الطفل في الشهر8-7-6- 5
الطفل في الشهر6
املهارات الحركية الدقيقةFine Motor Skill Development :
كاستخدام اليدين و األصابع أي العضالت الصغيرة فستالحظ أن الطفل يمسك األلعاب الصغيرة الطرية بمهارة
و يلعب بها ,و ال يتركها بسهولة و يتعرف عليها بالنظر ثم بالفم و قد يمسك بزجاجة الحليب لوحده بكلتا يديه.
املهارات الحركية الكبيرة . Gross Motor Skill Development :أي استخدام العضالت الكبيرة:
عند وضع الطفل بعمر  5أشهر على ظهره يستطيع الطفل أن يمسك بالذراعين ببعضهما البعض و قد يمسك
بقدميه و قد يضع قدمه في فمه .و عند وضع الطفل على بطنه فسيقوم بحركات قوية بأطرافه األربعة و يحب
أن يدفع ما أمامه بقدميه و يقلب من جهة ألخرى و من على البطن ليصبح على ظهره.
جلوس الطفل بعمر  5أشهر:
يجلس الطفل بعمر  5أشهر و لكن باملساعدة  :عند وضع الطفل بعمر 5أشهر بوضعية الجلوس مع مسكه
جيدا يالحظ قدرته الواضحة على تثبيت الرأس لفترة أطول و يمكن محاولة ترك الطفل بعمر  5أشهر بوضعية
الجلوس فقد يجلس لثواني دون أي مساعدة ثم يميل و يبقى على أحد جانبيه و ال يجوز تركه يجلس إال
باملساعدة و يمكن أن يوضع الطفل وضعية نصف جلوس و يسند من خلفه و جانبيه بوسائد.
الوقوف عند الطفل بعمر  5أشهر:
يمكن محاولة وضع الطفل بوضعية الوقوف بعمر  5أشهر مع اإلمساك به جيدا  ,و عند محاولة ذلك يستطيع
تثبيت جسمه و قد يثبت قدميه على األرض و يقوم بحركات اهتزازية بمرح  ,و يستطيع تثبيت رأسه جيدا ولكن
ال يستمر فترة قصيرة حتى يختل هذا التثبيت وبالتأكيد ال يمكن له الوقوف بدون مساعدة ويجب عدم تشجيع
هذه الوضعية لفترة طويلة.
تطور اللغة و الكالمSpeech and Language Development :
يصدر الطفل بعمر  5أشهر أصوات جديدة و يبادل بينها و قد يلفظ حرف أو حرفين و قد يحاول ترديد ما
يسمعه من حرف أو حرفين.
تطور اإلدراك  Cognitive Development :و هي قدرة الطفل على حل املشاكل  ,فهو يدرك بعمر  5أشهر أنه
يلعب و يسر لذلك و قد يحزن لعدم اللعب معه .و قد يبقى حيويا و متيقظا ملدة تصل حتى ساعة و يبدأ بتمييز
و تفضيل بعض األشخاص عن آخرين.
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التطور االجتماعي و العاطفيSocial and Emotiona Development :
و يقصد بذلك تفاعله مع من حوله  :يضحك الطفل بعمر  5أشهر بصو ت عالي عند اللعب معه و يحزن و يبكي
إذا ترك لوحده  ,و تشده األلوان و الحركة  ,و يمسك اللعب إذا أعطيت له و يضعها في فمه أو يقربها من عينيه
و يبتسم لنفسه في املرآة  ,و قد يبدأ بتمييز األشخاص الغرباء و يبدو عليه السكون عند مشاهدة وجه غير
مألوف و قد يسر و يهدأ لسماع املوسيقى و يلعب خالل الرضاعة و قد يحاول تقليد تعابير وجه من يقترب منه
فيضحك ملن يضحك و يعبس ملن يعبس .النظر و الرؤيا عند الطفل بعمر  5أشهر بأفضل حاالتها و يبدو عليه
الفضول لالستكشاف و هو يعرف ما يريد و يفرح ملشاهدة األلعاب و زجاجة الحليب.
الطفل في الشهر6
تطور املهارات الحركية الدقيقةFine Motor Skill Development :
فستالحظ أن الطفل يمسك األلعاب الصغيرة الطرية بمهارة و بيد واحدة و بطريقة مدروسة و موجهة ,
مستخدما كل األصابع معا  ,و قد ينقل اللعبة من يد ألخرى و قد يمسك بمكعب واحد و ينظر لآلخر و قد يرمي
املكعب األول ليمسك باآلخر.
