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 یک تا شش ماهگی

 نویسنده : گروه آموزشی بازی و اندیشه

 

    

محيط اطراف  به تغيير و هوشياري بيشتر مي كند وماه اول تولد زمان كسب شناخت مادر و كودك نسبت به يكديگر است. بتدريج نوزاد هميشه درخواب شما شروع 

و اينكه او هويت . احساس تعلق هميشگي نوزاد به شما برايش جذابتر مي شود. شايد دوران نوزادي براي بسياري از مادران دوست داشتني ترين دوران رشد كودك باشد

مي كنيد هيچ زماني  بودن شما مي داند، به نوعي جالب است. ازطرفي همين وابستگي بسيار مي تواند براي شما دست و پاگير باشد بطوريكه فكر وجودي خود را در

طفوليت آنقدر لذت بخش است كه شما هميشه از  آور برو شدن با دنياي پراز شگفتي و هيجاناما رو براي خلوت با خود و پرداختن به امور مورد عالقه خود نداريد.

  داشتن كودك خود احساس غرور مي كنيد و به او عشق مي ورزيد.

 

 

 بررسی مراحل رشد در یک تا شش ماهگی

زمينه هاي خاصي پيشرفت نشان مي دهد اما  د. گاهي رشد دردر بعضي زمينه ها كند شود ولي هرگز متوقف نمي گرد است رشد يک پديده مستمر است. ممكن   

كودكي مانند هم نيستند. مجموعه اي از نمودارها براي سير تكامل رشد در سنين  درمقابل ممكن است در زمينه هاي ديگر كندتر شود. ازنظر سرعت رشد هيچ دو

ميانگين گفته شده انجام دهد بسيار كم است. كودك به احتمال قريب به يقين آن كار را زودتر  در زمان "مختلف وجود دارد اما احتمال اينكه كودك هر كاري را دقيقا

 كنيم: يا ديرتر انجام مي دهد. در اين مقاله بطور مختصر برخي جنبه هاي رشد را كه در زير آمده است در كودكان يک تا شش ماهه بررسي مي
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تا 48يلوگرم و قد او بطور متوسط  دوره كامل حاملگي بدنيا آمده است در لحظه تولد، حدود سه تا سه و نيم ك يک نوزاد طبيعي كه پس از يکبطور متوسط وزن     

نظر قد و وزن  مي آيند، از دنياه نوزاداني كه از مادران سالمتر و با تغذيه ي بهتر ب سانتي متر است.بديهي است كه اندازه، قد و وزن در نوزادان مختلف فرق مي كند، 50

يز تا اندازه اي در نيز طبيعي ترند. بطوركلي رشد جسماني و رسيدگي اندام هاي بدني به عوامل محيطي و ارثي بستگي دارد. نرمش، حركات ساده ورزشي و تمرين ن

ساير توانايي هاي كودك تأثير بسزايي دارد. سوء تغذيه جنين باعث  رشد جسماني كودك مؤثر است. تغذيه و بهداشت مادر در دوران بارداري و شيردهي، در قد و وزن و

حواس و تعادل از كاهش قابل مالحظه ي سلول هاي مغزي شده، از رشد طبيعي سلول هاي ايجادشده نيز جلوگيري مي كند. درهنگام تولد سلول هاي مغزي مربوط به 

 مي خاص ادامه پيدا مي كند و تا پايان سال دوم زندگي به سرعت پيشرفت مي كندميلين پوشيده شده اند. بعد از تولد نيز اين جريان با نظ

 

 وزن 1-1      

گرم بر وزن كودك اضافه مي شود تا اينكه در شش ماهگي وزنش به دوبرابر وزن هنگام تولد  200تا  150بطور متوسط هر هفته   

ته ها افزايشي نداشته باشد، در هفته هاي بعد اين كمبود جبران خواهد مي رسد. اگر وزن كودك بطور منظم اضافه نشود يعني در بعضي هف

وزن پسران هميشه از دختران كمي بيشتر است و اين تفاوت را تا دوران بلوغ حفظ مي كنند ولي از آن به بعد دختران سريعتر رشد مي شد.

