển của trẻ 
Cách sử dụng biểu đồ phát triển của trẻ 
Trẻ em phát triển trong một vài lĩnh vực chính: thể chất (cơ thể), tinh thần (trí 
tuệ), giao tiếp (động tác cử chỉ và nói) và xã hội (quan hệ với những người khác). 
Một trẻ học một vài kỹ năng có trong tất cả những lĩnh vực đã nêu trên. Ví dụ, khi 
giơ tay lên để được bế, trẻ sử dụng: 

• kỹ năng thể chất – trẻ giơ hai tay lên 
• kỹ năng tinh thần – trẻ nhận ra bạn 
• kỹ năng giao tiếp – trẻ nói cho bạn biết trẻ cần gì 
• kỹ năng xã hội – trẻ thích thú khi bạn bế trẻ. 

Những biểu đồ từ trang 178 đến 183 cho thấy một số kỹ năng trẻ em cần học và 
khi nào trẻ học được nhiều nhất. Bạn có thể sử dụng biểu đồ để có được thông tin 
tổng quát về việc trẻ phát triển như thế nào và giúp bạn quyết định những kỹ năng 
nào mà con bạn cần phải học. 
 
 
 
 

Các biểu đồ cho thấy các kỹ năng thể chất của trẻ thay đổi khi trẻ lớn lên 
 Giúp bạn quyết định những kỹ năng nào con bạn cần học 

Tìm biểu đồ trong nhóm tuổi gần với độ tuổi của con bạn nhất. Trên biểu đồ 
khoanh tròn những kỹ năng bé đạt được. Bạn có thể thấy con mình không có một 
số kỹ năng mà những trẻ cùng tuổi với con bạn lại có. Biết được điều này có thể 
giúp bạn quyết định những hoạt động nào bạn muốn áp dụng cho con mình. 

Nếu sự phát triển của trẻ bị tụt lại phía sau 
Dùng quyển sách này như một chỉ dẫn. Mỗi chương trong quyển sách này giải 
thích thêm về những kỹ năng và thứ tự các kỹ năng trẻ cần học. Điều quan 
trọng là thực hiện những kỹ năng mà con bạn cần học tiếp theo chứ 
không phải những kỹ năng mà những trẻ khác cùng tuổi đang học. Cố 
gắng dạy trẻ những kỹ năng trước khi trẻ làm cho cả bạn và trẻ đều cảm thấy 
thất vọng chán ngán. 

6 tháng 12 tháng 2 năm 
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Trong biểu đồ trên, người mẹ đã khoanh tròn những kỹ năng mà bé gái 20 tháng 
tuổi của chị có thể làm được. Con chị cần có thêm những hoạt động để hỗ trợ cho 
bé đạt được những kỹ năng giao tiếp và thể chất. 
Trước tiên hãy xem những chương tập trung vào các kỹ năng mà bạn muốn dạy 
con bạn, nhưng bạn cũng cần tìm những thông tin hữu ích trong các chương khác. 
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 5 6 7 8 10 11 13 14 
Thể chất •    • • • •   
Tinh thần •   •   •  • 
Xã hội •    •   •  • 
Giao tiếp •  •     •   

ngồi xổm

chồng được 
những vật 

 lớn 

ghép đồ vật

dùng những đồ vật 
có liên quan đến 

từng vật khác 

chú  ý đến các hoạt 
động trong thời 

gian dài hơn 

chơi bên cạnh 
bạn khác bắt chước 

người lớn 

hỏi người 
khác khi cần 

giúp đỡ 

Chơi 
bóng 

dùng câu 
có 2 – 3 từ 

ba ba 

bắt chước từ đơn 
hoặc dấu hiệu 

dùng 
những từ 
đơn giản 

Thể chất Tinh thần 

Xã hội Giao tiếp 

cốc 

Chương 

Lĩnh vực 
phát triển 

2 
tuổi 

đi lại 
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Mỗi phần trong vòng tròn này cho thấy một lĩnh vực phát triển khác nhau. Các 
hình ảnh và từ ngữ là những ví dụ về các kỹ năng mà nhiều trẻ có được khi chúng 
được 3 tháng tuổi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Những trẻ không thực hiện được 2 kỹ năng trong bất kỳ khu vực nào của vòng 
tròn này cần tham gia hoạt động để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực tương ứng. 
Lưu ý rằng những bức tranh chỉ là ví dụ về các kỹ năng. Chẳng hạn trong lĩnh vực 
Giao tiếp: bạn không nhất thiết phải thổi sáo, nhưng cần quan tâm xem con bạn có 
phản ứng với âm thanh đột ngột không. 
Nhớ rằng trẻ sẽ học được tốt nhất bằng cách thực hiện những động tác mà những 
trẻ khác cùng độ tuổi trong cộng đồng của bạn thực hiện được. 

