Những điều thú vị về trẻ sơ sinh khiến mẹ "té ngửa"
1. Thực tế, phải vài tuần sau sinh, trẻ mới
bắt đầu nhận thức được sự khác nhau của màu
sắc. Còn trẻ sơ sinh chỉ có thể nhìn thấy màu
đen, trắng và xám, với khoảng cách 20,32
cm đến 30,48 cm từ khuôn mặt của mình. Do
các tế bào thần kinh trong võng mạc và não
kiểm soát tầm nhìn vẫn chưa phát triển đầy
đủ.

2 . Ngoài lưỡi, trẻ sơ sinh còn có nụ vị giác ở
trên lưng và hai bên miệng, trước khi nhận
được mặt mẹ, khả năng phát hiện mùi của
bé rất tốt, và bé tìm được vú mẹ rất nhanh
nhờ khứu giác.

3. Trong suốt thai kì, thai nhi có thể gửi tế bào
gốc từ cơ thể của chính mình để khắc phục
những tổn thương trên cơ thể mẹ.

4. Một ngày, bộ não của bé có thể sử dụng lên
đến 50% glucoze trong cơ thể, điều này giải
thích lý do tại sao trẻ sơ sinh thường ngủ rất
nhiều.

5. Sự thật là mắt của trẻ rất đáng yêu, chúng
rất to và tròn.

6. Chắc bạn đã từng mắng yêu công chúa,
hoàng tử bé bỏng của mình rằng “khóc dỗi mẹ
không ra nước mắt”, nhưng thật ra trẻ không
thể sản xuất hoặc tiết ra nước mắt cho đến
khoảng ba tuần sau sinh. Điều này xảy ra là
do tuyến nước mắt của trẻ mới sinh chưa thực
sự được phát triển đầy đủ ngay sau khi bé
chào đời.

7. Lúc sinh ra, trẻ có 270 cái xương, nhưng
lớn lên thì chỉ còn 206 cái. Tại sao lại có thể
như thế được? Lý do vì càng lớn, xương của
chúng ta sẽ liên kết lại với nhau thành một
khối dần tạo thành hệ thống xương.

8. Một em bé sơ sinh thở nhanh hơn nhiều so
với người trưởng thành. Nhịp thở bình
thường của các bé trung bình là 40 lần một
phút, trong khi ở người trưởng thành chỉ từ 12
đến 20 lần mỗi phút.

9. Trẻ mới sinh không thể nhìn được các vật ở
vị trí xa hay nhìn thấy các vật một cách rõ
ràng. Chúng chỉ nhìn thấy các hình khối và
ánh sáng. Đó là lí do vì sao đồ chơi của trẻ cần
có màu sắc tương phản rõ ràng (người ta
khuyến khích cho các bé mới sinh nên chơi đồ
có ba màu sắc cơ bản là trắng, đỏ, đen) và trẻ
thường nhìn về hướng cửa sổ và những khu
vực có nguồn ánh sáng.
10. Bạn đã bao giờ thử thở và nuốt cùng một
lúc chưa? Cứ thử đi và chắc chắn bạn sẽ
nhận ra điều này là không thể. Tuy nhiên,
một em bé 6 tháng tuổi có thể thở và nhai
cùng một lúc đấy, nhưng càng lớn, đặc tính
này sẽ dần biến mất.

11. Cho trẻ ăn muối sớm sẽ gây ảnh hưởng
đến thận, vì thế các mẹ nên chú ý đến khẩu
phần ăn của con và nhớ không cho muối
vào thức ăn của con đến khi con được 4 tuổi
nhé.

12. Không giống với người lớn, trẻ mới sinh ra
không có xương bánh chè mà chỉ có một phần
sụn nhỏ, và sẽ bắt đầu phát triển thành xương
khi bé được 6 tháng tuổi. Cũng nhờ vậy, bé sẽ
ít cảm thấy đau hơn nếu lỡ va đập đầu gối
xuống sàn, do lực va đập đã được phần sụn
mềm giảm bớt đi rất nhiều.

13. Trẻ sơ sinh có khả năng biết bơi? Điều
này nghe có vẻ hơi vô lí nhưng theo nghiên
cứu cho thấy, tất cả các bé sinh ra đều có
khả năng bơi lội, điều này có liên quan
đến khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày bé
trôi nổi trong môi trường nước ối trong
bụng mẹ và khả năng này sẽ nhanh chóng
mất đi sau khi bé chào đời.

14. Đây cũng là một sự thật rất đáng ngạc
nhiên khiến các mẹ ngỡ ngàng.

15. Cả bé trai và bé gái sơ sinh đều có thể
sản xuất ra sữa đấy. Một số bé gái có thể trải
qua một tuần kinh nguyệt trong suốt thời
gian nằm trong bụng mẹ đấy. Bé trai thì đã
có thể cương dương.

16. Bé nhà bạn đã từng ngủ trong trạng thái
mắt vẫn mở chưa? Y học gọi đây là chứng hở
mi về đêm .
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