
 

1 

 

 

 

 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 قادر 

این اش به آنها دست پیدا کرده است را بررسی کنید  سالگی 2که کودکتان تا  به انجام آنها هستند. مراحل رشدی

وارد راپرینت بگیرید و  با خود داشته باشید و در هر ویزیتی که با پزشک کودکتان دارید در مورد م

مراحل رشدی که کودکتان  بدست آورده یا هنوز نمیتواند انجام دهد صحبت کنید  و اینکه بعدا انتظار 

 چه چیزی را باید داشته باشید. 

 اجتماعی/هیجانی 

 بخصوص بزرگساالن و کودکان بزرگتر ,تقلید از دیگران 

  

  .هیجان زده شدن وقتی که کودکان دیگر حضور دارند 

  استقالل بیشتری از خود نشان دادن 
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 ( ری که گفته شده نباید انجام شودنجام کاارفتار متضاد از خود نشان دادن) 

 

  مثال در داردبیشتر در کنار سایر کودکان بازی کردن ولی شروع به مشارکت دادن سایر کودکان هم(

 (. های ساده گروهیبازی

  ارتباطیزبان/ 

  .اشاره به اشیائ یا تصاویر وقتی که نامشان برده می شود 

  .اطالع از نام افراد و بخش های بدن آشنا 

  کلمه 4تا  2گفتن جمالتی با . 

  .انجام دستورات ساده 

  در مکالمات شنیده شده است. مکررا که  کلماتیتکرار 

 

  .اشاره به اشیائ نشان داده شده در یک کتاب 

 تفکر و حل مسئله( ,ادراکی )یادگیری

  .یافتن اشیائ حتی وقتی که زیر دو یا چند پوشش مخفی شده اند 

 

  تکمیل جمالت و قافیه های کتاب های مشهور 



 

3 

 

  پرنده یا سگ.  ,بردن از اشیائ داخل یک کتاب مصور مانند گربهنام 

 

 جور کردن براساس رنگ وشکل . 

  .انجام بازی های وانمودی )سمبلیک( ساده 

 

 (غلبه طرفی شروع)میکند. استفاده از یک دست بیشتر از دیگری  

  مکعب بزرگ میسازد 4یک برج با 

 

  کمدکفشات رو بردار و اونا رو بزار تو "پیروی از دستورهای دو مرحله ای مانند" . 
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  جسمیرشد حرکتی/ 

  .ایستادن روی نوک انگشتان پا 

 

 .زدن توپ 

  

  .شروع کردن به دویدن 

 

  .بدون نیاز به کمک از مبل باال و پایین رفتن 

 

  .از پله ها با حفظ تعادل باال و پایین رفتن 
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  انداختن.  از پایین به باالتوپ را بصورت 

 

  .ترسیم یا تقلید از خطوط مستقیم و دایره 

 

 

  (. "شیر نوشیدن"از عبارت های دو واژه ای استفاده نمی کند )مثال 

  کندقاشق و تلفن چکار باید  ,چیزهای معمولی مانند مسواکنمی داند با . 

  .از اعمال و واژه ها تقلید نمی کند 

  .از دستورات ساده پیروی نمی کند 

  .به صورت پیوسته قدم بر نمی دارد 

  .مهارت هایی را که زمانی داشته از دست می دهد 

 یابه پزشک کودکتان بگویید ودر این سن را مشاهده کردید تاخیر رشد اگر هریک از عالئم ��

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

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

 کنید مراجعه  https://childrenrehab.irاطالعات بیشتر به سایت 

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

اقدام کنید و با  پزشک یا روانپزشک کودکتان صحبت کنید اگر کودک شما موارد زیر را دارد: فورا   

 

https://childrenrehab.ir/
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 24در ویزیت  اتیسمآکادمی پزشکان کودک آمریکا توصیه می کند که کودکان از نظر رشد کلی و 

  ماهگی بررسی شوند. از پزشک کودکتان در مورد غربالگری وضعیت رشد کودکتان سوال بپرسید.