Thể chất Tinh thần 

Xã hội Giao tiếp 

ngẩng đầu khi nằm trên chiếu  
 

nhận thức về bàn tay 

ngậm vú mẹ 

nhận ra 
người chăm 
sóc chính 

mỉm cười khi 
chơi với người 

khác 

có thể dịu đi khi 
được dỗ dành hoặc 

vuốt ve 

hưởng ứng với giọng 
nói hoặc gương mặt 

quen thuộc

phản ứng lại 
với âm thanh 

bất ngờ 

3 
tháng tuổi 

khóc khi đói 
hoặc khi khó 

chịu
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Mỗi phần trong vòng tròn này cho thấy một lĩnh vực phát triển khác nhau. Các 
hình ảnh và từ ngữ là những ví dụ về các kỹ năng mà nhiều trẻ có được khi chúng 
được 6 tháng tuổi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Những trẻ không thực hiện được 2 kỹ năng trong bất kỳ khu vực nào của vòng 
tròn này cần tham gia hoạt động để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực tương ứng. 
Lưu ý rằng những bức tranh chỉ là ví dụ về các kỹ năng. Chẳng hạn trong lĩnh vực 
Thể chất: con bạn không nhất thiết phải chơi với cái lúc lắc, nhưng bạn cần quan 
tâm xem con bạn có lắc lư ngọ nguậy và đá chân tay không. 
Nhớ rằng trẻ sẽ học được tốt nhất bằng cách thực hiện những động tác mà những 
trẻ khác cùng độ tuổi trong cộng đồng của bạn thực hiện được. 

Xã hội 

Thể chất Tinh thần 

Giao tiếp 

6 
tháng tuổi 

lật người từ sấp sang 
ngửa và ngược lại 

ngồi với một 
chút hỗ trợ 

ngọ nguậy 
chân, tay 

nhặt đồ vật 
lên và cho 
vào miệng

chơi với đồ chơi 
bằng những cách 

khác nhau

thích thú với 
các đồ vật  

thấy sợ hãi 
trước người lạ 

tạo ra những 
đòi hỏi để 

được quan tâm

nhận ra 
vài người 

tạo ra âm thanh 
đơn giản 

xoay đầu về hướng 
âm thanh 

aaah 
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Mỗi phần trong vòng tròn này cho thấy một lĩnh vực phát triển khác nhau. Các 
hình ảnh và từ ngữ là những ví dụ về các kỹ năng mà nhiều trẻ có được khi chúng 
được 12 tháng tuổi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Những trẻ không thể thực hiện được hai kỹ năng trong bất kỳ khu vực nào của 
vòng tròn này cần tham gia hoạt động để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực tương 
ứng. Lưu ý rằng những bức tranh chỉ là ví dụ về các kỹ năng. Chẳng hạn trong 
lĩnh vực Xã hội: bạn không nhất thiết phải chơi trò chơi “ú oà” với trẻ, nhưng cần 
quan tâm xem con bạn có thích chơi những trò chơi mang tính xã hội không. 
Nhớ rằng trẻ sẽ học được tốt nhất bằng cách thực hiện những động tác mà những 
trẻ khác cùng độ tuổi trong cộng đồng của bạn thực hiện được. 

Thể chất Tinh thần 

Xã hội Giao tiếp 

12 
tháng tuổi 

bò

ngồi không cần hỗ trợ 

khóc khi 
người 

chăm sóc 
rời khỏi 

biết được sự 
tồn tại của 
đồ vật ngay 
cả khi chúng 
ở ngoài tầm 

nhìn 

hành động 
để giải quyết 
những vấn 
đề đơn giản 

bắt đầu hiểu nguyên 
nhân và hệ quả 

dùng tư thế 

bắt đầu thích các trò chơi 
mang tính xã hội như ú òa 

          kết hợp 
      những    
âm thanh  
với  nhau 

ba-ba-
ga-ga 

wa-wa 

Đưa nó 
cho mẹ bắt đầu gọi 

tên đồ vật 

hiểu được những từ 
và tín hiệu đơn giản 
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Mỗi phần trong vòng tròn này cho thấy một lĩnh vực phát triển khác nhau. Các 
hình ảnh và từ ngữ là những ví dụ về các kỹ năng mà nhiều trẻ có được khi chúng 
được 2  tuổi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Những trẻ không thực hiện được hai kỹ năng trong bất kỳ khu vực nào của vòng 
tròn này cần tham gia hoạt động để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực tương ứng. 
Lưu ý rằng những bức tranh chỉ là ví dụ về các kỹ năng. Chẳng hạn trong lĩnh vực 
Tinh thần: con bạn không nhất thiết phải biết đánh trống, nhưng bạn cần quan tâm 
xem con bạn có sử dụng được hai đồ vật cùng lúc không. 
Nhớ rằng trẻ sẽ học được tốt nhất bằng cách thực hiện những động tác mà những 
trẻ khác cùng độ tuổi trong cộng đồng của bạn thực hiện được. 

