
 

 

 ماهگی کودکهشت 

که در دست  چیزیخواد جهان هر شیئ را کشف کند. برای او هر اشیا دارد، دلش میاطراف و و توجه بیشتری به حاال ا

 است. دست او را بگیرد تا این دنیای اسرارامیز را بشناسد. رازآلود گیرد مثل نقشه کره زمین پیجیده ومی

 

 هفته اول 

دهد که کنجکاوی کند و هر شیئی را که به نظرش جالب رسید برای بازی در نظر بگیرد نه او در این زمان ترجیح می

وابسته شده که حتی اگر ای برای بازی بردارد. نوزاد نه تنها به شما اینکه هر چه دم دستش بود را به عنوان وسیله

 آورد.کنارش باشید در شرایطی که احساس ترس کند به آغوش شما پناه می

و در نتیجه بیشتر ممکن است خطرات محیط  شده هر چقدر بیشتر شود درک او از محیط اطرافش بیشتر کودک سن 

 اها بیشتر شده و احتماال واکنشهای او نسبت به صدکه حساسیت توجه داشته باشیداطرافش را درک کند. بنابراین 

های خوابد با این حال ممکن است چرتها را به راحتی می. با آنکه نوزاد شبنشان می دهد شدیدتری از خودش به 

 روزانه او کمتر شده باشد، برنامه روزانه او را برای خوابیدن تنظیم کنید تا در طول روز یک یا دو بار چرت بزند.

  

 هفته دوم 

قا از البته این اتفاق دقیبا دست و پاهایش حفظ کند. تواند بنشیند و تعادلش را در این ماه به طور کامل می انکودکت

ها تازه در این ماه از بچهعضی خوب! بوقتی می افتد که او می تواند کنترل اندام های بدنش را در دست بگیرد.

که بد نیست به کودکان فامیل هم نگاهی بیندازید  توجه داشته باشید کنند. البته می شروع خیز حرکت کردن را سینه

ند یا کنبینید در یک خانواده کودکان دیر زبان باز میو ببینید که آیا آنها هم مثل کودک شما هستند یا نه؟ گاهی می

 افتند.اصال دیر راه می



 

 

ا . امخانواده ی همسرتان به ارث برده باشد رشد از مسائل  در زمینه  به مسائل توجه کنید ممکن است کودک شما

. ایستندهای مبل و وسایل دیگر میکنند و با کمک دستخیلی از نوزادان در این زمان عالوه بر سینه خیز حرکت می

 در این ماه بهتر است که وسایل روی میز را بردارید چرا که کنجکاوی زیادی درباره اشیا دارند.

  

 هفته سوم 

فهمد که از این ماه به بعد اگر با همسرتان دعوا کنید او می یادتان باشد. بیشتر به رفتارتان باشدبهتر است حواستان 

ها غم یا شادی را تشخیص دهند. او به خوبی توانند از چهره آدمشود. برخی از کودکان در این سن میو ناراحت می

 فهمد که روابط بین شما و همسرتان چگونه است و آیا این روابط براساس محبت است یا خشم و دشمنی.می

شوند. حتی نوزادان هم دچار استرس می .سخت در اشتباه هستید قط برای بزرگترهاستاسترس ف اگر فکر میکنید که

. در این حال ممکن است مضطرب شود و گریه صورت پذیردکند که درگیری و دعوایی این حالت وقتی بروز پیدا می

حتی گاهی استرس روی رشد مغز او  شته باشید که توجه دا کند یا ضربان قلبش افزایش پیدا کند و رنگ پریده شود

 گذارد.تاثیر می

  

 هفته چهارم 

کند یا یک شیئی را دهد. وقتی او به چیزی اشاره میهای کالمی او را افزایش می. این کار مهارتصحبت کنید با او 

ین ا "کنی؟یزیون نگاه میی یا برنامه تلوهخوارا می عروسکت"ای در این باره بگویید مثل اینکه:خواهد شما جملهمی

کند تا جمالت بیشتری را بشنود و زودتر با کلمات آشنا شود و بتواند آنها را تلفظ کند. اگر ها به کودک کمک میجمله

 .داشته باشیدکنید و با این کار یک مکالمه طوالنی  کاملهایش را گوید حرفچیزی می

انید از این ماه برنج کامال پخته و نرم شده را امتحان کنید. انواع توکنیم که میدرباره غذایش هم به شما توصیه می

مرغ مخلوط کرده و به او بدهید. یادتان توانید پنیر را با زرده تخمپنیرها هم به صورت رنده شده چندان بد نیست. می