با پسران چربي بيشتري دارند ولي عضالت و آب موجود در بدن كنند، تركيبات بدني آنها نيز با هم متفاوت است بطوريكه دختران درمقايسه 

 پسران بيشتر است.

 قد :  2-1   

 3/1بيش از   "سانتي متر، يعني تقريبا 20تغييرات قد نيز مانند وزن، در يک سال اول زندگي قابل توجه است و درحدود بيش از    

رشد سر در دوسال اول زندگي درمقايسه با قد و وزن كمتر است و از اين طريق تناسب آن با بدن قد در هنگام تولد، به اندازه قد اضافه مي شود

بدست مي آيد و شباهت و تناسب قد، وزن و سر به اندازه هاي دوره بزرگسالي نزديک مي شود. اندازه هاي بدني دختران و پسران در دوسال 

 اول تفاوت چنداني با يكديگر ندارند.

 

 دندان ها : رشد 3-1  

دندان ها درون لثه وجود دارند. نخستين دندان كودك حدود شش تا  بعد از تولد نوزاد و مدت ها قبل ازاينكه دندان ها ظاهر شوند،

هشت ماهگي بيرون مي آيد و بقيه پس از آن و بتدريج رشد مي كنند.زمان رويش دندان ها در كودكان مختلف فرق مي كند، بعضي زودتر 

مي آورند و بعضي ديرتر. ممكن است كودكي در سه ماهگي دندان دربياورد و كودكي تا يكسالگي دندان نداشته باشد. دير يا زود دندان در

طبيعي است كه هرگونه اختالل در تغذيه كودك بخصوص كمبود شير  يا باهوشي كودك ندارد. يروئيدن دندان ها هيچ ارتباطي با كم هوش

 كيل مينا و نسوج دندان مي شود و رشد آن را با اشكال روبرو مي كند. موجب ناهنجاري هايي در تش

 

 رشد حرکتی -2

                توالي رشد حركتي شامل :                                                                                                       

  Gross motor developmentرشد حركتي درشت :  -1

  Fine motor developmentرشد حركتي ظريف :  -2

درمقابل رشد حركات  .سينه خيز بروند، بايستند و راه بروند ″رشد حركتي درشت به كنترل اعمالي اشاره دارد كه به نوباوگان كمک مي كند در محيط گردش كنند مثال

گرچه توالي رشد حركتي دربين كودكان خيلي يكنواخت است اما تفاوت هاي  گ زدن مربوط مي شود.ظريف به حركت هاي كوچكتر مانند دست دراز كردن و چن

بطور بطورجدي به تأخير افتاده باشد.  يفقط درصورتي نسبت به رشد كودك نگران مي شويم كه چند مهارت حركتفردي زيادي در سرعت رشد حركتي وجود دارد.

 در : خالصه

 

       هفتگي       6

 وقتي رو به پايين نگه            و قعي كه او را مي نشانيد سرش كمتر مي افتدد، موآور درجه نسبت به تشک باال  45كودك مي تواند صورتش را تا زاويه حركات درشت:    



www.baziandishe.ir 

 زانوها و باسن او درحال نيرومند شدن هستند و به اندازه گذشته جمع نمي شوندد دقيقه سرش را در امتداد بدن نگه دارد. داشته مي شود، مي تواند براي چن

 

 بيشتر مواقع باز است. هاي او  تبطور كامل از بين رفته و دس "ريباقتاب چنگ زدن تباز حركات ظريف :

 

 هفتگي          8

 مي دارد ولي نه براي مدت طوالني. وقتي او را بصورت دمر نگه داريد، مي تواندكودك درحال ايستاده، نشسته يا دمر، سر خود را باال نگه  حركات درشت :  

 سر را در امتداد بدن قراردهد.  

