
 

 

 ماهگی کودک شش

های جدید در زندگی کودک. او از این ماه به بعد دنیای پیرامون خود را با طعم شگفت شروع این ماه یعنی شروع طعم

 انگیزش خواهد شناخت.

  

 هفته اول 

 زند. با ایننشان دهد و به سمت صدایی برگردد که نام او را صدا میواکنش تواند با شنیدن نام خودش او دیگر می

. او در این دوران با دیدن افراد غریبه چنان دیدن غریبه ها احتماال شروع به گریه کندحال بسیار حساس شده و با 

او را لمس ای او را گزیده است. در واقع وقتی یک غریبه د حشرهکنیدهد که شما فکر میرفتارهایی از خودش بروز می

نند توضیح بی. بهتر است به فامیل یا دوستانی که برای اولین بار است کودک را میکند یا به او نزدیک شود او می ترسد

 ا د مدتی کودک بدیک شوند یا بگذارنکند و الزم است که آنها کمی نرم و آرام به سمت کودک نزدهید که غریبگی می

 آن فرد آشنا شود بعد او  را بغل کند.

 

 رای یک ثانیه همب حتی را شما نبود به خاطر وابستگی زیادی که به شما دارند   ترسیدن از غریبه هاها عالوه بر بچه

کنند. البته این مسئله در همه کودکان یکسان نیست. ممکن است کودک شما حس وابستگی را در سنین تحمل نمی

انگیز است. او حرکات اجسام را با صدای سالگی تجربه کند. او این روزها در حال یک تمرین شگفت 5یا  4باالتر حتی 

   .اطراف خود را درک کند ی دنیادهد تا بهتر بتواند تطبیق میآنها 

  

 هفته دوم 

خورد، غذاهای کمکی شده و باید کنار شیری که می هماه 6 فرزندتانتوانید غذای کمکی او را شروع کنید. از این ماه می

نشیند چشمهایش توی سفره است و مدام به غذاهایی نگاه هاست وقتی سر سفره میرا هم تجربه کنند. او مدت

 قرار دهیدرسد وقتش باشد که بشقابی هم برای او در سفرهخورید. به نظر میکند که شما میمی



 

 

توانید به او آبگوشت یا کله پاچه بدهید. بلکه باید ه این معنی نیست که از فردا میماه شما ب 6خور شدن کودک اغذ

که تا قبل از یک سالگی  توجه داشته باشد هم به صورت پوره و له شده شروع کنید. اما با غذاهای سبک و آبکی آن

 .این غذاها خواهد داشتغذاهایی مثل شیرگاو، کاکائو، عسل را به کودک ندهید. او فرصت کافی برای خوردن 

 

. هنوز زود است که برای او غذاهایی با نمک و باید بدون ادویه جات پخته شوندکه غذاهای کودک  فراموش نکنید 

ادویه درست کنید. سعی کنید غذاهای آبکی خودتان را هم به او ندهید. این غذاهای با ادویه درست شده و او دیگر 

 . خودش را نخواهد خوردبه غذاهای 

 هفته سوم 

تواند با دیدن قسمتی از یک شی آن را تشخیص توانایی دید او و قدرت درک او از مسائل بیشتر شده است. او حاال می

هان پن. در واقع وقتی شما پشت میز یا کمدی حاال وقتش رسیده که با او بازی قایم باشک یا دالی را انجام دهیددهد. 

 .دهداز بدنتان، حضور شما را در اتاق تشخیص می قسمتیشوید. او با دیدن می

 

اند تود، اما این هفته میزخوابید و دست و پا میشکمش میروی  االنکند تا زده میبیشتر شگفت او این ماه شما را

کند به تا وقتی او شروع میتان در دسترس باشد برود. بهتر است این روزها دوربینروی چهار دست و پایش راه 

شوید با شروع چهار شیطنت از او عکس یا فیلم بگیرید. اما این را بدانید که شما با یک دغدغه جدید رو به رو می

تواند به هر کجای خانه که بخواهد برسد داند که حاال میشود، او میهای شما تازه شروع میدست و پا رفتن او سختی

ها، ستان را بیشتر جمع کنید و اسباب و وسایل خطرناک مثل گلدانو هیچ چیزی هم مانع او نیست. بنابراین باید حوا

 جمع کرده یا از دسترس دور کنید. ای و... رامیزهای شیشه

  

 هفته چهارم 

دندان سفید در دهان توانید یک عکس درست و حسابی از لبخند او بگیرید. او این هفته دو تا می خوشحال باید چون 

های او البته فکر نکنید که با در آمدن آنها در دهانش بدعنقیابیت او اضافه می کند .که به جذ خود خواهد داشت



 

 

 .شود نه او همچنان ممکن است با مشکالتی مثل تب، ریزش آب دهان و ... دست و پنجه نرم کندتمام می

 

ماهگی معاینه کرده  4که بهتر است این ماه او را پیش پزشک ببرید. آخرین بار پزشک او را در  توجه داشته باشید

 .هایش با شما صحبت خواهد کردواکسن درباره  است. در معاینه این بار هم پزشک عالوه بر قد و وزن او

  

از پزشک کمک باره غذاهای کودک این معاینه در. حتما در پزشک با دیدن دندان های کودک دهانش را بررسی می کند 

. یادتان باشد توجه کنید که آیا در خانواده خودتان یا همسرتان کسی به بیماری مثل آلرژی دچار است یا نه؟ بخواهید

ها ارثی است و ممکن است پزشک به شما توصیه کند برخی و در این باره با پزشک مشورت کنید چرا که این بیماری

و همین تغییر مدفوع او را نیز تغییر  عوض کرده ایدرژیم او حذف کنید. شما رژیم غذایی او را  از مواد غذایی را از

 .خواهد داد. بنابراین نگران تغییر رنگ و شکل مدفوع او نباشید که کامال طبیعی است

  

 نکته ماه:

 (برحسب کیلوگرمماهگی ) 6جدول وزن نوزادان در 

  

  

 

 (متربرحسب سانتیماهگی ) 6جدول قد نوزادان در 
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