
 

 

 دو ماهگی کودک

اش های شبانهاید، با آنکه ممکن است گریهگذرد، با هم بیشتر اخت شدهیک ماه از زمانی که او به دنیا آمده می

شما در این ماه توانستید به طور کامل  کند.ها دیگر شما را آشفته نمیهمچنان ادامه داشته باشد، اما این گریه

 کنید.خودتان را جمع و جور کنید و از جا بلند شوید. حاال با احساس بهتری با او برخورد می

  

 هفته اول 

دانید ر داشت، حاال حواسش به همه چیز است. میطور که در شکم شما همه چیز را زیر نظاو باهوش است همان

باید بتواند سرش را به اندازه چند ثانیه نگه دارد یا اینکه بتواند به سمت چپ و نوزاد زود به نظر برسد، اما  شاید 

 قطعا می دانید . نگران نباشیددهد ام نمیراست خود نگاه کند. اما اگر نوزاد شما در این هفته این کارها را انج

ما باید از همین حاال یاد بگیرد که اگر کودکتان براساس های هر کودکی با کودک دیگر متفاوت است و شتوانایی

اجازه دهید در هر حد و اندازه ای که می تواند پس  منحنی رشد عمل نکرد به معنای کند ذهنی او نیست.

هایش شود و صدای گریهتر میغرغرو از این ماه صدایش کلفت کوچولویهایش را به نمایش بگذارد. این توانایی

ها یا از روی گرسنگی است یا تشنگی یا آنکه ریزد، اما به این توجه کنید که این گریهب شما را به هم میبیشتر اعصا

 پوشکش را خیس کرده است.

  

 هفته دوم 

او دیگر از آب و گل درآمده و نوزاد نیست. این پسر یا دختر بال  خطاب کنیدشیرخوار  او را  بهتر است از این به بعد

کنید او به هیچ عنوان قصد سیر شدن را ندارد. به هر حال اگر کودکان از سینه خواهد و گاهی فکر میمدام شیر می



 

 

وی شیر شما تاثیر مستقیم بر ر رید باشد چرا که این غذاهاخوخورد باید حواستان به غذاهایی که میشما شیر می

همسرتان یا مادرتان یا حتی پرستار بچه به او شیر بدهد، شیردادن با شیشه شیر را از  که تمایل دارید اگر دارد. 

 نگاه را آنها و شود خیره دیگران به راحتی به تواندمی هفته این از کوچک شیرخوار این زیرا همین حاال شروع کنید.

خواهد همراه با او که گاهی دلتان می ریزدمی اشک آنقدر و حسابی سر و صدا راه می اندازد  ماه چند این طی او. کند

کنند کافی است دراین زمان ساعت زندگی خود حسابی گریه می 42ها در گریه کنید. اما به هر حال بیشتر بچه

ید. او در این هفته هوش بیشتری و از صدای ناهنجار این بچه چند کیلویی ناراحت نشو صبرتان را کمی بیشتر کنید 

توانید کند که میماه اخیر یک لبخند نصیبتان می 01های شما دراین دهد و به پاس همه تالشاز خودش نشان می

 شود.کم با محیطش سازگارتر میاین لبخند را واقعی بدانید. او کم

  

 هفته سوم 

است. شاید به این دلیل است که  دشوار شود که باور کردنشبا هوش می در این هفته آنچنان شیرخوارخوب! 

 اطرافوه بر دقیق شدن بر اتفاقات و عالفضولی اش گل می کند  کند. او در این هفته رشد میمتر سانتی 5مغزش 

 تالش برای غلت خواهید دید را ببیند. اما مهمترین اتفاقی که این ماه  یاهو س فیدهای متضاد مثل سند رنگتوامی

در مقابل حرکاتش سازد. بهتر است خوردن کودکان است. او در این هفته با این کار از خودش یک قهرمان بزرگ می

ه او توجه د بکشید تا بداند که بدهید یکی اینکه هر حرکت جدیدی از خودش نشان داد یک هورا بلنواکنش نشان 

است به برایش توضیح دهید. اگرچه ممکن  به هر چیزی که در اطرافش نگاه میکند با ذوق و دیگر اینکه  میکنید 

د. از این هفته خواب خواهد مانآن تصاویر در پس ذهنش باقی  قطعا، اما عکس العملی از او نبینید ظاهر هیچ

 شود و احتمالش وجود دارد که حتی تا چند ساعت از خواب بیدار نشود.هایش بیشتر میشب

  



 

 

 هفته چهارم

فهمد در واقع یک نوزاد طبیعی که براساس جدول رشد حرکت می کند او هیچ چیز را نمی تصورتان این نباشد که 

ند. ما لبخند بزکنید به شباید در این هفته به اطرافیان واکنش نشان دهد و هنگامی که آنها با او بازی یا صحبت می

ماهگی  7یا  6را از بچه توانایی تمرکز  این تصور که هایش را تکان دهد. دست تواند بازوها ومی حاالشیرخوار شما 

تواند اشیا را با دستش محکم بگیرد و احتماال شما مجبور ، او همین حاال هم خوب مید اشتباه است آوربدست می

 اش را از هم باز کنید.های گره کردهشوید که مشتمی

دفعه قبل  همانند هم بار این. کند بررسی دوم ماه در این ماه باید دوباره به پزشک مراجعه کنید تا وضعیت او را 

 از قبال که باشد یادتان فقط. است کرده رشد چقدر که ببیند تا گیردمی اندازه را او وزن و قدر ، سر دور پزشک

 قرار تانکیف درون را آن و کنید یادداشت را شک حتما مواردی که قصد دارید از پزشک بپرسید پز به مراجعه

 .کنیدمی فراموش را بپرسید پزشک از خواستیدمی آنچه همه نکنید را کار این اگر بدانید مسلم چون. دهید

  

 نکته ماه:

 را بزنید. 4و هپاتیت ب 0، فلج اطفال0گانههای سهدر این ماه باید واکسن

 جدول وزن نوزادان در دوماهگی )برحسب کیلوگرم(

   

 

 

 

 پسر دختر

 حداقل حد متوسط حداکثر حداقل حد متوسط حداکثر

051/6 611/2 311/3 611/6 051/2 451/3 



 

 

 قد نوزادان در دوماهگی )برحسب کیلوگرم( و جدول وزن

  
 

 پسر دختر

 حداقل حد متوسط حداکثر حداقل حد متوسط حداکثر

7/60 9/55 51 5/60  57 0/29 


