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 یک نگاه، یک کلمه، یک لمس

هر کاری که با کودک خود انجام دهید، تعامل اجتماعی  •
 شود. اولیه محسوب می

کند تا آنچه  هر تعامل اجتماعی اولیه، به کودک کمک می •
آموزد که  کودک همچنین می را که دوست دارد بیاموزد.
 افراد دیگر چگونه هستند.

 توانند بر رشد و نمو کودک تأثیر بگذارند. والدین می •

لحظات کوچک بین کودک و والدین، اولین تعامل اجتماعی  •
 شود. محسوب می

وجود یک وضعیت چالش 
برانگیز یا وقوع رویدادهای 

زا در زندگی والدین،  آسیب
ممکن است برقراری 

تعامل اجتماعی زودهنگام 
 با کودک را دشوارتر سازد.

در این باره در کلینیک 
سالمت کودک صحبت 

 کنید!
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 لحظات روزمره در کنار هم

 کنید. با کودک صحبت کنید. به او بگویید چه کار می

 های او پاسخ دهید. روی کارهای کودک نظارت داشته باشید و به پیام

 عوض کردن پوشک

 حمام غذا خوردن
ون رفتر    بتر

 بازی کردن

رفتر  به تخت 
 خواب

 آرام ساختر  

 خواندن داستان
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 حضور والدین

 حائز اهمیت است که کودک وقت خود را با والدین بگذراند. •

کودک وقتی پدر یا مادر خوشحال است و از انجام کارها با هم  •

 شود. برند متوجه می لذت می

کارهای بسیاری وجود دارد  کودکان و والدین متفاوت هستند. •

 توان با یکدیگر انجام داد. که می

برای والدین و کودک مهم 

است که یکدیگر را 

بشناسند و آنچه را که 

 دوست دارند تمرین کنند.
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 تعامل اجتمایع

کودک با کودک خود رو در رو برقرار نمایید. 
 های آشنا است. به دنبال چهره

مهم است که به چشم کودک نگاه کنید. 
 شنوید. بینید و می کودک بداند شما او را می

های خود را  دهید مثالً لبخند بزنید یا لبحالت چهره خود را تغییر 
غنچه کنید. از نظر کودک، چهره والدین جذاب است. کودک تالش 

آموزد که حاالت چهره  خواهد کرد حالت چهره شما را تقلید کند. او می
 به چه معنا است.

آموزد که  یک تماس آرام و ایمن به کودک میکودک را لمس کنید. 
 تواند به والدین خود اعتماد کند. می

نزدیکی تماس فیزیکی، کودک را کودک را نزدیک خود نگه دارید. 
 نماید. کند و امنیت را برای او فراهم می آرام می

ها  کودک فرق بین صدای والدین و صدای غریبهبا کودک صحبت کنید. 
 شود را متوجه می

 صحححححاححت   بحا   کححو د ک ی   ست و     ر شحد   گححفحتححا ر ی   ا و سححت . 
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 کند کودک گریه یم

 کند. کودک وقتی به چیزی احتیاج دارد گریه می •

 خواهد در کنار شما باشد. کودک می •

 برد. درک علت گریه کودک کمی زمان می •

 کند، سریعاً به سراغ او بروید. وقتی کودک گریه می •

 کودک بلد نیست صبر کند.
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 علت گریه کودک را پیدا کنید. 

 کودک گرسنه است

 به او غذا بدهید –> 

 

 کودک خسته است 

به او کمک کنید بخوابد. کودک را نگه –> 
 دارید و او را لمس کنید.

 

 کودک ادرار و مدفوع کرده است

 پوشک او را عوض کنید –> 

 

 خواهد کودک همراهی می

 به کودک نگاه کنید ، با او صحبت کنید. با کودک بازی کنید.–> 

 دهد، اگر خسته هستید و گریه کودک شما را آزار یم

 درخواست کمک کنید! 
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