
رشد کودک

١-٢ ساله

فرزند شما دنیا را کشف می کند و خود را به
عنوان فردی جدا از مراقب اصلی خود درک

می کند.
 

کودک شما ممکن است شروع به تقلید از
صداها و اقدامات اطرافیان کند.

نقاط عطف رشد کودک 1 تا 10 سال

٢-٣ ساله

این سن اغلب با رشد عاطفی مشخص می شود.
 

کودک شما احساسات زیادی را تجربه می کند ،
بنابراین ممکن است کج خلقی کند زیرا

احساسات شدیدی مانند عصبانیت ، خجالت و

ناامیدی را میآموزد.

٣-۵ ساله
کودک شما در حال رشد است و بدن آنها در این

دوره تغییر زیادی می کند.
 

رفتار و حرکات کودک شما با هم هماهنگ تر می
شود و می تواند به تنهایی غذا بخورد و لباس بپوشد.

 
ممکن است کودک شما در این سن سؤاالت

بیشتری بپرسد.

"لحظه ای که تصمیم گرفتم به جای

هدایت کردن پیروی کنم ، شادی

بودن در دنیای کودکی را کشف کردم."
 

  جنت گونزالس
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٧-٨ ساله

کودک شما بیشتر و بیشتر در مورد جهان یاد
میگیرد و می خواهد دلیل چیزها را بفهمد.
ممکن است کودک شما سواالت زیادی
بپرسد و بخواهد دانش خود را به اشتراک
بگذارد. آنها همچنین ممکن است بخواهند

حرکت کنند (خیلی!).

همه کودکان با هم متفاوتند.

این نقاط عطف و مراحل توسعه یک میانگین کلی   
است. کودکان با هم فرق دارند و با نرخ های اندکی

متفاوت رشد میکنند.  با فرزند خود  ارتباط برقرار

و بازی کنید زیرا "کودکان احتماالً کسی خواهند شد
که شما باور دارید." 

(لیدی برد جانسون)

٨-١٠ ساله

فرزند شما ممکن است برای مقابله با
احساسات ناراحت کننده مانند غم ، اضطراب

، عصبانیت و ناامیدی نیاز به حمایت داشته
باشد.

کودک شما شروع به حرکت به سمت نوجوانی
میکند. آنها در مدیریت درگیری ها و درک

اینکه در جهان چه هستند ، بهتر می شوند.

۵-٧ ساله

کودک شما اجتماعی تر می شود و یاد میگیرد
با دیگران تعامل داشته باشید.

 
ممکن است فرزند شما برای شناسایی و

مدیریت احساسات و درک دیدگاه افراد دیگر

به کمک نیاز داشته باشد.
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