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 نام کودک:                                                 سن کودک:                                      تاریخ امروز: 

عمل کردن و حرکت کردن کودک شما نشانه های مهمی در مورد  ,صحبت کردن ,یاد گرفتن ,شیوه بازی کردن

شیوه رشد کودکتان ارائه می کنند. مراحل رشدی  نشانگر چیزهایی هستند که کودکان با رسیدن به سن خاصی 

اش به آنها دست پیدا کرده است را سالگی  1 که کودکتان تا تولد قادر به انجام آنها هستند. مراحل رشدی

پرینت بگیرید و  با خود داشته باشید و در هر ویزیتی که با پزشک کودکتان  این موارد رابررسی کنید 

و این  دارید در مورد مراحل رشدی که کودکتان  بدست آورده یا هنوز نمیتواند انجام دهد صحبت کنید

 . اشته باشیددکه بعدا انتظار چه چیزی را باید 

 بیشتر کودکان در این سن چه کار می کنند:

 اجتماعی/هیجانی 

  خجالتی یا هیجان زده میشوددر حضور غریبه ها . 

  .وقتی که مادر یا پدرش می روند گریه می کند 

  .افراد و چیزهای مورد عالقه خودش را دارد 
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  .در برخی از مواقع از خود ترس نشان می دهد 

  .به دستتان کتاب می دهد وقتی می خواهد داستانی را بشنود 

 

  دیگران به او توجه کنندصداها و اعمال را تقلید می کند تا . 

  .دست یا پایش را دراز می کند تا در لباس پوشیدن کمکتان کند 

 

  را انجام می دهد.  "دالی بازی"بازی هایی مانند 

 

 زبان/ ارتباطی

  .به درخواست های شفاهی ساده پاسخ می دهد 

  بهره می برد.  "نه گفتن"از ژست های ساده مانند تکان دادن سر به نشانه 

  .)با تغییر لحن کالم صدا می سازد )صداهایی شبیه به کالم 

  می گوید.  "اوه! -آه"را در کنار عالمت تعجبی ماند  "دادا"و  "ماما"واژه های 

 تقلید کند را سعی می کند واژه هایی که می گویید . 
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 تفکر و حل مسئله(  ,یریادراکی )یادگ

  و پرتاب کردن.  ,مختلف به شیوه های متفاوت مانند بهم زدن اءیاشبررسی 

 به راحتی پنهان شدهچیزهای  پیدا کردن 

 

  .نگاه کردن به فرد یا شخص درست وقتی که از وی نام می برید 

  .تقلید از ژست ها 

 

  چیزی از فنجان.شروع کردن به استفاده درست از اشیائ مثال نوشیدن 

  .دو چیز را بهم زدن 

  .چیزهای مختلف را در یک ظرف ریختن یا از ظرف درآوردن 

 دهدیمختلف را انجام م یبدون کمک کارها 

 ه با انگشت اشاره. ه یا فشارضرب 

 (."بگذار نجایرا ا یاسباب باز"ساده )مانند  یا نجام دستورها 
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 حرکتی/ جسمی رشد 

  .بدون نیاز به کمک به حالت نشسته می رود 

 
 

 

 

  .به پایه دست می گیرد و با دست گرفتن قدم بر می دارد 

 .ممکن است چند قدم را بدون استفاده از تکیه گاه بردارد 

  

  .ممکن است به تنهایی بایستد 
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  نمی رود.  خیزسینه 

  .با وجود تکیه گاه نمی تواند بایستد 

  .به دنبال چیزهایی که می بیند مخفی کرده اید نمی گردد 

  را نمی گوید.  "دادا"یا  "ماما"واژه های منفردی مانند 

  .ژست هایی مانند دست تکان دادن یا دست دادن را یاد نمی گیرد 

  .به اشیائ اشاره نمی کند 

  .مهارتهایی را که زمانی داشته از دست می دهد 

در این سن را مشاهده کردید به پزشک کودکتان بگویید تاخیر رشد اگر هریک از عالئم ��

در ناحیه سکونتتان  کاردرمانی کودکان خدماتاطرافتان که با یا شخصی از جامعه  یاو

آشنایی دارد صحبت کنید. از جمله این خدمات می توان به برنامه مداخله اولیه عمومی اشاره 

