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Tư thế ngồi cần 
dựa, đầu luôn 
ngẩng lên.

Khi bế đứng, cổ thẳng và 
giữ ở vị trí chính giữa .

Khi nằm sấp, biết dùng 
hai tay để giữ đầu cao 
khoảng 90 độ.

Tay biết tự động 
xòe ra.

Đưa lắc vào tay, biết 
nắm lấy khoảng 1 
phút.

Hai tay nắm vào 
nhau.

Xoay đầu về hướng 
có âm thanh.

Xoay đầu về hướng 
có âm thanh.

Biết cười khi được 
đùa vui.

Biết cười với 
mẹ.

Hai mắt nhìn chăm chú 
vào người và vật cũng như 
nhìn theo vật chuyển động.

Biết tự lật (từ nằm sấp 
thành nằm ngửa).

Biết tự mình ngồi 
trên ghế có dựa 
lưng.

(Tròn 7 tháng) không 
cần dựa cũng có thể 
ngồi vững.

Sẽ dừng quấy 
khóc khi nghe tiếng 
dỗ dành của mẹ.

Khi nhìn trẻ, trẻ sẽ 
nhìn lại ánh mắt của 
bạn.

Biết hướng về phía 
có âm thanh.

Tay có thể giơ về phía 
có đồ vật.

Tự mình có thể kéo 
khăn che trên mặt.

Khi đút trẻ ăn, trẻ sẽ mở 
miệng hoặc dùng các động 
tác khác để thể hiện muốn 
ăn.

Chuyển đồ vật từ 
tay này sang tay 
khác.

Dùng hai tay để 
cầm ly nhỏ.

Tự mình nắm lấy 
đồ vật đưa vào 
miệng.

Biết phát ra âm thanh đơn, (như 
“ma” “ba”).

Tự bò rất nhanh. Khi ngồi, sẽ tự di chuyển cơ thể 
đến nơi có vật trẻ thích.

Có thể tự cầm 
bánh ăn.

Biết sợ người lạ.

Biết nắm lấy đồ 
vật để tự đứng 
dậy.

Nắm lấy hai tay có 
thể di chuyển vài 
bước.

Hai tay vịn vào đồ vật 
có thể đi được vài 
bước.

Kêu trẻ, trẻ sẽ 
đến. Biết bỏ nón, mũ ra 

khỏi đầu.

Vỗ tay. Biết dùng ngón 
tay cái và ngón 
trỏ để bóp những 
đồ vật nhỏ.

Biết bỏ một số 
đồ vật nhỏ vào 
ly.

Biết xé giấy.

Vẫy tay để thể hiện 
“tạm biệt”. Biết mô phỏng những âm thanh đơn 

đơn giản.

Có thể chỉ ra một 
bộ phận của cơ 
thể.

Có thể đi rất 
nhanh rất vững.

Dắt trẻ hoặc bám vào 
tay vịn có thể lên cầu 
thang.

Biết tự mình trèo 
xuống ghế.

Biết dùng hai tay cầm ly để uống 
nước.

Mặc áo giúp trẻ, trẻ 
sẽ tự động giơ tay và 
chân ra.

Biết gọi bố mẹ. Biết nói theo hoặc tự nói 
ra một từ.

Biết dùng viết 
để tô màu.

Biết mở nắp chai.

Biết tự mình bám 
vào tay vịn để lên 
xuống cầu thang.

Biết đá bóng (1 
chân đứng, chân 
còn lại đá).

Biết để lòng bàn 
tay hướng xuống 
ném bóng hoặc 
đồ vật.

Không vịn đồ vật, 
có thể đồng thời 
nhảy hai chân 
khỏi mặt đất.

Biết tự mình mang và 
cởi giày không có dây.

Biết dùng thìa ăn thức ăn.

Xếp hai miếng gỗ chồng 
lên nhau.

Biết lật từng trang từng trang sách.

Biết nói ít nhất 10 từ. Có thể nói đúng tên 
6 bộ phận cơ thể.

Có thể nói chuyện 
mà người lớn hiểu 
được một nửa.
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Quan tâm đến sự phát triển của trẻ em – Nắm bắt thời điểm vàng từ 0-6 tuổi

Thước đo sự phát triển của trẻ em 
từ 0-2 tuổi

Cha mẹ hãy theo dõi sự phát triển của con qua từng độ tuổi, nếu có hai biểu hiện trở lên không phù hợp, phải đưa 
con đến trung tâm đánh giá tổng hợp hoặc bệnh viện để bác sĩ có chuyên môn tiến hành kiểm tra, hoặc xin tư vấn tại 
trung tâm phát triển can thiệp sớm cho trẻ em.