 

 

 دهید احتماالبه کودک می هایی کهمرغ زود است. سوپباشد که فقط زرده را به او بدهید و فعال برای دادن سفیده تخم

توانید با اضافه کردن جو، بلغور و گندم یا رشته فرهنگی ریز شده تنوع بیشتری به غذای حسابی تکراری شده می

 بدهید. فرزندتان

  

 نکته ماه

 وزن این البته. کند اضافه وزن گرم 31 حدود روزانه و باشد گرم 088 و کیلو 7 حدود در باید ماه این در شما کودک 

 د.انداشته گرم 058 و کیلو 1 معادل وزنی تولد بدو در که است کودکانی ویژه

 

 باره:ترین مطالب در اینمهم

 

کودک هشت ماهه توجه اش به اشیا بیشتر می شود و دلش می خواد جهان هر شیئ را کشف کند. کودک هشت ماهه 

است پس دست او را بگیرد تا این رازآلود هر وسیله ای که در دست می گیرد مثل نقشه کره زمین برایش پیجیده و 

 دنیای اسرارآمیز را بشناسد. 

 

ن با میزان های متفاوتی رشد می کنند، اما در این بخش یک راهنما برای مراحل که تمام کودکا توجه داشته باشید 

 ماه وجود دارد.  0رشد برای مراقبت از نوزادتان در 

 

  ته جلوتر از برخی چیزها و کمیممکن است چند هف -نگران نباشید اگر کوچولوی شما دقیقاً با این الگو مطابقت ندارد 

و معموالً این اتفاق، با گذشت زمان از بین می رود اما اگر نگران این هستید که کودک   عقب تر از سایر کودکان باشد

 کنید.مشورت شما یک یا چند نقطه عطف مهم را از دست داده است، به طور کلی با پزشکتان 



 

 

 

 

 ماهه تان چگونه می خوابد؟ 0کودک 

 

 18تا  18عت خواب در روز نیاز دارد، از جمله یک چرت کوتاه )و نیم سا 31به طور متوسط به حدود  ماهه 0کودک یک 

 ساعت در بعد از ظهر(. 1تا  0دقیقه( خواب در صبح و یک چرت دیگر )

  

 0بعد از ظهر وقت خواب تعیین می کنند. در  0بعد از ظهر یا  7بسیاری از والدین برای کوچولیشان در حدود ساعت 

( بسیار کم است، پس اگر آن ها در شب به شکم خود برگردند، دیگر SIDSنوزاد )ماهگی، خطر سندرم مرگ ناگهانی 

 نیازی نیست که به پشت برگردانیدشان. 

 

بگذارید و  شانبدهید، آن ها را در تخت خواب ، به نوزاد خود یک بوسه"شب بخیر"سعی کنید به جای عادت گفتن 

از  عضیب مواظبر شب در زمان خواب انجام می دهید، اگر این همان چیزی است که ه -سپس اتاق را ترک کنید 

 .درونشان بیشتر می شودباشید که کودکان در این سن  "اضطراب هایی جدایی"

 

ساعت بدون بیدار شدن می خوابند، اما بیش از یک کودک از چهار کودک این کار را به طور  30تا  0برخی از کودکان 

 سال سن داشته باشد.  3منظم انجام نمی دهد تا زمانی که بیش از 

 

که هر بار بدون پدر و مادرشان به خواب  متوجه می شوندهمه کودکان در شب چند بار بیدار می شوند، اما  واقعدر 

کمی تمرین در زندگی خود نیاز داشته باشید با این حال اگر نوزادتان  اب خیلی ساده بروند، بنابراین ممکن است که شما 

 ه شما نیاز دارند.، ناراحت است یا گرسنه است، به توجدرد دندان داردبا 

 

 

https://niniban.com/fa/news/206722/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9
https://niniban.com/fa/news/214633/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D9%86
https://niniban.com/fa/news/214633/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D9%86


 

 

 ماهه و غذا خوردن 0کودک 

 

بار به شیر )معموال در ساعات اولیه صبح، بعد از ناهار و در وقت خواب(، به عالوه سه وعده  1در روز  ماهه 0کودک 

 غذای جامد سالم نیاز دارد. 

 

سبز را داشته باشد، بسیار مهم است که  سبزیجاتمطمئن شوید که غذاها غنی از آهن باشند، برای مثال گوشت و 

که اگر کودک تان طعم  یادتان باشدو  -ها را تا جایی که ممکن است با او آشنا کنید  سعی کنید غذاهای جدید و طعم

 کارتان را درست انجام دهیدرد، دلسرد نشوید، فقط سعی کنید ها را نمی پذی

 

، زیرا این می تواند منجر به عادات غذایی منفی در آینده شود و به دندان از دادن چیزهای شیرین به نوزاد بپرهیزید

 های جدید او آسیب برساند.