 

آواز بخوانید و  ,کنید . هر روز با همدیگر صحبت کنید شما می توانید به نوزادتان در زمینه رشد و یادگیری کمک 

 می توانید از آنها لذت ببرید: تان ساله 2 . در ادامه فعالیت هایی آمده است که امروز با نوزادکنید بازی 

 تان می توانید انجام بدهید. ساله  2 چه کارهایی برای نوزاد

   تشویق کودکتان برای انجام کارهای روزمره ساده در خانه مانند جارو کشیدن و شام درست کردن. از

 . کنید کودکتان بخاطر این که دستیار خوبی برای شماست تشکر 

 کودکان هنوز در کنار هم دیگر )و نه با هم( بازی می کنند وخیلی چیزها را به اشتراک نمی گذارند.  ,در این سن

و اگر  کنید به کودکان اسباب بازی های زیادی بدهید. بازی کردن آنها را نگاه  ,در تاریخ های بازی معین شده

 . کنید جروبحث کردند یا جنجال به راه انداختند مداخله 

 وقتی دستورات و راهنمایی ها را رعایت می کنند. از سطح توجهات  کنید آنها تقدیر و ازکنید توجه  به کودکتان

تا مجازات  کنید بعد از مواجه با رفتار تدافعی بکاهید. زمان بیشتری را صرف تقدیر از رفتارهای خوب 

 رفتارهای بد. 

  و بگوید.  کندای معمول را شناسایی نام حیوانات و چیزه ,به کودکان آموزش بدهید که بخش های بدن 

 کلمهطرز صحیح بیان  ,سخن کودکتان را تصحیح نکنید وقتی که واژه ها را نادرست بیان می کند. بلکه صرفا 

 . "این یک توپ است"را بگویید. به طور مثال: 
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 اپیست: محمد مهدی خاتمیراکوپیشنال ت:و مترجم نویسنده

 )دکتری علوم واعصاب شناختی(مهدی علیزادهبا تشکر از دکتر 

 

  را بگوید  کلمهبه جای اشاره کردن نام شیئ را بگوید. اگر کودکتان نمی تواند کل تشویق کنید کودکتان را

را بگویید تا کمکش کنید. در طول زمان می توانید  "یعنی ش"به وی صدای اول آن واژه  ,"مثال شیر"

 . "مثال )من شیر میخواهم("تا کل جمله را بگوید  کنید کودکتان را راهنمایی 

  کندنها را پیدا و به وی اجازه بدهید آ کنید اسباب بازی های کودکتان را در گوشه و کنار اتاق پنهان . 

 نام کندرنگ ها و یا حیوانات مزرعه اسباب بازی پازل حل  ,به کودکتان اجازه بدهید با استفاده از اشکال .

 دهد را بگویید. قرار می هریک از تکه های پازلی که کودکتان در جای خودش

  به صورت نوبتی برج پالستیکی بسازید و خرابش کنید کودکتان را تشویق به بازی با بلوک های پالستیکی .

 . کنید 

 رنگ و کاغذ پروژه های هنری انجام بدهید. تصمیم بگیرید که  ,با کودکتان و با استفاده از مداد روغنی

 . کنید کودکتان چه چیزی بسازد و آن را روی دیوار یا در یخچال نصب 

  کندو گشتن در صفحات کتاب یا مجله کمک  کمداز کودکتان بخواهید به شما در بازکردن درها و . 

 کنداز وی بخواهید چیزهای کوچک را برای شما حمل  ,بعد از آن که کودکتان به خوبی قدم برداشت . 

 وی را  ,توپی را بین خودتان و کودکتان پاس بدهید. وقتی که کودک مهارت کافی در این عمل بدست آورد

 . کنید تشویق به دویدن و ضربه زدن 

  کودکتان را به پارک ببرید و از روی دستگاه ها و تجهیزات باال بروید و یا در مسیرهای طبیعی قدم بردارید. به

 . کنید کودکتان را بررسی  حرکتی دقت رفتار
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