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تمرین هایی برای رشد و یادگیری کودک تان 

)12 تا 16 ماهه(



ارتباطات
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فرد تازه وارد و شگفت انگیز شما با کل بدنش ارتباط برقرار می کند. نگاه خیره او به شما می گوید که مهمترین 
شخص در دنیای او هستید. وقتی به چیزی احتیاج دارد با حرکات بدن، صداها و گریه خاصش ارتباط برقرار 
می کند. آهنگ مورد عالقه کودکتان صدای آرام شماست. اگرچه او از سر و صدای اعضای خانواده لذت می برد، 

اما الزم است اوقاتی در آرامش صدای آن ها را بشنود. 
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صداها ی دد، بب، مم به آرامی به کلمات مفهوم تر تبدیل می شوند او می تواند بابا و مامای  با معني پدر و 
مادرش را بگوید و بتدریج نشان می دهد که معنی اسم اشیا را می فهمد. اگر از چیزی ناخشنود باشد "نه" 
می گوید . چمن سرش با تمایل به راه رفتن گرم شده است ممكن است در حرف زدن قدری کند شود.وقتی 

چیزی می خواهد، به کمک دست و حرکات صورت و بكارگیری یک کلمه شما را متوجه تقاضایش می کند. 

جغجغه را قایم 
کن

3 شی را كه مثل جغحغه از خود صدا توليد می كنند را به كودک نشان دهيد. اجازه دهيد برای مدت كوتاهی 
با آنها بازی كند سپس هر سه را زير يک ميز يا جعبه يا پارچه مخفی كنيد و صدای يكی از آنها را در بياوريد 

از او بخواهيد حدس بزند كداميک از اشيا صدا توليد كرده اند.

زمانی را با كودک در جايی كه صدای راديو يا تلويزيون نمی آيد و كسی مزاحم نيست برای حرف زدن با او در خلوت
اختصاص دهيد و درباره كاری كه انجام می دهيد يا او انجام می دهد به او توضيح دهيد. توجه او را به حركت 

لب ها و دهان خود جلب كنيد. وقتی او حرف می زند او را تشويق كنيد كه حركات شما را تكرار كند. 

دست زدن با 
ریتم

برای كودک آهنگ های شاد كودكانه محلی يا ملی بخوانيد و او را تشويق به كف زدن و حركت موزون اندام ها 
كنيد. اينكار را با استفاده از گوش دادن به موزيک هم می توانيد انجام دهيد. 

گوش دادن به 
تلفن

وقتی پدر يا يكی از نزديكانی كه كودک آنها را می شناسد تلفن می زند از آنها بخواهيد برای مدت كوتاهی با 
كودک صحبت كنند. او احتماال هنوز نمی خواهد يا نمی تواند با تلفن صحبت كند ولی از اينكه صدای آشنايی 

از آن سوی خط می آيد لذت می برد.

به كودک توضيح دهيد. تشويقش كنيد جمله سازی يا غذا می خوريد، درباره آن  انجام می دهيد  را  وقتی كارهای خانه 
كه جمالت دو كلمه ای مثل »آب بده، به به می خوام« را ادا كند. اين مرحله از سخن گفتن او را برای بيان 

جمالت بزرگتر كمک می كند.

هر روز برايش با اختصاص وقت معينی كتاب بخوانيد. او را در بغل بگيريد و برايش نام عكس هايی كه در کتابخوان کوچک
كتاب می بيند را ببريد. برخی اوقات از او بپرسيد “پيشی كو؟ جوجو كدام است؟”ممكن است ابتدای كار خيلی 

نتواند آنها را در كتاب نشان بدهد ولی از اين موضوع نگران نشويد و آنرا تكرار كنيد.

یاری رسان 
بزرگ

كودک شما می تواند كمک كننده خوبی باشد. به او دستورات ساده ای مثل: “می تونی پوشكت را برام بياری؟ 
بدهيد. شلوارت رو به من بده.” ممكن است نياز به اشاره به محل آن شی باشد. بعد از اينكه اين كار را كرد 

از او تشكر كنيد و ياد آوری كنيد كه چه كمک بزرگی كرده است.
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هم اینک کودک پر کار شما مي تواند به سرعت در اطراف خانه جابجا شود. شاید بتواند خودش بایستد و با 
گرفتن مبلمان خانه راه برود یا خودش به خوبي راه برود. او سعي مي کند از پله ها باال برود و چشمان مراقب 

شما خیلي مهم است. کودک شما عاشق هل دادن و کشیدن اشیاء است و روز به روز نیرومندتر مي شود.

