
 

 

 ماهگی کودکچهار

های مختلف را او مدام در حال گسترش حواس خود است. او همان حسی را دارد که کاشفان جهان برای اولین بار قاره

 روی زمین کشف کردند.

 داشته باشد. بهتر است از این ماه کمک کنید تا اکتشافات بیشتر

  

 هفته اول 

ها کودک تعلق ندارد پدرش هم سهمی بزرگی در رشد او دارد. بنابراین سعی کنید طی این هفتهمادر  فقط بهکودک 

 یا اینکه  واگذار کنیدو شیر دادن را به همسرتان  توانید شیرتان را بدوشیدبیشتر با پدرش ارتباط برقرار کند. اگر می

تا در این میان پدر و کودک بتوانند بیشتر با هم کلنجار بروند. به هر حال  به او کمک کنید تا پوشک بجه را عوض کند 

شناسد و اگر در میان افراد فامیل شما یا همسرتان در اتاق نباشید او کودک، شما و همسرتان را بیش از هر کسی می

ند، ککند. او به صداها توجه میافتاده و به اندازه یک بزرگسال کار می گردد. حواس او اکنون به کاربه دنبالتان می

 تشخیص دهد تواند اشیا را از هم هتر میکند و باش هم به مرور زمان پیشرفت میشنود و حس بیناییبوها را می

ای خودش و شما هدستروی اش را مدام شود. نگاه کنجکاونههایش جلب میها توجه او به دستخوب! طی این هفته

های مختلفی از خودش در بیاورد. البته این صداها ضعیف کند که صدای. این کوچولو از این به بعد سعی میچرخد می

 می تواند نظر شما را به خودش جلب کند داند که با این کار و گاهی در حد چند قان و قون هستند، اما او خوب می

 دهد.خنده همراه هستند، ادامه می بنابراین به این صداهای که گاهی با

  

 هفته دوم 

هایی را انجام گیریتواند روابط علت و معلولی را درک کند و درباره محیط اطراف خود نتیجهتر شده و میعاقل حاالاو 

 راخود تواندمی او بگذارید، شتخت درون را او  . اگرسعی کنید گاهی او را تنها بگذارید تا در دنیای خودش باشددهد. 



 

 

ی ا دنیاکند تمی به اینصورت سعی  او. کند شیطنت هم کمی و بزند حرف خودش با یا کند سرگرم دارد که بازیاسباب با

ی نشان خواهد داد چرا ها هم واکنش بیشتراین هفته به رنگ این کوچولو از اطرافش را بدون حضور شما بشناسد. 

ها یی که دارد درک کند. این بزرگترین موفقیت در این هفته است. حس المسه بچههادنیا را با همه رنگ قادر شدهکه 

هم خیلی خوب به کار افتاده و آنها دوست دارند که لمس شوند و با پدر و مادر خود تماس پوستی داشته باشند. 

وان تمی ست این تماس پوستی فقط در آغوش گرفتن کودک نیکند. های پوستی به رشد کودک شما کمک میتماس

های مختلف پارچه را بر روی پوست او بکشید تا با حس المسه های مختلف امتحان کنید. در واقع جنسکودک را با پارچه

 ها را درک کند. اش بتواند این تفاوت

کند بنابراین باید حواستان به این باشد که وسایل را با گذاشتن هر چیزی در دهانش برطرف میخود کنجکاوی  او 

بتواند در دهانش بگذارد و مشکل ساز گذارید آنقدر کوچک نباشد هایی که در اختیارش مییتان و اسباب بازیخانه

   شوند.

  

 هفته سوم 

خوب خیلی ساده است  این کار چند روش دارد .از همین حاال دست و پاهایش را قوی کنید.  دست به کار شوید و

کند که بازوهایش را حایل کند و توانید با بازی این کار را شروع کنید. اگر او را روی شکم بلند کنید او تالش میمی

ید نشستن را به او آموزش دهید یعنی پشت توانکند. خوب از این هفته میتر شدن عضالت او کمک میاین کار به قوی

 او را به این حالت عادت دهید.کم کم را با گذاشتن بالشت پر کنید و او 

 هفته چهارم

می لکه کب ضوحیا باباست. البته نه به این وباشید که شبیه مامان  صداهاییر این ماه بهتر باشد منتظر خوب! شاید د

تمرین حرف زدن را شروع کرده، اما شاید چندان در این زمینه موفق نباشد.البته این تالش از حاال تر. او غیرقابل فهم

. او این روزها بیشتر شبیه یک دیرتر این کار را شروع کنندها حتی یابد و شاید برای برخی از بچهماهگی ادامه می 6تا 



 

 

تلف به روزرسانی کند تا بتواند از کلیه های مخکند و تالش دارد تا خودش را مثل دستگاهمهندس مبتکر عمل می

 گیرد و توجه بیشتری به اشیا پیرامونشهای بدنش استفاده کند. سر و گردنش را به کمک دستانش باال میسیستم

 دارد. 

استان حو ی شما را درک کند بنابراینهاتواند حرفو مینسبت له فضای اطراف درک بیشتری پیدا می کند او در این ماه 

توانند اشیا را تشخیص دهند که بتوانند حرکت آن را دنبال د. کودکان در این سن زمانی میاعمال و حرکات خود باشبه 

 کند. برای اینکه او بتواند اینگیرند که اندازه، رنگ و شکل آن شی در دور و نزدیک تغییر نمیکنند و اینگونه یاد می

 و نامش را بگویید تا اینگونه او بتواند اشیا را یاد بگیرد و بفهمد. اشیا را بشناسد، توپ یا هر چیزی را غلت دهید

  

 نکته ماه:

 فراموش نشود. 2،فلج اطفال2گانهکه شامل سه او هایواکسن ماه این در  حواستان باشد که شما
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