  

 به آن آگاهي مي يابد.دست ها هرچه بيشتر و راحت تر بازمي شود و رفته رفته نسبت  حركات ظريف :   

 

 

 هفتگي            12

ديگر خود را روي يک دست انداخته و دست مي تواند درحالت دمر وزن  حركات ظريف : سر خود را دايم باال نگه دارد. كودك مي تواند درحالت دمر حركات درشت :  

 را دراز كند. مي تواند جغجغه را در دست نگه دارد.

 

 

 هفتگي            16

 را راست  . سرش كمي افتادگي پيدا مي كند و مي تواند آنكمک احتياج دارددوست دارد بنشيند و به اطراف نگاه كند، ولي به  اكنون كودك  حركات درشت :  

 نگه دارد، هرچند هنوز هم اگر حركت ناگهاني كند سرش تاب مي خورد.

 

 را از زمين بردارد. ي دهد ولي قادر نيست آنمرا تكان بتدريج كنترل دست ها و پاهاي خود را بدست مي آورد. جغجغه  حركات ظريف :

 

 هفتگي           20

 قرارگرفته يا به اطراف تكان مي خورد، سرش نمي افتد.سرخود را بطور كامل كنترل مي كند حتي وقتي به حالت نشسته حركات درشت :   

    

 مي برد. كاغذ لذت ي دست را دراز مي كند. از مچاله دو بگذارد. براي اشياء بزرگ هرو مي تواند مشت خود را در دهان  انگشتان پاي خود را يافتهحركات ظريف :  

 

 هفتگي           24

 درحالي كه دستهايش را بعنوان تكيه گاه جلوگذاشته  ،را روي ساعدهايش بيندازدعضالت كودك آنقدر قوي شده كه مي تواند مقدار زيادي از وزنش حركات درشت :   

 مي نشيند.  

 

 مي تواند چيزي را از يک دست به دست ديگر  چند دقيقه در صندلي بچه بنشيند.دستهايش را دراز مي كند تا بلندش كنيد و مي تواند بدون تكيه گاه كات ظريف : حر

  مي اندازد تا چيز ديگر را بردارد.را زمين  تش باشد آندهد و شيشه شيرش را نگه مي دارد. اگرچيزي در دس  

 

 رشد ذهنی -3

بين سلول ها و قسمت هاي مختلف مغز است. بدون اين  "اتصاالت "اين افزايش وزن تاحدودي بدليل رشد  وزن مغز كودك درطي دوسال اول زندگي دوبرابر مي شود.

ني مي كند، مغز ا قادر به فكركردن نخواهيم بود و يادگيري نيز از طريق اين اتصاالت شروع مي شود. نوزاد هنگامي كه به چيزي عالقمند مي شود و تالش ذهاتصاالت م
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ا، تماس، احساس، تصوير، بو و مزه مي گيرد. بنابراين از بدو تولد، هر صداو شروع به تشكيل يک شبكه مي كند. هنگام تحريک هريک از حواس كودك، همين كار انجام 

همگام با افزايش  موجب ساخته شدن اتصاالت بيشتري مي شود. براي پيشرفت رشد ذهني بايستي بينايي، شنوايي، حافظه و مهارت هاي حركتي باهم پيش بروند.

امل تعيين كننده عبارتند از : اجتماعي بودن ، شخصيت كودك و عو  مي يابند.درك عمومي، بسياري از مهارت هاي مغزي و بدني به سرعت رشد مي كنند و توسعه 

كردن محيط غني از محرك ها براي كودك، بخصوص در سال اول زندگي و ادامه آن در سال هاي آتي در مغز جهش ا براي او ايجاد مي كنيد. فراهم محيطي كه شم

 هاي رشدي عمده اي را بعمل مي آورد. 

