
 

 

 ماهگی کودکده 

توانند اولین شماست. معموال نیمی از کودکان در این ماه می فرزند دلبند برای جدیدی قات ماهگی شروع اتفا 01

 هیجان انگیزی در زندگی کودکتان باشید. رفتارهایهایش را بردارند. بنابراین منتظر قدم

  

 هفته اول 

در  سعی کنیددر نطر داشته باشید که  های مکرر او باشید. اما شاهد زمین خوردن میبایست اگر کودکتان راه افتاده، 

باشید، اما بلند شدن را به خودش ظبش واکند فقط از نزدیک مهایش را تجربه میهنگامی که کودکتان اولین قدم

از  او بیش فهمد. اگر قرار باشد با هر زمین خوردن شما بلندش کنید.واگذار کنید. اینگونه او معنای استقالل را می

ارد دهایی که بر میشود و ممکن است نتواند در امور دیگر به استقالل برسد. برای قدمبیش به شما وابسته می

 تشویق کنید و دست بلندی برایش بزنید. 

به  هایشاز آغوش شما با قدم  بایستید و او را تشویق کنید که نزدیکد خودتان و همسرتان در یک فاصله توانیمی

الوه عیا خوراکی را به او نشان دهید که به سمت شما باید. با این کار  کعروستوانید مت همسرتان برود یا اینکه میس

 جذاب کردن راه رفتن برای او محبت شما بیشتر برایش قابل درک می شود. بر 

  

 هفته دوم

شود به معنای از بین رفتن کند و آن پشت چیزی پنهان مییکه وقتی شیئی را دنبال م متوجه شده ها دراین ماه کودک

 فهمد که باید دنبال آن بگردد. بنابراینشود. او میآن شیئی نیست. این اتفاق بزرگی در زندگی کودک شما محسوب می

پیداکند. این اش را بازیای پنهان کنید تا او اسبابتوانید اشیا را به او نشان دهید و بعد هم آن را زیر پارچهمی

  به شمار می رود .تمرین خوبی برای تقویت مغز کودک 



 

 

کند نگران نباشید. کودکان بسیار انعطاف پذیرند و با کمی تالش ان این مسائل را درک نمیتحتی کودکفکر میکنید اگر 

در ذهن خودش ذخیره دریافت و . در این زمان کودک به تدریج اطالعات را یاد بدهیدتوانید همه این کار را به او می

ایلش ممکن است به وسیادتان باشد که شناسد. بنابراین ها، تخت و فضای خانه را به درستی میسباب بازیکند و امی

کند رود یا اینکه موقع بازی گریه میوابسته شود مثال وقتی قرار است بخوابد فقط و فقط با پتوی خودش به خواب می

 نتصور نکنید که او کند ذهرا ندارد.  شرایط این اش را از شما طلبد کند. اگر کودک شما بازی مورد عالقهو اسباب

  است.

  

 هفته سوم

. او حتی با شنیدن پیام بازرگانی ویژه بروز می دهدهای جالبی را از خودش سیقی را دوست دارد و واکنشخوب! او مو

تواند رقصی همانند بزرگساالن داشته باشد. کودکان ممکن است شروع به دست زدن کند و کمی برقصد. البته او نمی

موسیقی برای فرزندتان را  براینندد. بنابکند به تکان دادن خودش و خنده روی صورتش نقش میفقط شروع می

 فراموش نکنید.

های کودکانه بگذارید تا متناسب با سنش موسیقی گوش دهد. کودکان در این سنین از سعی کنید برای او موسیقی

توانید خودتان برایش آهنگ بخوانید. کودکان از شنیدن شوند. حتی میهای تند و بلند خسته میشنیدن موسیقی

 برند.خوانند لذت میهایی که مادر برایشان میترانه

  

 هفته چهارم 

تری به او بدهید. کودک شما توانید غذای سفتکند و میاز این ماه به بعد کودک شما مهارت بیشتر در جویدن پیدا می

برد. او دوست دارد در زندگی در این دوران دوست دارد دور و اطرافش شلوغ باشد، او از این شلوغی لذت می



 

 

و در صورتی که خانواده او را تشویق کنند خنده را دوباره از سر  داشد و غش غش بخندخانوادگی مشارکت داشته ب

 گیرد. می

 برد و گاهی برایآید لذت میبازهایش به میز و صندلی و صدایی که از آنها در میاو از کوبیدن وسایل به ویژه اسباب

 آید و این. او حتی از پرت کردن اشیا هم خوشش میکنداینکه واکنش شما را ببیند این کار را چندین بار تکرار می

 .کنید تشویق را او شما دهد تا جلب توجه کند و کار را جلوی شما انجام می

  

 نکته ماه

گرم بر وزنش اضافه  01روزانه باید  گرم داشته باشد. در واقع 011کیلو  8شما در این هفته باید وزنی معادل  کودک

 .اندگرم به دنیا آمده 251کیلو  2که با وزنی معادل  شود. البته ابن ارقام برای کودکانی است

 

 