Động tác 
thô

Động tác 
chi tiết

Tròn 4 tháng tuổi Tròn 6 tháng tuổi Tròn 9 tháng tuổi

ma

meo bóng Con bướm

Trung tâm phúc lợi trẻ em – Cục xã hội – Chính 
phủ thành phố Cao Hùng

Cục xã hội – Chính phủ thành phố Cao Hùng

Ngôn ngữ và 
nhận thức

Tính xã hội và 
cách xử lý các 
sự việc xung 

quanh

Tròn 1 tuổi Tròn 1 tuổi 6 tháng Tròn 2 tuổi
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Biết đổ nước từ ly này 
sang ly khác.

Biết nói ít nhất 10 từ.
Có thể nói đúng tên 6 bộ 
phận cơ thể.

Có thể nói chuyện mà 
người lớn hiểu được một 
nửa.

Biết tự mình 
cởi áo. Biết mở giấy gói kẹo. Biết tự mình mang 

và cởi giày không có 
dây.

Biết dùng muỗng để 
ăn thức ăn.

Không cần dắt hoặc 
bám vào tay vịn có thể 
tự lên xuống cầu thang.

Không cần bám đồ 
vật có thể nhảy lên 
bằng một chân.

Có thể dựa vào 
hình mẫu hoặc 
bắt chước để vẽ 
ra đường thẳng 
đứng.

Có thể bắt 
chước người 
khác làm động 
tác gấp giấy.

Có thể dựa 
vào hình 
mẫu hoặc 
bắt chước để 
vẽ ra vòng 
tròn.

Biết tự rửa tay và 
lau khô.

Biết tự mặc quần áo. Biết chơi đùa cùng 
bạn bè.

Buổi sáng đã không còn 
tè ra quần.

Biết chủ động nói 
muốn đi vệ sinh.

Biết nói tên của bản 
thân.

Nói đúnng công dụng của 
hai vật thường gặp.

Có thể biểu đạt chính xác 
“của bạn” “của tôi”.

Có thể dùng ngón 
chân và gót chân đi 
về trước 2, 3 bước.

Không vịn đồ vật, có thể 
nhảy bằng 1 chân 5 lần 
trở lên.

Biết dùng 3 ngón 
tay để giữ lấy cây 
bút.

Biết dựa vào hình 
mẫu hoặc bắt 
chước vẽ hình 
chữ thập.

Có thể chạm 
ngón cái và bốn 
ngón tay còn lại 
vào nhau.

Biết tự mình mang 
vớ (tất).

Biết dùng bản chải đánh 
răng để đánh răng.

Có thể nói 
đúng giới tính.

Có thể phân 
biệt được 
ba màu đỏ, 
vàng, xanh lá.

Có thể lấy đồ theo 
yêu cầu (nhiều 
nhất ba món).

Biết 
cầm 
chổi

Có thể nói ra chức năng 
của bộ phận cơ thể, như: 
mắt, miệng.

Biết tự mình kéo 
khóa lên hoặc kéo 
xuống.

Biết chơi các trò chơi 
đơn giản như trốn tìm.

Có thế xếp đúng thẻ 
số từ 1 đến 10.

Có thể bắt chước đọc ra 5 
chữ số la tinh, như: 96257.

Có thể dựa vào 
hình mẫu hoặc bắt 
chước để vẽ tam 
giác đều.

Biết vẽ người (ít nhất có 
thể phân biệt được 6 bộ 
phận).

Không vịn đồ vật, 
có thể đứng vững 
bằng 1 chân trong 
vòng 10 giây.

Có thể nhảy xa hơn 45 
cm bằng hai chân.

96257

96257

45cm

Bàn chải 
đánh răng 
đánh răng

Miệng 
dùng để 
ăn
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Cha mẹ hãy theo dõi sự phát triển của con qua từng độ tuổi, nếu có hai biểu hiện trở lên không phù hợp, phải đưa 
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trung tâm phát triển can thiệp sớm cho trẻ em.

Tròn 2 tuổi đến trước 3 tuổi Tròn 3 tuổi đến trước 4 tuổi

Tròn 4 tuổi đến trước 5 tuổi Tròn 5 tuổi đến trước 6 tuổi

Lược 
chải đầu

Thước đo sự phát triển của trẻ em
từ 2 đến 6 tuổi

Biết tự bám vào tay 
vịn để lên xuống cầu 
thang.

Biết đá bóng (1 
chân đứng, chân 
còn lại đá).

Biết để lòng bàn tay 
hướng xuống ném 
bóng hoặc đồ vật.

Không bám vào đâu, có 
thể đồng thời nhảy hai 
chân khỏi mặt đất.

Xếp hai miếng gỗ. Biết lật từng trang từng 
trang sách.
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sự việc xung 

quanh
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