 

 کودک یک تا شش ماهه : توالی رشد ذهنی در

 

 هفتگی          6

 

 حلقي از خود درمي آورد.وقتي با كودك حرف مي زنيد به شما لبخند كوتاهي مي زند و صداهاي كوتاه و    

 

 هفتگی          8

 

 توجه مي كند. به اشياء مختلف خيره مي شود.براحتي و مكرر لبخند مي زند و با نگاه در جهت صدا و حركات، به محيط اطراف خود    

 

 هفتگی      12

      

هنگام صحبت با او با حركات متنوعي مثل تكان سر، لبخندزدن،  مي دهد.كودك شروع به درك بدن خود كرده و به انگشتانش نگاه مي كند و بطو ارادي تكان 

 دهان، صدا درآوردن، جيغ زدن و ... خوشحالي اش را نشان مي دهد.حركات 

 

 هفتگی         20

 

، سرش را افزايش تمركز خود را نشان مي دهد. درآيينه به خود لبخند مي زندبازي بخصوص آب بازي در حمام را دوست دارد.باصرف وقت بيشتر روي اشياء    

 بطرف صدا برمي گرداند و دست و پايش را براي جلب توجه تكان مي دهد.

 

 هفتگی        24

 

ينكه بغلش كنيد باز مي كند. مي شنود هيجان زده مي شود. دستانش را براي ابا ايجاد صداهاي مختلف سعي در جلب توجه مي كند، وقتي صداي پاي كسي را     

 . مي كند. كم كم از غريبه ها خجالت مي كشدبا دهانش حباب توليد  تصوير خود در آيينه صحبت مي كند و به آن لبخند مي زند.با 

 

 رشد ادراکی )بینایی، شنوایی، المسه، بویایی( -4

دهد. اگرچه هنوز  رشد كنش هاي ادراكي با حواس آغاز مي شود، يعني زماني كه كودك نسبت به محرك هاي خارجي ازقبيل نور، صدا،طعم و بو واكنش نشان مي

روشن است كه زيربناي هر ادراك يک فعاليت عصبي در مغز است. گيرنده  ،بسياري از كاركردهاي مغز ناشناخته مانده است و ادراك كودك غيرقابل دسترسي است

به مراكز مختلف  مغز مي  ،كرده، براي ارزيابي واكنشه ادراك هاي حسي مختلف را دريافت هاي حسي، شنوايي، بينايي و گيرنده هايي مانند چشايي و بويايي و غير

 فرستند

 بینایی 1-4
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ادان مي توانند بخوبي بزرگساالن روي اشياء تمركز كنند و رنگ ها را تشخيص دهند. دقت بينايي درسال اول بهبود مي يابد، تيزي بينايي در دوماهگي نوز  

نوزادان  تغيير مي يابد، در نيم سال اول توانايي تمركز روي شيء متحرك و رديابي آن بهبود مي يابد، زماني كه 100/20به  600/20 ″تقريبا در شش ماه اول

مرتب شده واضح تر مي بينند، ميدان ديداري خود را ماهرانه تر كاوش مي نمايند، روي دسته بندي كردن ويژگي هاي محيط و نحوه اي كه آن ها در فضا 

 مي گذارد.  اند اثر

 

 شنوایی 2-4

كنند. اگر دوآهنگي كه اندكي با هم تفاوت دارند نواخته شود، يک بچه  ميدر سال اول زندگي كودكان، سازمان  دادن اصوات در طرح هاي پيچيده را آغاز   

توانايي تشخيص دادن محل دقيق  يكساله مي تواند بگويد آنها يكي نيستند. پاسخ دهي به صدا به كاوش ديداري و المسه نوزاد در محيط كمک مي كند.

