
1رشد نوزاد • رشد زبانی 

رشد نوزاد

بهترین فرصت نوزاد

رشد زبانی

مغز ساز 

•  برای فرزندتان کتاب بخوانید، داستان 
بگویید و آواز بخوانید.

•  وقتی و را به حمام می برید یا پوشکش را تعویض 
می کنید، با او درباره کارهایی که انجام می دهید 

صحبت کنید.

•  وقتی صحبت می کنید، به او اجازه بدهید صورت 
شما را ببیند.

•  صداهای نامفهومی را که تولید می کند تکرار کنید 
و به آن ها پاسخ بدهید. 

آیا می دانستید 

می توانید با کودکتان به هر زبانی که 

راحت هستید صحبت کنید. در حقیقت، فرزند 

شما می تواند بدون اینکه گیج شود بیش از یک 

زبان را بیاموزد.

آموخته های کلیدی 

همیشه با فرزندتان صحبت کنید و هر 

وقت با شما ارتباط برقرار کرد به او پاسخ بدهید.

به دنبال مراقبت 

باشید آیا نگران رشد فرزندتان هستید؟ 

به یاد داشته باشید – هر کودکی منحصر به فرد 

است. اما با ارائه دهنده مراقبت بهداشتی خود 

صحبت کنید اگر فرزندتان:

•  بدنش خیلی سفت یا شل است 

•  در 2 تا 3 ماهگی به صورت ها نگاه نمی کند 

•  به شکل غیرعادی ساکت و بی حرکت است 
یا اصالً آرام و قرار نمی گیرد 

•  به صداهای بلند واکنشی نشان نمی دهد 

•  دستانش را به حالت مشت و بسیار محکم 
نگه می دارد 

•  فعالیت های اطراف را با چشمانش دنبال نمی کند 

•  شما را نمی شناسد 

•  هیچ صدایی تولید نمی کند 

•  برای غذا خوردن خیلی مشکل دارد

فرزند شما ابتدا با گریه کردن با شما »صحبت می کند«. بعد از آن صدا در آوردن و لبخند زدن را می آموزد. در نهایت شروع به استفاده از کلمات می کند.

•  وقتی صحبت می کنید پاسخ می دهد 

•  با لبخند زدن، نگاه کردن و گریه کردن 
»صحبت می کند«

•  صدای خودش را کشف می کند – صدای قرقره 
کردن، صدای اوم و صدای جیغ مانند

•  مصوت های بلند را ادا می کند )»آه«( 
•  برای نیازهای مختلف گریه های متفاوتی دارد

•  صدای ب را ادا می کند )»با-با«( 

• جیغ می زند 

•  سعی می کند صداهای شما را تقلید کند

•  صداهای طوالنی تر و متفاوت تر ایجاد می کند •  سرش را به سمت شخص در حال صحبت می چرخاند

•  بلندی های متفاوت صدا و صداهای متفاوت 
را امتحان می کند 

•  با لب ها و زبانش صداهایی همراه با تف 
کردن ایجاد می کند 

•  با اسباب بازی ها »صحبت می کند«
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