
Theo dõi sự phát triển của trẻ Dinh dưỡng cần thiết

Chức năng vận động phát triển dần dần theo thứ tự: cứng cổ, dùng tay cầm nắm vật, mút 
ngón tay, ngồi, bò, đứng vịn và tự bước đi. Nhận thức và ngôn ngữ của trẻ cũng ngày một 
phát triển. Tuy vậy, sự phát triển ở mỗi trẻ thường không giống nhau. Bạn cần bình tĩnh dõi 
theo sự phát triển theo cách riêng của con. 

Khi 1 tuổi, trẻ thường có cân nặng gấp khoảng 3 lần và chiều cao gấp khoảng 1.5 lần so với 
khi mới sinh ra. Chức năng vận động, nhận thức và khả năng ngôn ngữ của trẻ dần phát 
triển, điều này là do đại não của trẻ đang phát triển. Trọng lượng não của trẻ khi 1 tuổi phát 
triển bằng 70%, khi 3 tuổi phát triển bằng 90% so với ở người trưởng thành.

Thay vì bất an “con vẫn chưa biết…”, bạn nên vui mừng cùng con khi “con đã có thể…”, đây 
chính là sự hỗ trợ cho quá trình phát triển của con.

 Để hỗ trợ cho sự phát triển vượt trội của cơ thể và não bộ ở trẻ, chất dinh dưỡng đầu tiên 
phải kể đến chính là chất đạm. “Bữa ăn” của trẻ chuyển từ dạng lỏng như sữa mẹ, sản phẩm 
dinh dưỡng công thức… sang “đồ ăn có hình dạng” như đồ ăn dặm, đồ ăn trẻ em. Cần chú ý 
để trẻ có những bữa ăn vui vẻ và đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho sự tăng trưởng ở từng 
thời kỳ.
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Trong cuộc đời, thời điểm đạt được sự tăng trưởng vượt trội nhất chính là 1 năm đầu 
tiên sau sinh. Tăng trưởng và phát triển ở mỗi trẻ không giống nhau nhưng đều cần được 
chăm sóc với đầy đủ dinh dưỡng và tình yêu thương.
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(*) Giai đoạn kết thúc ăn dặm khoảng từ 12 đến 18 tháng tuổi.