تطور املهارات الحركية الكبيرة عند الطفل بعمر  6أشهر  . Gross Motor Skill Development :أي
استخدام العضالت الكبيرة:
القدرة على رفع الجسم  :فعند وضع الطفل بعمر  6أشهر على بطنه قد يستطيع الطفل أن يرفع جسمه كامال
بحيث تالمس قدميه و يديه األرض .و عند وضع الطفل على ظهره فسيقوم بحركات قوية بأطرافه األربعة و يحب
أن يدفع ما أمامه بقدميه  ,و يقلب من جهة ألخرى و من على البطن ليصبح على ظهره  ,و قد يجلس لوحده في
نهاية الشهر6
جلوس الطفل بعمر  6أشهر:
يجلس أكثر األطفال بعمر  6أشهر بدون مساعدة  :عند وضع الطفل في بداية الشهر السادس بوضعية الجلوس
يالحظ قدرته الواضحة على الجلوس باملساعدة ملدة نصف ساعة مع تثبيت الرأس جيدا و يمكن محاولة ترك
الطفل يجلس لوحده في نهاية الشهر السادس ولكن ال يستمر بذلك لوقت طويل أو غير محدود.
الوقوف عند الطفل بعمر  6أشهر:
يمكن محاولة وضع الطفل بوضعية الوقوف مع اإلمساك به جيدا  ,و عند محاولة ذلك قد يكون الطفل مرتاحا
و يستطيع تثبيت جسمه و قد يثبت قدميه على األرض و يقوم بحركات اهتزازية بمرح  ,و يستطيع تثبيت رأسه
جيدا.
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تطور اللغة و الكالم عند الطفل في الشهر السادس من العمرSpeech and Language Development :
يسمع الطفل جيدا بعمر  6أشهر  ,و قد يقول الطفل بعمر  6أشهر كلمات مؤلفة من  3أحرف و يقولها بفرح
مثل داد ومامم و يلتفت عند سماع أسمه.
تطور اإلدراكCognitive Development :
يميز نفسه في املرآة عن اآلخرين ويبتسم لذلك ويبحث عن اللعب املفقودة من يديه وقد يبدي مقاومة ألخذ
اللعبة منه.
تطور الطفل االجتماعي و العاطفيSocial and Emotional Development :
يضحك الطفل بعمر  6أشهر بصو ت عالي عند اللعب معه و يحزن و يبكي إذا ترك لوحده  ,و تشده األلوان و
الحركة  ,و يبدو عليه عالمات الدهشة عند وضعه في مكا ن جديد عليه و هو يدرك بعمر  6أشهر األشخاص
الغرباء و ال يبتسم لهم بسهولة.

الشهر7
تطور املهارات الحركية الدقيقة عند الطفل بعمر  7أشهرFine Motor Skill Development:
فستالحظ أن الطفل يمسك األلعاب الصغيرة الطرية بمهارة و يستخدم مفصل ملعصم ليدير اللعبة ليراها جيد
او ينقل اللعبة من يد ألخرى و قد يمسك بمكعب واحد و ينظر لآلخر و قد يرمي املكعب األول ليمسك باآلخر.
تطور املهارات الحركية الكبيرة عند الطفل بعمر  7أشهر . Gross Motor Skill Development:أي
استخدام العضالت الكبيرة:
القدرة على رفع الجسم :فعند وضع الطفل بعمر  7أشهر على بطنه قد يستطيع الطفل أن يرفع جسمه كامال
بحيث تالمس قدميه ويديه األرض .وقد يزحف نحو الخلف .وعند وضع الطفل على ظهره يقلب من جهة ألخرى
ومن على البطن ليصبح على ظهره ويجلس لوحده في نهاية الشهر7
جلوس الطفل بعمر  7أشهر :يجلس أكثر األطفال بعمر  7أشهر بدون مساعدة :عند وضع الطفل في الشهر
السابع بوضعية الجلوس يالحظ قدرته الواضحة على الجلوس مع تثبيت الرأس جيد او يمكن محاولة ترك
الطفل يجلس لوحده اعتبار ا من الشهر السابع ،وقد تكون وضعية مريحة بالنسبة له ليستكشف ما حوله.
الوقوف عند الطفل بعمر  7أشهر :يمكن محاولة وضع الطفل بوضعية الوقوف بعمر  7أشهر مع اإلمساك به
جيد ا و يستطيع تثبيت جسمه و يثبت قدميه على األرض و يقوم بحركات اهتزازية بمرح ,و يستطيع تثبيت رأسه
جيد ا ولكن ال يستطيع االستمرار لوقت طويل.
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الزحف عند الطفل بعمر  7أشهر :بدأ بعض األطفال بمحاولة الزحف إلى الوراء في الشهر السابع وقالئل يزحفون
مباشر ة نحو األمام.
