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 نام کودک:                                                 سن کودک:                                      تاریخ امروز: 

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

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

به آنها دست پیدا  شش ماهگیکه کودکتان تا انتهای مراحل رشدی . خاصی قادر به انجام آنها هستندسن 

این موارد راپرینت بگیرید و  با خود داشته باشید و در هر ویزیتی . کنید کرده است را بررسی 

که با پزشک کودکتان دارید در مورد مراحل رشدی که کودکتان  بدست آورده یا هنوز نمیتواند 

 . انجام دهد صحبت کنید  و اینکه بعدا انتظار چه چیزی را باید داشته باشید
 :بیشتر کودکان در این سن چه کار می کنند

 اجتماعی/هیجانی 

  شناختن چهره های آشنا و فهمیدن حضور غریبه ها 

 

 بخصوص والدین  ,تمایل به بازی با دیگران 

  واکنش نشان دادن به عواطف دیگران و اغلب خوشحال به نظر رسیدن 
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  تمایل به نگاه کردن به خود در آینه 

 

 

  ارتباطزبان/ 

  سازیپاسخ دادن به صداها با صدا 

  تمایل به نوبتی صدا درآوردن وقتی که والدین حضور  (اِ، اَ، آ، اُ، ،یا مثال)واکه به هم زنجیر کردن

 دارند.

  واکنش نشان دادن به نام خودش 

  صداهای برای نشان دادن لذت یا ناراحتی ساختن 

  مثال م و ب(.  همخوانشروع به گفتن صداهای( 

 

 توضیح:

ت   یاا  واکهه ) ااار یدد  داناا تدری اا  کد وااگد اا دهی راادد تدناا د(  حاا صدااار    = مُصههّ

شااا  د ااا د  د تداااا ادی ااا  داااا  یدد  دشااات    دمد مجااا  کداااا  د نااا ادهضااا  گ هوااا   

ددر    یج  دنمد حتج ه ن الک

در دستت اب    نهتتا دآن دستت ا  آ آه یتتبا آهتتبن یهتت گا  تتا یگاتتب      ا تتبن  هَمخوون  

  آه صتتا   ه هتتا نتتار   ی تت   حتتِ ب ه صووِت   گف تتبر هدتت د د  تت ا هب تتاو هتتا ی  تت  ن 

 . ستگف ا  ا 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87
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 و حل مسئله( ,تفکر ,ادراکی )یادگیری

  به اطراف نگاه کردن برای مشاهده چیزهای نزدیک تر 

 اشیائ را به سمت دهان بردن 

  

  در گرفتن چیزهایی که از دسترس دور هستند  کوششنگاه کردن کنجکاوانه به اشیائ و 

 

  میدهد.اشیائ را از یک دست به دست دیگر 

  جسمیرشد حرکتی/ 

 عقب به جلو(  ,یدن )جلو به عقبتدر هر دو جهت غل 

 نشستن بدون داشتن تکیه گاه 
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 دارد.پریدن  حالتی شبیه باال پایینانداختن وزن روی پاها و احتماال ,در زمان ایستادن 

 کند حرکت آنکه بجلوقبل از میرود  خیز گاهی به عقب سینه ,بدن به عقب و جلو حرکت داد . 

  

 

  .سعی در گرفتن چیزهایی که در دسترسش هستند نمی کند 

  .هیچ احساسی نسبت به مراقبانش از خود نشان نمی دهد 

  .به صداهای اطرافش واکنش نشان نمی دهد 

  .به سختی اشیائ را به سمت دهانش می برد 

  (اِ، اَ، آ، اُ، ،ی/ا یواکه ساده فارس )مثالاز خودش ایجاد نمی کند  دار( )صدا واکهصداهای  

  .در هیچ کدام از طرفین نمی چرخد 

  .نمی خندد یا صداهای ممتدی ایجاد نمی کند 

  .به نظر خیلی خودش را سفت می گیرد و ماهیچه هایش منقبض هستند 

  .خیلی نرم و سست به نظر می رسد 

 یادر این سن را مشاهده کردید به پزشک کودکتان بگویید وتاخیر 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. 

 کنید مراجعه  https://childrenrehab.irبرای اطالعات بیشتر به سایت 

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

 

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

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

 ماهه تان می توانید از آنها لذت ببرید:  6. در ادامه فعالیت هایی آمده است که امروز با نوزاد کنید 

 می توانید انجام بدهید. تان  ماهه 6برای نوزاد فعالیتهایچه 

 ن اکد   تد ها ن دن دن ا    تدن د هکد فد   قد 

 هدد ت رد  قفدمد,   کد  دمدد ت رد  د   م دنرا ردهد ر دن   حگد وگد,  شح لد وگی  ر ی ند  قدهد  کدن ا  .د ر د

 .د ت ردن ا    تد  د   مد

 د هدممکند وگد نگ   نشد  دنمکرد  د   مدش  .دتر چط  د   شد  د   مددن دن ا    تدن  تدنرا ردهق دد  دن   حگد وگ. 

 شم دامد اد هدد,مددانردشم دامدلبختردنزن ر.دهق دد  دار د  دمدد ه  دهق دد  د هدلبخترد- ت رد و ی  هدد"م ق نل" ادن اکد

 .د ت رد ق  رد

 ر د   کدد,هدام  هد تدار ا دده ژهدا کدو  هد کدامدنگ ی ر.دن دط  دمث لد ت ردار ا یدد  د      تدمددو ا د  د ک   د 

 د"ن "ی دد"ن ه"شم دنگ ی ردد,"ن ه"شم دمددر یرد

 د ت رد ه  د   یقددد     ه و اکدا د هادن  کد      تد   بدنخ  ن ر.دهق دد  د. 

 د ت ردهد  دم   شداحبگدد ت ردن د تد ش  هدد,هق دد  د      تدن دچ زکدنگ هدمدد تر. 

  گدهدع "هکد مکدمدد ترد تد  دن    یردهدن دن ا  دپسدنرا ر.د یندن اکدن دد,هق دد  دع هوکدد  د هکدام ندمدد نر ا

   دی  دنگ   .دد"م   ل

 ددمح   کد   بدا کد ص ی    د نگدد  دن  کدن ا    تدنخ  ن ر.د
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 چ زا کدجریرد  دن د نگ گدن دن ا    تدن  تدنرا ردهدن م  تد  دنب یر.د 

 لدمج  د  دن  تدنرا ردهد وم  تد  دنب یر.ددبراق ه جالبن دن ا    تد ص هی د    

 د ج اهد ت ردهدی د ادیکس کدم ک دن دعت  تد ک  در هدن  کدهکد و ی  هدد ت رد  دح ندن س ندن ا  دهکد  د ادج یشدن ترد.

 هدن دهکد وب بدن اکدا یددن  کدن اکد   تد  دح ندن ق   کد    لشدنرا ر.دد ترنرا رد ط  یشد  دنگ هد

 غ گدنزنرد  دن   نرد   یقد ت رد.د هد  د ت رد  د اد و  سد هد   جدن ا    تد  دن دشکمدی دپ گدنخ  ن ن ردهد وب بدن اکدا د

د و شد  دن د وب بدن اکدا دن و نر.د

 

 :و مترجم نویسنده

 دکتر مهدی علیزاده

 متخصص علوم واعصاب شناختی(-)کاردرمانگر

 : محمد مهدی خاتمی)کاردرمانگر(-اپیستراکوپیشنال ت

 

 با تشکر از 

 دانشجتی دکتری علتم اعصاب شناختی-درمانعلیرضا ساعی گفتار
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