 

نیست اما تنها  راحتاین کار برای شما  -به طور کامل شلوغ باشد  ن واقعیت وجود ندارد که غذا هیچ راه فراری از ای

چیزی است که کودک شما برای یادگیری مهارت های تغذیه جدید و ایجاد رابطه سالم و آرام با مواد غذایی به آن ها 

 کمک می کند. 

 

ساله شوند )چه در دوران شیردهی با شیر مادر تغذیه شوند یا شیر خشک ( به قطره ویتامین  5انی که آن ها تا زم

میلی لیتر( یا بیشتر شیر فرمولی را در روز  588نیاز دارند، مگر اینکه یک لیتر ) Dو  A ،Cروزانه حاوی ویتامین 

 مصرف کنند.

 

 

 

 ماهه 0پیشرفت های فیزیکی کودک 

https://niniban.com/fa/news/205562/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://niniban.com/fa/news/202036/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://niniban.com/fa/news/202036/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C


 

 

 

خواهید شد که کودک شما می تواند اشیا کوچکی را دقیقاً با انگشت شست و سبابه انتخاب کرده و مهارت  شما متوجه

 های تمرکز بهتری برای بررسی اجسام نزدیک داشته باشد.

 

اب اسباز کودکان می توانند یک  عضیرا برای نوشیدن نگه دارند و ب آن ها می توانند فنجان یا شیشه مخصوص خود

 را برداشته یا رها کنند و آن را به شما تحویل دهند.  بازی

 

کند؛  در یک زمان را شروع می "پایکوبی با یک پا "به جای اینکه بر روی پاهای خود باال و پایین بپرید، نوزاد شما احتماالً 

ن هم اکنون شروع به راست بایستند. بسیاری از نوزادا "با تکان دادن کم تر و پاهایشان  "آن ها همچنین می توانند

 خزیدن و چهار دست و پا رفتن، در اطراف می کنند.

 

 

 ارتباط و احساسات

 

ماهه شما به لب و دهان تان با دقت نگاه می کند, ممکن است سعی کند از شما کپی کند و با  0در حالی که نوزاد 

 را تجربه کند.  ( و ترکیباتی آن"تا ", پا"کا ", "با ", "دا  "استفاده از هجاهای کوتاه )

https://niniban.com/fa/news/213822/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7
https://niniban.com/fa/news/213822/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7


 

 

و اسامی خواهران و برادران و حیوانات خانگی را می شناسند و همچنین وقت  "ماما  ", "بابا  "آن ها به احتمال زیاد نام 

. خزیدن فعال قبل از یادگیری برای کنندها را تکرار آن آن است که به آنچه در اطراف آن ها می گویید نگاه کنند و 

پا کمک می  -باعث می شود دید کودک افزایش بیشتری پیدا کند، چون به توسعه و رشد هماهنگی چشم  راه رفتن

 کند.

 ماهه کمک می کنند؟ 0ها به رشد کودک  چه فعالیت ها و بازی

 

و او را تشویق کنید که به آن ها نگاه کند آن را در چرخش یک اسباب بازی "کوچولو کجاست؟خرس بابا کجاست؟  "بازی 

 کارهای کردن امتحان و پارک به رفتن… و شماست برای این, " متشکرم "به هم بگذارید در حالی که شما می گویید 

 ها آن از یکی تا کنید تشویق را او و گذاشته  خود نوزاد تمیز صندلی سینی روی را صبحانه غالت پنج یا رچها گانه بچه

 .بخورد و کند انتخاب را

 

نقاط عطف کلیدی برای کودک هشت ماهه شما عبارتند از:می تواند اشیا کوچک را دقیقاً با انگشت شست و اشاره اش 

 نشان دهد می توانند فنجان یا بطری خود را برای نوشیدن نگه دارند. 

 

ش ادامه می دهد. همچنین ( و ترکیب ها, به آزمای"تا ", پا"کا ", "با ", "دا  "در ادامه, با استفاده از هجاهای کوتاه )

و اسامی خواهران و  "ماما  ", "بابا  "احتماالً:به لب و دهان شما با دقت نگاه می کند و سعی می کند تقلید کند نام 

 برادران و حیوانات خانگی را می شناسد.

 

 

 

https://niniban.com/fa/news/213950/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF

