
 

 

 سه ماهگی کودک

 شگفت زده گذارد که شما راودش به نمایش میمنتظر اتفاقات جدیدی باشید. او هر ماه یک شیرین کاری جدید از خ

 کنید. ثبت  او رادر لحظه بتوانید حرکات کند. پس همیشه دوربین به همراه داشته باشید تا می

  

 هفته اول 

 که کنیدمی پیدا فرصت هم شما ودر خواب است  بیشتر یا ساعت 6 هاشب او باشد، خیالی آسوده داشته  ماه این در 

 باید حاال و کردهمی تنظیم خودش را خوابش ساعت شما رحم در ماه 9 او که باشد یادتان اما. کنید استراحت کمی

د کنپیروی نمی روش کرد. بنابراین اگر او از اینکار را برای او سخت خواهد شرایط  وابد. اینبخ شب و روز براساس

 عصبانی نشوید. او در حال تالش است تا خودش را با ساعات خواب در شبانه روز تطبیق دهد. 

. بگذارید خودش به خواب رود. نران نباشید و از خواب نپرید های او را شنیدیدهای شب اگر صدای نقگاهی در نیمه

گیرند بنابراین اگر نوزادتان . کودکان از نوزادی عادات مختلف را یاد میحتما باید برنامه منظم خواب را رعایت کنید

 شود. بخواهد زمان منظم برای خواب نداشته باشد در آینده دردساز می

دهد و اگر با او بازی کنید و اشیا را در مقابلش یاین کوچولو حاال به کارهای شما درست و حسابی واکنش نشان م

   اش را بشنوید. خندند. از این هفته ممکن است صدای خندهبگذارید حتما می

  

 هفته دوم 

هایش دست ر ارادی و ناخودآگاهیشتری بدهد. اگر او قبال غیحرکاتش را نظم ب هفته کند که در این میتالش کودک شما 

وارد م تواند تناسب بیشتری به حرکات دست و پایش بدهد. البته شاید شما هیچ کدام از این کنون میداد،ارا تکان می



 

 

رک کند، با اینکه اطرافش را ددنیای  کند تا بهترمیسعی دهد و ادامه می به این کار نکنید، اما او به هر حال  را درک

 رسد. کمی زود به نظر میکار  هنوز این 

ودک کبه او کمک کنید.  و آماده باشیدبهتر است برای اینکه روند این حرکات تناسب بیشتری به خود بگیرد شما هم 

 پا و دست که باشد طوری  بازی این. ببرید پایین یا باال هم با همزمان را پاهایش و دست و بخوابانید زمین روی بر را 

 است خوبی تمرین این و زدن پا و دست به کندمی شروع او بخوابید شکم روی را کودک اگر. کندمی هماهنگ هم با را

 آماده شود چند ماه آینده چهار دست و پا راه برود. او که

  

 هفته سوم 

فرصت خوبی کنید.  شروعد تازه کتاب خواندن را برایش قرار نیست نوزاد شما وقتی به سن درس و مدرسه رسی

تواند حس شنوایی میو این روش  را با این کار به کتاب خواندن عادت دهید . او است که از همین حاال شروع کنید

 خوانید بهبود ببخشد. خود را با کالم شما و آهنگی که با آن داستان را می

 قدرهمان دهد ممکن است گاهی اخم کند و گاهی لبخند بزند. گیری به حرکات شما واکنش نشان میاو به طرز چشم

ت  تقویباط بهتری برقرار کند. برای کند که با شما ارتمیسعی او هم  ی ارتباط با او در تالش هستید برا  شما که

 هایی با تصاویرچند راه وجود دارد. یکی همین کتاب خواندن است که برایتان گفتیم. اگر کتابهای اجتماعی او رتمها

و  ریداو را در آغوش بگیتوانید دوم اینکه می بهتر است.رنگی بزرگ را انتخاب کنید که او بتواند تصاویرش را ببیند 

 تقویت  درباره آنها توضیح دهید. سومین راه برای  گاها یا خانه را برایش نام ببرید واو را در خانه راه ببرید و اش

برید تا او های تند و شادی دارد مثل عروسک یا کتاب یا .... را به سمتش بهای او این است که شیئی که رنگمهارت

  تالش کند این شیئی را بگیرد. 

  



 

 

 هفته چهارم 

ما . حتتصور نداشته باشید که هر هفته یک کتاب جدید بخریدهر هفته کار جدیدی انجام بدهید یا الزم نیست  خوب

هم  شیرخوار شماکنند این درباره اید که یک کارتون یا فیلم کودکانه را چندین بار تماشا میهای بزرگتر را دیدهبچه

خواهند یک کتاب، داستان یا فیلم را چندین بار تماشا کارهای تکراری را دوست دارند و می کودک ها کنند،صدق می

 کشد مهم آن است که این تکرارها برای کودک شما لذت بخش است. کنند. مهم نیست این تکرار چند بار طول می

. برگرداند را سرش شما صدای بهدر واکنش   او است ممکن بچرخواند. درجه 99 را سرش بتواند باید هفته این در او 

ن اصورتت به هم نگاهی نیم شیرخوردنهنگام   شاید و دهندمی نشان شما هایحرف به بیشتری توجه هاهفته این طی

 گویید. د که چه میازد و به دهان شما نگاه کند ببینبیاند

 توانید چند کار را انجاممی نظم دادن به خوابش این مسئله شما را نگران کند. برای اید . نبخواب او هنوز منظم نشده 

 طی تا بخورانید او به زیاد  ها و میزانش را در روز کم کنید و آخرین وعده شیر شب رادهید مثال تعداد دفعات چرت

 .کنید بیدار را او نشوید مجبور هم شما و نکند گرسنگی احساس شب هاینیمه در
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