Thể chất Tinh thần 

Xã hội Giao tiếp 

ngồi xổm

đi lại 
chồng được 

những vật lớn 

ghép đồ vật

dùng những đồ 
vật có liên quan 
đến từng vật khác 

chú  ý đến các hoạt 
động trong thời 

gian dài hơn 

chơi bên cạnh 
bạn khác 

bắt chước 
người lớn 

hỏi người 
khác khi cần 

giúp đỡ 

dùng 
câu có  
2 – 3 từ 

bắt chước từ đơn 
hoặc dấu hiệu 

dùng những từ 
đơn giản 

2 
tuổi ba 

ba chơi 
bóng 

cốc 
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Mỗi phần trong vòng tròn này cho thấy một lĩnh vực phát triển khác nhau. Các 
hình ảnh và từ ngữ là những ví dụ về các kỹ năng mà nhiều trẻ có được khi chúng 
được 3 tuổi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Những trẻ không thực hiện được hai kỹ năng trong bất kỳ khu vực nào của vòng 
tròn này cần tham gia hoạt động để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực tương ứng. 
Lưu ý rằng những bức tranh chỉ là ví dụ về các kỹ năng. Chẳng hạn trong lĩnh vực 
Xã hội: con bạn không nhất thiết phải quét nhà. Điều bạn cần quan tâm là con bạn 
có thích giúp làm công việc gia đình không. 
Nhớ rằng trẻ sẽ học được tốt nhất bằng cách thực hiện những động tác mà những 
trẻ khác cùng độ tuổi trong cộng đồng của bạn thực hiện được. 

Thể chất Tinh thần 

Xã hội Giao tiếp 

3 
tuổi 

chạy, nhảy, 
leo trèo 

dùng tay làm 
những việc phức 

tạp hơn  

ném 
bóng 

lắp vừa những hình 
ghép vào các lỗ hoặc 

khoảng trống 
phân loại 
đồ vật 

lấy đồ ra hoặc 
bỏ đồ vào 

Cảm ơn cháu 
đã giúp đỡ bà. 

thích thú giúp 
 việc vặt trong nhà 

thích được khen sau khi làm 
xong những việc đơn giản 

nhận thức được 
tình cảm của 
mọi người  

hầu như hiểu hết 
những câu đơn giản 

giao tiếp một cách rõ ràng 

Miệng con đâu ? 

Con  muốn 
đi với ba 
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Mỗi phần trong vòng tròn này cho thấy một lĩnh vực phát triển khác nhau. Các 
hình ảnh và từ ngữ là những ví dụ về các kỹ năng mà nhiều trẻ có được khi chúng 
được 5 tuổi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Những trẻ không thực hiện được hai kỹ năng trong bất kỳ khu vực nào của vòng 
tròn này cần tham gia hoạt động để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực tương ứng. 
Lưu ý rằng những bức tranh chỉ là ví dụ về các kỹ năng.  Chẳng hạn trong lĩnh 
vực Xã hội: con bạn không nhất thiết phải đang nghe cô giáo nói. Điều bạn cần 
quan tâm là con bạn có hiểu những quy định như những đứa trẻ khác không. 
Nhớ rằng trẻ sẽ học được tốt nhất bằng cách thực hiện những động tác mà những 
trẻ khác cùng độ tuổi trong cộng đồng của bạn thực hiện được. 

Thể chất Tinh thần 

Xã hội Giao tiếp 

5 
tuổi 

Sao chép 
những hình 
đơn giản  

Đi lùi dễ dàng Nhảy lò cò

Theo được những 
chỉ dẫn đơn giản Chơi ghép 

hình đơn giản 

Hiểu được 
tính, đếm 

Chơi với  
trẻ khác  Hiểu các quy tắc 

Biểu lộ nhiều 
trạng thái tình cảm 

Mình buồn quá 

Mình xin lỗi 

Con ngã 
xuống nước 

Cái gì gây 
ồn ào quá ? 

Trông 
chúng như 
thế nào ạ ? 

Nói về điều 
mình đã làm 

hỏi nhiều câu hỏi 
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