 کنید مراجعه  https://childrenrehab.irکرد. برای اطالعات بیشتر به سایت 

 (شنال تراپیست: محمد مهدی خاتمی))اکوپی.تماس بگیرید09125113492یا با شماره 

 

 

 

 

کنید.اگر کودکتان موارد زیر را دارد حتما به پزشک یا روانپزشک مراجعه   

 

https://childrenrehab.ir/
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شما می توانید به نوزادتان در زمینه رشد و یادگیری کمک کنید . هر روز با همدیگر صحبت 

آواز بخوانید و بازی کنید . در ادامه فعالیت هایی آمده است که امروز با نوزاد یکساله تان  ,کنید 

 می توانید از آنها لذت ببرید: 
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 اپیست: محمد مهدی خاتمیراکوپیشنال ت:و مترجم نویسنده

 می توانید انجام بدهید.  سالگی1چه کارهایی برای نوزاد 

 ان را در حیوان اسباب بازی یا پتوی مورد عالقه کودکت ,به کودکتان زمان الزم برای شناختن یک مراقب جدید را بدهید. عروسک

 اختیار وی قرار بدهید تا در وی حس آرامش ایجاد شود. 

 ن سکوتی معادل ضربه نزنید و یا توضیحات طوالنی ارائه نکنید. زما ,بگوید. داد نزنید "نه"محکم  ,در پاسخ به رفتارهای ناخواسته

 دقیقه ممکن است به تغییر جهت توجه کودکتان کمک کند.  1ثانیه تا  30

 ببوسید و بخاطر رفتار مناسبش ستایش کنید .  ,کودکتان را مرتب درآغوش بگیرید 

 ر تشویق برای با 4کنید . )سرزنش ویت رفتارهای مدنظر کنید  به جای این که رفتارهای ناخواسته را زمان زیادی را صرف تشویق و تق

 رفتارهای مدنظر در مقابل تغییر جهت فعالیت بواسطه مشاهده رفتارهای ناخواسته(. 

 شویدمادر دستهایت را با صابون می " ,با کودکتان در مورد کاری که می کنید صحبت کنید . به طور مثال" . 

 ویر برچسب بزنید. د به صفحه بعد برود. بعد به صورت نوبتی با کودکتان به تصاهیهرروز برای کودکتان کتاب بخوانید. از کودکتان بخوا 

  ک"ی گوید ماز چیزی که می خواهد بگوید و یا چیزی که به سمتش اشاره می کند بهره ببرید. اگر به سمت کامیون اشاره می کند و" 

 . "اون یه کامیون بزرگ و آبی رنگه ,بله"شما بگویید:  "ونکامی"یا 

  به کودکتان کاغذ و مداد شمعی بدهید و به کودکان اجازه بدهید آزادانه نقاشی بکشد. به کودکان شیوه ترسیم خطوط به سمت باال و

 پایین و در عرض کاغذ را نشان دهید. او را تشویق کنید وقتی که سعی در تقلید از شما دارد. 

 ایی که باعث می شوند کودک از دستانش استفاده کند بازی کنید . شکل چین ها و سایر اسباب بازی ه ,با بلوک های پالستیکی 

  .اسباب بازی های کوچک و سایر چیزهای ایمن را مخفی کنید  و از کودکتان بخواهید آنها را پیدا کند 

  .از کودکتان بخواهید بخش های مختلف بدن یا اشیائی که در حین رانندگی در ماشین می بینید را نام ببرد 

  به کودکتان کمک کنید  با شما همین کارها را "چرخ های روی اتوبوس"با آواز حرکاتی انجام بدهید مثال در زمان پخش آواز همراه .

 کند. 

 ل بدهید. کودکتان را تشویق کنید سرو صدا ایجاد کند. ببه کودکتان قابلمه و ماهیتابه و یا آالت موسیقی کوچک ماند ط 

 جستجوی کودک خردسالتان در نظر بگیرید. منزل را برای کودکتان مناسب کنید . محصوالت مرتبط  مکان های ایمن را برای حرکت و

 .شستشو و غیره را در جای مشخصی نگه دارید. از درهای قفل دار به سمت بیرون و زیرزمین استفاده کنید ,با تمیز کردن

  بدهید.  "ماشین اسباب بازی فنری"به کودکتان اسباب بازی های فشاری مانند 
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 اکوپیشنال تراپیست با تشکر از دکتر مهدی علیزاده

 اعصاب شناختی( )دکتری علوم و

 

 

 


