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کھ: میدانستید آیا
برمیدارد. یادگیری جھت در بزرگی قدم ماھگی 12 تا 6 بین شما طفل

میکند. میشنود کھ را شناختن صداھائی شروع بھ شما طفل مغز ماھگی 5 از
"گوگو". و مانند "دادا" میآورد در خود از ماھگی صداھائی 7 تا 6 بین

میگردد. آن و بعد دنبال بازی اسباب پرتاب بھ میکند طفل شما شروع ماھگی 7 حدود
مھم میباشد. بسیار در رشد او طفل با بودن ھمبازی میگیرد. بازی چیز یاد طریق شما از طفل

شما لذت میبرد. ھمراه بھ کتاب بھ کردن نگاه از در این سن طفل
میباشد. موجود نیز کودکان کتاب مخصوص کتابخانھ

بکنید؟ میتوانید چھ شما حاال
لبخند بزنید. او بھ شما پاسخ میدھد طفل وقتی و صحبت کنید. بازی خود طفل روز با ھر

بشنود. را آنھا واضح طفل شما بطور تا کنید تکرار از خود درمیآورد شما طفل کھ را صداھائی
ببیند. را شما صورت حالت بتواند او تا کنید نگاه خود طفل صورت بھ

انداختن. جعبھ در اسباب بازی یا زدن و بشکن زدن، موشک، کف مثل قایم کنید، بازی طفل با
بخوانید. آواز و ترانھ و بزنید آھنگ بار چندین روز طول در

کتاب کھ کنید کمک خود بھ طفل شوید. سھیم کتاب خواندن در او با ھر روز بگوئید. داستان او برای
لمس کند. آنرا و بدست بگیرد

کنید. بازی کودکان تحقیق گروه یا و در کتابخانھ عضو شدن مورد در

کند؟ کمک شما بھ میتواند کسی چھ
شما. دوستان و فامیل

طفل شما. یا گروه بازی و کودکستان یا اعضاء و اجتمائی دکتر خانوادگی شما، مددکار
کنید. اطفال مشورت مخصوص کارمند یا و دکتر با دارد مخصوص شما احتیاجات طفل اگر

کنید web کلمات اولیھ مراجعھ site بھ
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ماھھ. 12 اطفال دیگری برای راھنمائی ورقھ
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6 ماھھ اطفال برای ورقھ راھنمائی
6 months Dari