بیا بریم قدم 
بزنیم

كودک شما عاشق قدم زدن و ديدن چيزهاي تازه است. درباره چيزي كه مي بينيد با او صحبت كنيد. در يک 
مكان باز، به او اجازه بدهيد اسباب بازي چرخ دار خود را بكشد. وقتي كه او خودش به تنهايي شيء بزرگي را 
حركت مي دهد، از احساس قدرت لذت مي برد. دقت كنيد كه اسباب بازي چرخ دار را بصورت ايمن نگه داشته 

باشد.

بگذاريد كودكتان روي اسب چوبي گهواره اي يا روي يک صندلي تاب بخورد. او را روي زانوهايتان بگذاريد در قایق پارو بزن
و بدنتان را جلو عقب كنيد. روي كف اتاق در مقابل او بنشينيد، دست او را بگيريد و به آرامي او را جلو عقب 

بكشيد. وقتي او را جلو و عقب مي كنيد شعري بخوانيد مثل،  ”پارو بزن پارو بزن با قايقت.”

يک ملحفه يا روتختي برداريد و روي ميز يا پشت دوتا صندلي پهن كنيد طوري كه يک تونل درست شود. عبوراز تونل
كودک را تشويق كنيد تا سينه خيز از وسط آن بگذرد. »از وسط بيا« »رفتي اونجا« »تو اين كار رو كردي!« 

خواهر و برادرها هم اين بازي را جالب انجام مي دهند.

كودک شما از بازي با توپ لذت مي برد شما مي توانيد مقابل او بنشينيد و توپ را به طرف او بغلتانيد او را توپ را بغلتان
تشويق كنيد تا توپ را دوباره به سمت شما بغلتاند. وقتي كه اين كار را كرد برای او دست بزنيد. اگر توپ 

بزرگ و نرم باشد )مثل توپ هاي پارچه ای يابادی بزرگ(، ممكن است بتواند آن را بگيرد.

وقتي كودک انگشتتان را گرفته است همراه با او قدم بزنيد. كودک تصميم بگيرد كه برويد يا بايستيد. درباره قدم زدن انگشتی
آنچه كه مي بينيد و جايي كه مي رويد صحبت كنيد »بيا بريم طرف اون گلها« »بيا بريم پايين اون تپه« ؛ يا 

»تو خيلي خوب راه مي روي!«.

آهنگ رقص شاد بگذاريد و به كودک نشان دهيد كه چطور برقصد! حركت كنيد، بچرخيد و دست بزنيد و هیجان رقص
پاهايتان را بكوبيد. تعداد زيادي آهنگ مختلف را امتحان كنيد. تعدادي شال گردن و روبان را تكان دهيد، 

مهماني رقص داشته باشيد.
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با انگشت اشاره نشان می دهد و مي تواند  با مهارت بیشتری از انگشتانش استفاده مي کند. او  حاال کودک 
یا  رنگي  مداد  مي تواند  او  بردارد.  دیگر  انگشت  و  انگشت شست  کمک  با  را  نان صبحانه  کوچک  تكه هاي 
ماژیكي را نگه دارد و با آن خط بكشد و مي تواند اشیاء کوچكي مثل میخ را بردارد و درون جعبه میخ بگذارد.

بگذاريد كودک شما با استفاده از يک مداد رنگي و كاغذ بزرگ براي شما نقاشي بكشد. فضاي زيادي دراتاق شکوفایي هنري
براي كودک فراهم كنيد. ممكن است كودک فقط چند تا خط بكشد، ولي خيلي او را تشويق كنيد: »به اين 
تصويري كه كشيدي نگاه كن!« مطمئن شويد وقتي كارتان تمام شد مداد رنگي ها را جمع كنيد. كودک شما 

هنوز نمي داند كه شما فقط مي خواهيد با آنها روي كاغذ بكشيد.

فرزندتان را تشويق كنيد تا پرتاب توپ نرم و كوچكي را تمرين كند. او را ايستاده در جايي بگذاريد و توپ را پرتاب توپ
پرتاب كنيد. دوباره امتحان كنيد ـ ببينيد تا كجا مي رود. در ابتدا او ممكن است احتياج داشته باشد كه شما 

چگونگي پرتاب توپ را به او نشان دهيد. »واي، نگاه كن تا كجا رفت!«

جعبه هاي شير را براي استفاده به عنوان آجر بشوئيد و جمع آوری كنيد. به كودک نشان دهيد كه چطور آنها را ساخت با کارتن
روي هم بگذارد، بعد آنها را خراب كنيد. آنها را روي هم بچينيد تا ديواري بسازيد و دوباره آن را خراب كنيد.