 بود مي يابد.در اين زمان كودكان مي توانند درمورد فاصله صدا قضاوت كنندصدا، با كمک نگاه كردن، در شش ماهگي به نحو قابل مالحظه اي به

 

 رشد هیجانی، اجتماعی، عاطفی -5

گيرند بستگي دارد تا وراثت.  از والدين يادميند. شخصيت كودكان بيشتر به آنچه كه كودكان ما بايد قادر به سازگاري هاي شخصي و اجتماعي مؤثري باش

ي كودك ازقبيل توانايي برقراري ارتباط ، سازگاري با آنها، درس گرفتن از اشتباهات، تمايل به همكاري و سخت كوشي، قدرت مشاهده، يتگي هاي شخصژوي بسياري از

 تمركز و تحقيق و سرانجام توانايي خالق، مصمم و جاه طلب بودن، درسرنوشت آينده كودك مؤثر است. 

ات ذاتي ازقبيل استقالل، پاسخ دهي ) به آساني لبخند فبر اكتساب اين خصوصيات شخصيتي داشته باشند و كمک زيادي به تحكيم ص والدين مي توانند تأثير عميقي  

ک پدر و مادر خود به كودكانشان مي باشند. يوالدين همچنين مسئول انتقال خودآگاه يا ناخودآگاه صفات شخصيتي د.نزدن(، دقت، خونسردي و اعتماد به نفس بنماي

والدين سختگيري دارد.به يادداشته باشيد كه تمامي زندگي كودك در سال ها و حتي ماه  "ناشكيبا به ندرت كودك صبور تربيت مي كنند، كودك سخت گير معموال

ني وردار گردد، احتمال اينكه در بزرگسالي انساهاي اول زندگي او شكل مي گيرد. اگر نيازهاي اساسي كودك شما برآورده شود و به مقدار زياد از محبت و توجه برخ

  شاد و خوشبخت باشد زياد است. 

 

 رشد هیجانی 1-5

الن پاسخ رويدادهاي مهم رشد هيجاني در دو تا سه ماهگي، به اين صورت است كه نوزادان لبخند اجتماعي مي زنند و با مهرباني به حالت صورت بزرگسا  

نشانه هاي همه ي اين هيجان  "اهگي نوزادان به محرك هاي بسيار برانگيزاننده مي خندند. اغلب پژوهشگران قبول دارند كه تقريبامي دهند.در سه تا چهارم

د ي شود. درحدوسازمان يافته م "ها ) شادي، عالقه، تعجب، ترس، خشم، غم و نفرت( در اوايل نوزادي وجود دارد، اين هيجان ها بمرور زمان نشانه هاي كامال

ي، جلوه شش ماهگي صورت، صدا و حالت بدن الگو هاي متمايزي را نشان مي دهند كه آشكارا به رويدادهاي اجتماعي مربوط هستند. درنيم سال اول زندگ

 گذارند.سازمان يافته و مشخص هستند و از اينرو مي توانند اطالعات زيادي را درمورد حاالت دروني نوزاد در اختيار ما ب "هاي هيجاني كامال

محرك هاي مطبوع ديده مي شود و اگر او را در هيجان هاي خوشايند كودك بصورت شادي، خنده، و صداهاي محسوس درمقابل  در سه و چهارماهگي   

 ک لبخند مي زند.آغوش بگيرند شادمان و ساكت مي شود. يک كودك طبيعي سه تا شش ماهه درمقابل چهره مادر و افرادغريبه و حتي عروس
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به راهبردهايي اشاره دارد كه براي تنظيم كردن حاالت هيجاني خود و رساندن آن به سطح شدت مطلوب بكار مي بريم تا بتوانيم به   خودگرداني هيجاني   

ي كند. والدين بين دو تا چهارماهگي، ازطريق پرداختن به بازي رودررو  ريج تحمل كودك براي تحريک را زياد مدهايمان برسيم. رشد سريع قشرمخ، بت هدف

ري تنظيم مي كنند كه كودك احساس از وو ترغيب توجه به اشياء اين توانايي را پرورش مي دهند. والدين در اين تعامالت، درحاليكه آهنگ رفتار خود را ط

 درنتيجه تحمل تحريک كودك بيشتر افزايش مي يابد.توان افتادن و ضعف نكند، او را خوشحال و شاد مي كنند. 

