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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                       

 (سال 2-1) نوپا کودکان

 خوشحال نوپا بچه یک

 رشد عطف نقاط

 دادن تکان و بار اولین برای زدن لبخند ، اول قدم قبیل از هایی مهارت

 کودکان اکثر که است کارهایی رشد عطف نقاط. است توسعه عطف نقاط "خداحافظ"

 صحبت ، یادگیری ، بازی در کودکان. هستند آن انجام به قادر مشخصی سن تا

 می عطف نقاط به( پریدن یا رفتن راه ، خزیدن مانند) حرکت و رفتار ، کردن

 و خود از و هستند حرکت حال در بیشتر پا نو کودکان ، دوم سال طول در.رسند

 در نیز افراد و جدید اشیاء کشف برای آنها تمایل. هستند آگاه خود اطراف محیط

 خواهند نشان بیشتری استقالل نوپا کودکان ، مرحله این در. است افزایش حال

 و. بشناسند آینه یا تصاویر در را خود متنفر رفتارهای دادن نشان به شروع. داد

 پا نو کودکان. کنید تقلید بزرگتر کودکان و بزرگساالن ویژه به دیگران رفتار از

 جمالت و عبارات ، بشناسند را آشنا اشیاء و افراد نام بتوانند باید همچنین

 پیروی ساده های دستورالعمل و ها دستورالعمل از و دهند تشکیل را ساده

 .کنند
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 والدین مثبت نکات

 به مدت این در توانید می والدین عنوان به شما که دارد وجود مواردی زیر در

 :کنید کمک پا نو کودک

 پا نو کودک به مادر خواندن

 کند پیدا شما برای را اشیاء که بخواهید او از.بخوانید خود پا نو کودک به روزانه

 .بنویسد را اشیاء و بدن های نام یا

 و شکل سازی مرتب مانند ، دهید انجام خود نوپای کودک با را هایی بازی

 .ساده معماهای

 .کند آزمایش و کشف را جدید چیزهای تا کنید تشویق را او

 زبان توسعه در او به ، کند می شروع که کلماتی به کردن اضافه و او با مکالمه با

 شما ، "بابا" گوید می شما نوپای کودک اگر ، مثال عنوان به. کنید کمک کودک

 .است بطری یک این - است درست شما ، بله" ، دهید پاسخ توانید می

 و پوشیدن لباس در او به دادن اجازه با را فرزندتان رشد به رو استقالل به"

 .کنید کمک خود تغذیه

 دهید پاسخ ناخواسته رفتارهای کردن مجازات از بیشتر عالقه مورد رفتارهای به

 (. کنید استفاده مدت کوتاه فرصتهای از فقط)

 .دهد انجام باید کاری چه عوض در که بگویید خود فرزند به همیشه
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 و کنجکاوی حس ، اتوبوس به رفتن یا پارک به میدانی های مسافرت گرفتن با

 کنید ترغیب مشترک اشیاء تشخیص در را خود خردسال کودک توانایی

 

 کودک ایمنی اول

 همراه به نیز بیشتری خطرات ، رود می اطراف به بیشتر شما فرزند که آنجا از

 کودک بنابراین ، بیفتد اتفاق سرعت به تواند می خطرناک شرایط. داشت خواهد

 نگه ایمن به کمک برای نکته چند اینجا در. دارید نگه نظر تحت نزدیک از را خود

 :است شده گرفته نظر در پا نو کودک داشتن

 

 ، استخر ، وان مثال عنوان به) آب اطراف یا نزدیکی در را خود نوپای کودک

 تماشا را او کسی اینکه بدون ندهید قرار( اقیانوس یا گرداب ، دریاچه ، استخر

 .کند

 این در مرگ و آسیب اصلی علت شدن غرق. خلوت حیاط استخرهای حصار 

 .است سنی گروه

 

 . کنید مسدود کوچک حصار یا دروازه یک با را ها پله راه
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 درپوشهای دادن قرار با.کنید قفل را زیرزمین یا گاراژ مانند خطرناک درهای

 مناسب شما خانه که شوید مطمئن نشده استفاده برق پریزهای همه روی پالگین

 .است کودک

 .دارید نگه خود نوپای کودک دسترس از دور را بخاری و اتو ، آشپزخانه وسایل

 .بچرخانید گاز اجاق پشت سمت به را کتری دستگیره 

 .دارید نگه امن مکانی در را قلم و چاقو ، قیچی مانند تیز اشیاء

 .کنید قفل را سموم و خانگی های کننده پاک ، داروها

 حتی( ون یا کامیون ، ماشین یعنی) نقلیه وسیله هر در را خود نوپای کودک

 .نگذارید تنها لحظه چند برای

 .کنید داری نگه خود دسترس از دور و امن مکانی در را اسلحه نوع هر

 

 براساس. دارید نگه عقب قسمت در امکان حد تا را خود کودک اتومبیل صندلی

 در مگابایت 1.15 صفحه] ملی های بزرگراه ترافیک ایمنی ملی اداره pdf آیکون

 . است وی داشتن نگه ایمن برای راه بهترین( کریر)خارجی آیکون[ 1

 حد یا ارتفاع حداکثر به اینکه تا بماند اتومبیل عقب صندلی در باید شما کودک

 . برسد ماشین صندلی تولیدکننده مجاز مجاز
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 عقب به کودک که ر یه کری) اتومبیل عقب به رو صندلی از شما کودک وقتی

 است مهار با جلو به رو ماشین صندلی در سفر آماده او ، شد بزرگتر(میکند نگاه

 

 

 سالم بدن

 از بعد. بدهید ساده شیر و آب خود کودک به ، شیرین های نوشیدنی جای به

 و بیشتر جامد غذاهای خوردن حال در شما نوپای کودک که هنگامی ، اول سال

 .اوست غذایی رژیم برای آل ایده یک هم هنوز مادر شیر ، است متفاوت

. شود تبدیل نامنظم و  زن ناخنک خورنده یک به است ممکن شما نوپای کودک

 بهتر. دارند احتیاج کمتری غذایی مواد به آنها سریع رشد دلیل به نوپا کودکان

 پیشنهاد شما به را سالم غذاهای از ای گزیده. نکنید نبرد او با باره این در است

 غذاهای کنید سعی. کند انتخاب خواهد می که را آنچه دهید اجازه او به و دهید

 غذاها آن داشتن دوست یادگیری برای است ممکن. کنید امتحان را جدید

 .باشد الزم زمان

 برنامه یک و کنید محدود را...(و موبایل و تلویزیون) نمایش صفحه زمان مدت

 .کنید تهیه خود خانواده برای رسانه از استفاده
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 می توصیه AAP ، است ماه 18 از کمتر آنها سن که کودکانی برای خارجی نماد 

 ای صفحه رسانه هیچ از تصویری گپ از غیر به نوپا کودکان که است بهتر کند

 .نکنند استفاده

 لگد ، دویدن - کند می حرکت مداوم طور به شما نوپای کودک رسد می نظر به

 می تقویت را خود هماهنگی او - باشد فعال او بگذارید. پریدن یا صعود ، زدن

 توصیه مقدار شب هر شما کودک که کنید حاصل اطمینان.شود می قوی و کند

 14 تا 11 ، سال 2-1 نوپا کودکان برای: آورد می بدست را خواب از ای شده

 (ها چرت شامل) ساعت 24 در ساعت

 تهیه و ترجمه:دکترحسین جدید                               
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