تطور اللغة والكالم عند الطفل في الشهر السابع من العمرSpeech and Language Development:
يسمع الطفل جيد ا بعمر  7أشهر  ,و قد يقول الطفل بعمر  7أشهر كلمات مؤلفة من 3أحرف ويلتفت عند
سماع أسمه.
تطور إدراك الطفل خالل الشهر السابعCognitive Development:
قد يبدأ بتمييز طعم األغذية ويفضل بعضها عن اآلخر وقد يميز بين شيئين ويبدأ يهتم بالتفاصيل.
تطور الطفل االجتماعي والعاطفي في الشهر السابعSocial and Emotional Development:
فقد ال يروق للطفل بعمر  7أشهر أن ُيحمل من قبل أشخاص غرباء ولكنه يعرف أمه وأفراد العائلة من حوله
وال يحب أن يبقى لوحده ويبدأ حب اللعب األلعاب التي تصدر أصوات ناعمة.

الشهر8
تطور املهارات الحركية الدقيقةFine Motor Skill Development:
ان الطفل يمسك األشياء الصغيرة باستخدام األصابع وليس كل اليد كما سبق ويستطيع مسك لعبتين
مختلفتين وكل لعبة بيد وقد يحاول تناول الطعام بنفسه.
تطور املهارات الحركية الكبيرة. Gross Motor Skill Development:
فعند وضع الطفل بعمر  8أشهر على بطنه قد يستطيع الطفل أن يقلب ليصبح على ظهره ويمكن أن يجلس
بسهوله وقد يزحف .و عند وضع الطفل على ظهره يقلب من جهة ألخرى و من على البطن ليصبح على ظهره  ,و
يجلس لوحده.
جلوس الطفل بعمر  8أشهر :يجلس الطفل بعمر  8أشهر بدون مساعدة :عند وضع الطفل في الشهر الثامن
بوضعية الجلوس يالحظ قدرته الواضحة على الجلوس مع تثبيت الرأس جيد ا دون أن يستخدم أحد يديه
لتثبيت نفسه عند امليالن ويمكن محاولة ترك الطفل جالس الوقت غير محدود.
الوقوف عند الطفل بعمر  8أشهر :قد يقف الطفل بعمر  8أشهر باملساعدة و سيسر لذلك  ,و عند محاولة
ذلك يكون الطفل مرتاح ا و يستطيع تثبيت جسمه و يثبت قدميه على األرض و يقوم بحركات اهتزازية بمرح
بحيث يطوي و يمد ركبتيه  ,و قد يحاول البعض القيام بالخطوات األولى باملساعدة.
الزحف عند الطفل بعمر  8أشهر :يبدأ أكثر األطفال الرضع بالزحف نحو الخلف أو األمام بعمر  8أشهر.
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تطور اللغة والكالمSpeech and Language Development:
يصغي الطفل جيد ا بعمر  8أشهر  ,و يبدأ بتكرار ما يسمعه و يبدأ بفهم معنى كلمة "ال " و قد يقول الطفل
بعمر  8أشهر كلمات جميلة مؤلفة من  3أو  4أحرف مثل" ما ما " "..دا دا " و يقولها بفرح و يلتفت عند سماع
أسمه.
تطور الطفل االجتماعي والعاطفيSocial and Emotional Development:
الطفل بعمر  8أشهر يصبح متعلقا بوالديه ويميز األشخاص الذين ال يراهم بشكل متكرر ،ويكره بعض
الشخصيات حوله ولكنه ال يخاف من الحيوانات واأللعاب التي على شكل الحيوانات ويحب الطفل بعمر  8أشهر
أن يكون نجم العائلة ومحور اهتمامها وقد يسر إذا جلست معه ورسمت له بعض الرسوم والقصص القصيرة
وقد يحاول التقليد من اآلن وقد يحاول تقبيل نفسه في املرآة.
تطور إدراك الطفلCognitive Development:
فهو يجلس لوحده من وضعية االستلقاء ويبدأ بتمييز طعم األغذية ويفضل بعضها عن اآلخر ويميز بين شيئين
وقد يكتشف طريقة التحكم بزر اللعبة التي تصدر صوت املوسيقا ويبدأ يدرك أن اللعبة ال تختفي عند تغطيتها
بغطاء ما وقد يبدأ مقاومة فعل ما ال يحب.
النظر والرؤيا عند الطفل بعمر  8أشهر :يبدأ الطفل بعمر  8أشهر بالتمييز بين شيئين وقد يلعب بلعبة ويمسك
بأخرى في نفس الوقت.
د غياد درويش__
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