
 

 

 ماهگی کودک هفت

از شما می خواهیم که انتظار کارهای خارق العاده را از کودکتان نداشته کودک شما در آستانه هفت ماهگی قرار دارد، 

کند. فرزندتان را با هیچ کودک شیرخوار دیگری مقایسه ماهه رفتار  7یا  6تواند به اندازه یک بچه . او تنها میباشید

  های شخصیتی و رفتاری ویژه خود را دارد.نکنید او به تنهایی کودکی منحصر به فردی است که ویژگی

  

 هفته اول 

برای  شروعی. در واقع این حرکت مدام در تالش است خودش را به جلو بکشاندخوابد او هنوز هم وقتی روی شکم می

توانند بیشتر کودکان خردسال از شش تا هفت ماهگی می، هاست. قبل از چهاردست و پا راه رفتن سینه خیز رفتن بچه

ع خود را به وض می توانندکنند دست و پا راه رفتن میبخزند و با شکم حرکت کنند و در همان هنگام که شروع به چهار

فهمد که اشیا ثابت، اشیا متحرک را جا به . او در این ماه میر با شما بازی کندحاال یاد گرفته چطوایستاده نگه دارند. او 

ها را هل بدهد. بد نیست این تصویری که او بازیکنند و او آنقدر درک پیدا کرده که بداند در بازی باید اسبابجا می

توپ یا  باکار ئله را درک کنند. برای این از اشیای متحرک و ثابت دارند را تقویت کنید تا آنها بهتر بتوانند این مس

رک حوسیله مدور با کودک بازی کنید. با استفاده از توپ اسباب وسایل را هدف قرار بدهید تا کودک فرق بین اشیا مت

    و ثابت را بهتر درک کند. 

  

 هفته دوم 

تر و به صورت جمالت ادا ا طوالنیآورد. با این حال این صداهاز خودش در می اصوات غیر قابل فهمیاو هنوز هم 

 ینقصبی و عالی جمالت که کندمی فکر او اما ،قادر به درک هیج کدامشان نخواهید بود   شوند. هر چند که شما هیچمی

 هایش را تایید کنید. و حرفاو را همراهی کنید ند. بهتر است کمی ادا را



 

 

بدانید کند. کند و مدام اصوات را پشت سر هم تکرار میگاهی به جای ادای جمالت فقط سوزنش روی کلمات گیر می

و اگر او را تنها بگذارید حتما گریه خواهد کرد بنابراین بهتر است  او بسیار وابسته شماست برد. او از این کار لذت می

  .خوبی به او می دهده اشیا را بگیرد و پرت کند و این کار احساس همیشه در تیررس دید او باشید. او دوست دارد ک

هایش را در بیاورد و با آن بازی کند. کودک یک کار جالبی که این روزها عالقه عجیبی به آن دارد این است که کفش

 ساعت بخوابد. 41ها ماهگی باید شب 9شما از سه ماهگی تا 

  

  هفته سوم

، اما گاهی نخوردن غذا از طرف کوچولویتان شما را ناراحت خوشحال است دهید احتماال از اینکه به او غذاهای جامد می

نها ت مسالهو شما در این دنیاست کند و دچار این حس می شوید که او هیچی نخورده. البته این حس بیشتر مادران می

تر مثل فرنی به او بدهید. اما توانید به جای آبکی غذاهای سفتمی از این هفته کودک باید شاد باشد چون نیستید. 

 دوستای باشد که شیرخوار شما بتواند آن را قورت دهد. او از این ماه به بعد یادتان باشد این غذاها باید به گونه

ذا در این مواقع تا خودش هم در غذاخوردن شریک شود، اما هنوز برای این کار زود است. خریدن یک صندلی غ دارد 

 تر و بی دردسرتر به بچه غذا بدهند.کند تا راحتبه مادران کمک می

  

 هفته چهارم 

دون به ب دهد با این حال این احتمال وجود دارد که او بتوانددر این هفته او باز هم با کمک شما به یک پشتی تکیه می

الش ت از پشت به زمین نیفتد. همزمان با تالش برای نشستن باید حواستان به او باشد که ناگهانما کمک شما بنشیند، ا

 شود.میشروع خیز شدن هم برای سینه

کند و شما باید مواضبش باشید. خیز راه رفتن او تازه آغاز مشکالت شماست چرا که به هر طرفی سرکشی میسینه

بگذارید و او را  مقابلشبازی سبابا یا دهید هل جلو به را پاهایش کف توانیدمی برود خیز برای آنکه کودک سینه



 

 

که ممکن است برخی از کودکان اصال این مراحل را  توجه داشته باشید تشویق کنید که به سمت آن حرکت کند. البته 

توانند راه از آنها بدون آنکه بنشینند میبعضی طی نکنند و ناگهان بدون آنکه چهاردست و پا راه بروند بایستند یا حتی 

  بروند. 

  

 نکته ماه:

 بدو در نوزاد وزن که شرطی به البته. باشد داشته وزن گرم 055 و کیلو 7 حدود در باید ماه این شیرخوار شما در 

گرم بر وزنش اضافه  40روزانه  هفته این در باید او فراموش نکنید. است بوده گرم 005 و کیلو 3 حدود در تولد

 شود. 

 