با نوارچسب، گلوله ای چسبناک درست كنيد. به نحوی كه بيرون آن چسبناک باشد. آن را به كودک بدهيد نوار چسب
تا با آن بازي كند. اين كار براي كودک بسيار سرگرم كننده است و تمرين خوبي براي انگشتانش هست.

يک اسفنج، ليف، يا توپ اسفنجي به كودک بدهيد تا در حمام با آن بازي كند. به كودک نشان دهيد كه چالندن
چطور آب را بگيرد و به بيرون بچالند. بايد اجازه دهيد كودكتان با اسباب بازي پالستيكي آب پاش بازي كند. 

واقعا به او خوش می گذرد.

پر کردن و خالی 
كردن

يک ظرف يا جعبه پالستيكي و تعدادي وسيله مثل گيره لباس، يک قاشق، يک ماشين اسباب بازي و يک 
قرقره به كودک بدهيد. مطمئن باشيد كه اين وسيله ها به اندازه كافي بزرگ هستند كه خطر خفگي نداشته 
باشند. به كودک نشان دهيد كه چطور همه را داخل جعبه بگذارد، بعد آنها را دوباره بيرون بريزد. فردا جعبه 

و اشياء آن را تغيير دهيد.

حدودا هر دو هفته برنامه رفتن به كتابخانه را ترتيب دهيد. كتب جديد را با كمک كودک خود انتخاب كنيد زمان کتابخانه
و برداريد. هر روز آنها را جلوی رويتان بگيريد و با هم داستان را بخوانيد، در مورد عكس ها با هم صحبت 
كنيد و به وی اجازه دهيد كتاب را ورق بزند و به عكس ها اشاره كند. چه اوقات زيبايی را با هم می گذرانيد!
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او  با اسباب بازي ها لذت مي برد.  بازي کردن  از نگه داشتن، چیدن، و  او  کودک شما مشغول جستجو است 
بخش هاي بدن خود را یاد مي گیرد و مي تواند در صورت سئوال کردن حداقل به یكي از آنها اشاره کند. او از 
کتاب ها و دست زدن به به عكس هاي مورد عالقه اش لذت مي برد.اجازه دهید در ورق زدن کتاب کمک کند. 

از اینكه بفهمد اشیا چگونه کار می کنند لذت می برد.

با يک قوطي بزرگ كنسرو يا ظرف پالستيكي، قلّک درست كنيد. شكاف درازی حدود يک سانتی متر روي قلّک
ببريد.  از جعبه  گرد  تكه هاي  يا  كنيد  استفاده  عنوان »پول«  به  نوشابه  در شيشه های  از  كنيد.  ايجاد  جعبه 

چگونگي گذاشتن سكه ها را درون قلّک به كودک نشان دهيد.

يک قلموي تميز و سطل كوچكي از آب صاف به كودک بدهيد. در يک روز آفتابي، بيرون برويد و اجازه دهيد نقاشي با آب
كودک روي ديوارها، پياده رو يا حصار اطراف خانه با آب نقاشي كند. كودک شما از اين نقاشي لذت خواهد 
برد. سپس منتظر باشيد تا خشک شود و دوباره نقاشي بكشيد. اين كار را درون خانه با يک قلمو و يک تكه 

كاغذ امتحان كنيد »نگاه كن نقاشي داره محو مي شه!«.

به كودک اجازه دهيد تا بررسي كند اشياء چطور كار مي كنند و چه كاري انجام مي دهند. به كودک نشان حل مسئله
دهيد كه چطور كليد المپ را روشن و خاموش مي كند. نشان دهيد كه چطور چراغ قوه كار مي كند. با او در 
مورد اينكه چه كار مي كنيد و چرا اين كار را مي كنيد صحبت كنيد: »من كتم را مي پوشم چون سردم است«.

جستجوگر 
کوچولو

در زمان آرامي، از كودک بخواهيد كه پتو را پيدا كند يا كتاب را از اتاق ديگري بياورد. از او چيزهايي بخواهيد 
كه در اين موقع نمي تواند ببيند. ممكن است به اندكي كمک نياز داشته باشد. وقتي كودک موفق شد، حتمًا 

بگوئيد »متشكرم«.

بچه ها در اين سن تازه به اين موضوع دقت مي كنند كه چه وقت دو شيء به هم شبيه اند، به خصوص كفش، بازي جور کردن
را  يا جوراب كودک  لنگه كفش  انجام دهيد: يک  را  بازي  اين  يا چيزهاي ديگري كه مي شناسد.  جوراب، 
برداريد. از كودک سئوال كنيد، لنگه ديگر كه درست مثل اين هست كجاست؟ به كودک كمک كنيد تا جور 

كند. »بله، اين دوتا مثل همند«.