يني از آن ها، درپايان سال اول زندگي، توانايي نوباوگان در جابه جا شدن، به آن ها امكان مي دهد كه با نزديک شدن به موقعيت هاي گوناگون يا عقب نش  

  احساس خود را به نحو مؤثرتري تنظيم كنند.
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مي كند با  شان را تشويقكه والدين كودكان از همان لحظه كه بدنيا پامي گذارند، بخوبي براي تعامل با والدين مجهزند. آن ها داراي غرايز اجتماعي هستند   

 ماده اند.، آاست آنها تبادل پيام كند. به عبارت ديگر هم والدين و هم كودك براي اختالط دوطرفه اي كه زيربناي تمامي تعامل هاي اجتماعي

ندو اگر مي بديل كنتكودكان درجستجوي توجه محبت آميز هستند و پدر و مادر مي توانند با توجه محبت آميز خود، كودك را به موجودي اجتماعي   

ه افرادي پاسخ ي شود آنها بمباعث  اين كار خواهيم كودكانمان به بزرگساالني اجتماعي و بامحبت تبديل شوند بايد از همان ابتدا نيازهاي آنان را پاسخ دهيم.

 جاد ادرش ايمله ي اول با هدهنده به ديگران با رفتاري دوستانه، اجتماعي و بامحبت تبديل شوند. رابطه اي كه كودك با والدينش و در و

 مي كند، طرحي كلي براي همه ي روابط ديگر او خواهد بود.

 ند. ري افزايش دهمان ديگاين پدر و مادر مسئوليت دارند كه آگاهي اجتماعي خود را بيش از هر زكودكان  با تقليد از ما اجتماعي مي شوند، بنابر  

 

 شامل : خالصهرشد اجتماعی در این دوره بطور 

  

 در نوزادي               

 ان مي دهد.  نش را تكرا حركت مي دهد، زبانش را بيرون مي آورد و بدكودك دوست دارد موقع صحبت با شما به شما گوش دهد و نگاه كند. دهانش    

 

 

 هفتگي             12

 . ن مي دهدتانش نشارا با لگدزدن با پا، لبخندزدن و حركت دادن دسسرش را بطرف صداي شما مي چرخاند و به شما لبخند مي زند.خشنودي خود     

 

 هفتگي            16

  زي تنها اسباب با با ديدت زيادوست ندارد م اعضاي خانواده را مي شناسد.كودك به كساني كه با او صحبت يا بازي مي كنند لبخند مي زند. شما و ساير     

 بماند.

 

      هفتگي      20

ن، صدا ند: گريه كردكقرار  مي و به چهار طريق ارتباط بر لبخند مي زندبا برگرداندن صورت و بدن از خود شرم و خجالت نشان مي دهد. به افراد آشنا     

 .حاالت صورت و حركات بدندرآوردن، 

 

  هفتگي         24

شان دادن عنوان ن چنگ زدن و سيلي زدن واكنش نشان مي دهد. بهي همچون نوازش  كردن، ضربه زدن، كودك بسرعت درحال پيشرفت است، با حركات   

  .نشان مي دهد را با چنگ زدن به شما و نگه داشتن شما،لق خود به شما صورت شما دست مي كشد. از غريبه ها مي ترسد و احساس تععالقه به 
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ند كه كه به مادرشان. برخي از منتقدان اجتماعي معتقد غالب نوزادان با پدرشان به همان اندازه دلبستگي نشان مي دهند  

پدران به همان اندازه مي توانند از فرزندان خود نگهداري كنند كه مادرانشان. مشاهداتي كه در وضعيت استاندارد از پدران انجام 

يا بغل كردن او به اندازه همسرشان محبت، حساسيت  شده است نشان مي دهد كه آنان به هنگام شيردادن )شيشه( به كودك و

 ابطه عاطفي پدر با نوزاد مي تواند در رشد اجتماعي نوزاد مؤثر باشد. ر و مهارت نشان مي دهند.

