
 

 

 ماهگی کودکپنج 

شود. تر و دردسرهای شما هم شروع میاید، او از این هفته بداخالقهایش رها شدهفکر نکنید از دست کج خلقی

 های او هم همین است.بداخالقیکنند و علت ها ثانیه شماری میهایش برای بیرون آمدن از لثهدندان

 

 هفته اول 

. نباید از این بابت ناراحت و نگران باشید که چرا هیچ کدام از کارهایی از نظر شما او دانشآموز خوبی نباشدممکن است 

ایم او انجام نداده است. به هر حال استعداد و توانایی افراد با هم متفاوت است. اگر تا به حال را که تا به حال گفته

 هیچ چیز بیشتر از بازی ید ، و تنها تر و خشک کردن و غذا خوردن او برایتان مهم بوده باید بگوییم که اشتباه میکن

 .به باز کردن زبان او کمک میکندآموزش را همین حاال آغاز کنید. این آموزش  پسبرای کودکتان آموزنده نیست، 

کنند که این صداها همان د صداهایی را از خودشان تولید کنند و فکر مینکنهاست که تالش میبیشتر کودکان مدت

را رها خواهند کرد چرا که این صداها از  صداها گویید، اما بعد از مدتی این ن سخن میچیزهایی است که شما با آ

 . حرف بزندچیزی به او کمک کنید تا شوند با تکرار نام هر سوی شما تکرار نمی

غییر ش را تهایبازیجای اسباب ، به طور مثال  شود یا نهکنید و ببینید که آیا متوجه تغییرات اطرافش می امتحاناو را 

   های مختلف بپوشید یا گردنبندی بر گردنتان بیاندازید. او باید توجه این تغییرات شود. دهید یا آنکه خودتان لباس

 

 هفته دوم 

و  . او به تازگی یاد گرفته که غلت بزندنباید او را روی تخت تنها بگذاریدها بیشتر حواستان به کودک باشد. این هفته

یند گاه بنشخواهد این کار را مدام تکرار کند. برخی از کودکان در این زمان ممکن است که بتوانند بدون تکیهدلش می



 

 

کار  حتما بعد از اینفراموش نکنید د تا او روی پایش بایستد. یهایش را بگیردست تمرین راه رفتن توانید برای می

 قش کنید. او دوست دارد خودی نشان دهد. تشوی

کنید و گاهی ممکن ک با یک دستمال دهانش را پا میبایست مدام شود و نش بیشتر میخوب! از این هفته آب دها

ها کند ممکن است شبهایش را توی دهانش میشود و مدام دستاست از این کار خسته شوید. او بدخلق هم می

اند. قرار را شروع کردهرشد های او کند. اینها همه عالئم یک چیز هستند. دندانفوت هایش عتب کند و حتی گوش

   های بیشتری از این کوچولو باشید. هایش پیدا شوند. پس منتظر بدخلقیاست همین روزها از توی لثه

 

 هفته سوم 

دهد. خورد و حتی یک قطره از شیر مادرش را هدر نمیدر این دوره نوزاد بسیار حریص است و با ولع شیرش را می

 حواستان باشدبابد. رسد که دوست دارد وزن زیادی در این ماه بگیرد این وضعیت تا ماه ششم ادامه میبه نظر می

 شروع غذای کمکی قبل از چهارماهگی ممنوع است. 

به مادران توصیه غذای کمکی  بدن شیرخوار و در شرایط خاص  زشکان گاهی به دلیل کمبود مواد مغذی درپالبته 

توانند شیر گاو بخورند. بنابراین به این بهانه که ماهگی هم نمی 9کند. این را هم یادتان باشد کودکان تا پایان می

 کودک غذای سالم تری بخورد به او شیر گاو ندهید.

 

 هفته چهارم 

ش هایاثر بزرگی دارد. او با استفاده از دست اش . این کار در زندگیحاال یاد گرفته از دست هایش استفاده کند  او 

ها این امکان را کند. این دستکشد و پرتاب می، میامتحان می کند کند، همه چیز را لمس میخود را سرگرم میکند. 



 

 

ا روابط بین اشیا را کشف هچیزش را به دهان ببرد و بمکد. بنابراین او به وسیله دستآورد تا همه برای او فراهم می

 بنابر این سعی کنید دست هایش را تمیز نگه دارید. کند.می

هایش را در بیاورید پاهایش را دهد. در این زمان اگر جوراباو در این ماه معنای رو، زیر، داخل و کنار را تشخیص می

ای برای مکیدن پیدا کرده خوشحال است و می خندد. او برد چون عاشق مکیدن است. اینکه چیزه تازهبه دهانش می 

 کند.ها و تمام بدنش را کشف میبه تدریج موها، گوش
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