مثل من توهم 
انجام بده

يک بازي با كودكتان انجام دهيد. چيزي انجام دهيد و سعي كنيد كودک هم از شما تقليد كند دست بزنيد، 
اگر او سعي مي كند بگوئيد: »نگاه كن: تو هم مي تواني دست بزني!« بيني خود را لمس كنيد، زبانتان را بيرون 
از او تقليد كنيد. شاد باشيد. شما  بياوريد و بگوئيد »تو هم سعي كن!« وقتي او كاري تازه انجام مي دهد، 

مي توانيد اين كار را با آينه هم امتحان كنيد
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کودک اجتماعي شما دوست دارد توپ را غل دهد و دالي موشه یا بازي هاي تعاملي را با شما انجام دهد. او 
احتیاج دارد بداند که شما نزدیک هستید. در واقع دوست دارد در مرکز توجه قرار بگیرد! نسبت به شما 
عاطفه عمیقي نشان مي دهد اما وقتي کارها مطابق میل او پیش نمي روند ممكن است کج خلقي کند. او نسبت 

به مهارت هایش احساس غرور مي کند، و مي خواهد یاد بگیرد که چطور به تنهایي کارهایش را انجام دهد.

ممكن است كودک شما دوست داشته باشد كه كاله ها و كفش هاي مختلف را بپوشد و خودش را در آينه لباس پوشیدن
نگاه كند. يک جعبه تعويض لباس مثل شال گردن و ماسک هاي خنده دار درست كنيد. گهگاه چيزهاي جديد 
به آنها اضافه كنيد. مي توانيد چيزهاي جالبي از فروشگاه لباس يا لباس های بدون استفاده بزرگتر ها پيدا كنيد.

در کارهاي خانه 
کمک کن

كودک شما مي تواند در كارهاي كوچكي مثل پاک كردن سفره با اسفنج، به هم زدن غذا يا جارو كردن اندكي 
گرد و خاک با يک جاروي كوچک، به شما كمک كند. او از انجام دادن كار مشخص شده براي شما لذت 

مي برد. حتمًا به خاطر كمک او را تشويق كنيد.

مسواک زدن 
دندان ها

مسواک كودک را به او بدهيد. اجازه دهيد به چگونگي مسواک زدن شما يا خواهر برادرش نگاه كند. اندكي 
خمير دندان )بدون فلورايد( روي مسواک بگذاريد تا كودک آن را مزمزه كند. انتظار نداشته باشيد زياد مسواک 
بزند، احتمال دارد هنگام يادگيري اين كار جديد مسواک را بجود، و شما ممكن است اين كار را برايش تمام 

كنيد. در پايان مسواک وی را در محلی ايمن و تميز برای استفاده در نوبت بعد قراردهيد.

رفتن به بازار 
برای خرید 

کردن

كودک را همراه خودتان براي »كمک« به سوپر ماركت ببريد. درباره همه رنگ ها و بوها با آن صحبت كنيد. 
اجازه دهيد كودک چيزي مثل يک قوطي يا آبميوه را نگه دارد. هنگام حساب كردن بگذاريد كودک به صندوق 

پرداخت كند. چه دستيار خوبي!

در خانه با قايم شدن پشت در، بازي قايم باشک انجام دهيد، كودک را صدا كنيد بعد از گوشه اي به او نگاه قایم باشک
كنيد تا شما را پيدا كند. يک خواهر يا برادر مي تواند اين بازي را جالب انجام دهد. اين كمک مي كند تا بچه 

بفهمد وقتي شما ديده نمي شويد، باز هم بر مي گرديد.

حمام کردن 
کودک

هنگام استحمام كودک، اجازه دهيد او يک عروسک پالستيكي را بشويد. به كودک نشان دهيد كه چطور با 
عروسک به ماليمت رفتاركند. بعداً، اجازه دهيد كودک آن را خشک كند و در آغوش بگيرد. اين كار دوست 

داشتن را به او ياد مي دهد.

تا زمان نظافت داريد  احتياج  قفسه  يا  به يک جعبه  كنيد. شما  را جمع  اسباب بازي ها  بخواهيد كه كمک كند  از كودک 
اسباب بازي ها را در آن قرار دهيد. اسباب بازي ها و چگونگي گذاشتن آنها را در مكان مورد نظر به كودک 

نشان دهيد. »چه دستيار خوبي«.
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