                  

 



www.baziandishe.ir 
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كه يک كودك شنوا، بنابراين تحريک  درآوردن مي كند به صدااصول اساسي زبان جزئي از ساختار مغزي همه كودكان است. يک كودك ناشنوا در همان سني شروع    

در جايي از مغز وجود دارد كه زبان را اجتناب  "دستگاه فراگيري زبان"بر اين عقيده اند كه يک  برخي نظريه پردازان حتي وايي براي رشد زباني ضروري نيست.شن

ند. اين نياز در كودكان بسيار خردسال كه در ناپذير مي نمايد. زبان و گفتار ارتباط نزديكي با هم دارند. هردوي آنها بازتاب نياز غريزي بشر براي برقراري ارتباط هست

مي تواند نوعي گفتگو را انجام  "درمي آورند، مشهود است. در شش هفتگي كودكي كه با اوصحبت مي شود غالباپاسخ به ارتباط كالمي، بدن و دهان خود را بحركت 

سبب مي شوند كه فردي كه كودك با او گفتگو مي كند، پاسخ دهد. اگر زياد با ثناء است كه صداها، اداها و اطوار جسماني هميشه و بدون است دهد، زيرا يادگرفته

ان با استفاده از صحبت كردن، آواز خواندن، شعر، بيان كوع به تقليد از صداها مي كند.درنتيجه والدين بايد با كودركودك صحبت كنيم او حتي در سن هشت هفتگي ش

فراهم كنند. تكيه كردن روي كلمات، استفاده از آهنگ در كالم و تكرار صداهاي ساده به مغز كودك كمک مي كند ميليون ها  وقايع و گفتگوهاي خاص زمينه گفتار را

 پيوند عصبي الزم براي رشد گفتاري را بسازند.

شانس بيشتري براي  كار دريافت نمي كنند،بدون قيد و شرط دريافت مي كنند و زياد در آغوش گرفته مي شوند نسبت به آنهايي كه محبت آش تكودكاني كه محب  

 يادگيري زبان دارند

  

 بطور خالصه:

 

 هشت هفتگي             نوزاد تا

مي دهد.سعي مي كند اداها و حاالت نساني واكنش صداها را تقليد كند.ازبدو تولد به صداي زير ا. مي كند كودك گوش مي دهد و سعي  ،ختن گفتاردر مراحل اوليه آمو

صداها و حاالت سعي مي كند با استفاده از اداها و  مدي دارد.و حالت ع خيره شدنگردد و مي كند. چشم هاي او بسرعت به طرف صدا برمختلف صورت شمارا تقليد 

 هفتگي به آن پاسخ مي دهد.و در هشت  . در شش هفتگي صدايتان را تشخيص مي دهدمي شودوارد گفتگو بدن صحبت كند بطوريكه از سن دوهفتگي 

 

 هفتگي                     24تا  8

نيز اضافه مي شوند.  حروف بي صدا  "را تكرار كند. حدود يكماه بعد احتماال« اه، آه و اوه» مثل دن به شما، ممكن است صداهاي ساده يک تا دو هفته پس از لبخندز 

هفتگي داراي يک زبان  12شادي مي كشد تا  هفتگي جيغ هاي  12را ادا مي كند.در « ك ،ج » وقتي خوشحال است  و« م، پ و ب»وقتي ناراحت مي شود  "معموال

 را به واژگان مي افزايد.« كا، دا، ما و اگ»   هفتگي كودك  24وليد حباب است. تا شادمانه، دميدن ازبين لبها و تشامل خنده، جيغ صوتي 
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