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مي  ـ حركت 
س ج 
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اي رشد جسمي كه جنبة كمّي دارد، شامل رشد اندام ه*
بدن و وزن و قد؛ 

رشد و تحول حركتي كه جنبة تحولي دارد و با *
انند تغييرات كيفي همراه است، شامل حركت هايي م

.  دويدن، پريدن و لي لي كردن



ه گ ری 

نياي گريه اولين روشي است كه كودكان به وسيله آن با د
اطراف خود ارتباط برقرار مي كنند و والدين را آگاه مي 

.  سازند كه به غذا، آرامش با تحريک نياز دارند



حواس

كودک با اولين ارتباط هاي ارادي دنياي اطراف را با حواس
. خود تجربه مي كند

 مسه بينايي، شنوايي، چشايي، بويايي و الهر يک از حواس
اليي نسبت به تحريک هاي اوليه داراي آستانه تحريک با

ک به بوده و بعد از مدتي در اثر تکرار محرک ها آستانه تحري
د و تدريج كاهش مي يابد و فقط نسبت به محرک هاي جدي

ان يا محرک هايي با آستانه تحريک باال عکس العمل  نش
.مي دهند



ر   د مغ  رش 

هنگام تولد، مغز از هر ساختار 
الي جسماني ديگر به اندازه بزرگس
خود نزديک تر است و در طول 
رت نوباوگي و نوپايي با سرعت حي
.  انگيزي به رشد ادامه مي دهد



مکره ها؟ ت 
ف  ی  ای  ر   ووظ  د مغ  رش 

قشر مخ دو نيمکره دارد، چپ و راست، كه وظايف متفاوتي دارند  .
ت براي مثال هر نيمکره اطالعات حسي را از طرف مخالف بدن درياف

(.به غير از چشم  ها) و فقط آن طرف را كنترل مي كند 
 مانند )در اغلب افراد نيمکره چپ عمدتا مسئول توانايي هاي كالمي

.است( مثل شادي)و هيجان مثبت ( زبان شفاهي و كتبي
 اره مانند قضاوت كردن درب)نيمکره راست توانايي هاي فضايي

و ( فواصل، خواندن نقشه ها و تشخيص دادن شکل هاي هندسي
. را انجام مي دهد( مانند اندوه)هيجان هاي منفي 



ر   د مغ  رش 

االت در نوباوگي و كودكي، هدف رشد مغز، تشکيل دادن اتص
ين مي عصبي است كه تسلط بر مهارت هاي اساسي را تضم

. كنند
ز و شش ماهگي تا دو سالگي سنين حساس براي رشد مغ

.  تسيستم عصبي است چرا كه به سرعت در حال رشد  اس
تحريک مغز در مدتي كه به سرعت رشد مي كند ضروري

. است



كشت  مهارت  

نقش را از بين تمام مهارت هاي حركتي، دسترسي بيشترين
ازه زيرا دريچه كامال تكند در رشد شناختي كودک ايفا مي 

.اي را براي كاويدن محيط مي گشايد
به دنيا مي نوزادان با توانايي ابتدايي يادگيري از طريق تقليد

.  تقليد يعني تکرار صرف رفتار قابل مشاهده. آيند



م ت 
ادكی  ج  ه ات  اشت  را در طول سال هاي اولی  ک من  حری 

م ت  ت 
وای  ه مي ی  گ وی  ج 



د؟ ی  ر  مي كی  ماپ  ر  را ار  هم مت  د مغ  وع رش  گ ران  دو ی 
وهش  ر  پ 

 د مغز است به ساختار به سرعت در حال رشمغز منتظر تجربه نوع اول كه رشد
ي ديدن فرصت هايي برا. جوان اشاره دارد كه به تجربيات معمولي وابسته است

ردن و لمس كردن اشياء، شنيدن زبان و صدا هاي ديگر، حركت كردن و كاوش ك
.اين رشد در اوايل زندگي و به طور طبيعي صورت مي گيرد.محيط

 تار هاي است اين نوع از رشد بيشتر و اصالح ساخمغز وابسته به تجربه رشد
دكه در بين تثبيت شده مغز در نتيجه تجربيات يادگيري خاص تشکيل مي شو

افراد و فرهنگ ها بسيار تفاوت دارند؛ مثال خواندن و نوشتن، بازي هاي 
كه فرد در اين رشد وابسته به تجارب.ويلونكامپيوتري، بافتن قاليچه، تمرين 

.طول زندگي كسب ميکند به مرور ايجاد مي شود



حول کلامي  
د و ت  رش 

کر زبان ابزار بر قرار ي ارتباط با ديگران و يادگيري و تف
. است

د رشد و تحول زبان در كودكان طي مراحلي صورت مي گير
قليد ، ت(حدود دو تا سه ماهگي)كه شامل كشف و توليد صدا 

، (حدود شش تا نُه ماهگي)صداهاي ديگران، بيان هجاها 
حدود دو )، بيان جمالت (حدود يک سالگي)اداي كلمات 

. و درک مطلب است( سالگي



ان   ب  اده ار  ر  ف  لف  اشت  ن 
کال مخ  اس 

 (  گريه، فرياد، اداي صداهاي مبهم)نشانه اي –زبان عالمتي
 (بيان انديشه ها و خواسته ها) زبان گفتاري



؟ ارت  اشت  ار  عي عن 
لم واق 

ک ی 
ر گ ي هاي  وپ 

ان کودک می آموزد واژه ها را به گونه ای بیان کند که برای همگ: تلفظ صحيح
.قابل فهم باشد؛ نه این که فقط نزدیکانش متوجه منظور وی شوند

اند؛ کودک باید معنای واژه ای را که به کار می برد، بد: دانستن معناي واژه ها
.دباید شخص معینی را در نظر داشته باش"بابا"مثال هنگام به کار بردن واژه 



ارت  اشت  ار   د عن  ر  ی  گ 
ر مي ای  کلم پ 

ی 
ه ها و  ن  وار  ت  ه ا موج  ار  هاي اساسي كه کودک را ی  ن  :ی 

الي اين نياز از دو ونيم. كسب اطالعات در مورد محيط خود و دوستانش
.سه سالگي به خوبي آشکار مي شود

 فرمان دادن و آشکار ساختن خواسته ها
ايجاد رابطه اجتماعي با ديگران
بيان انديشه ها



ار در کودکان   ن  ري ک ف  ادك ی  مراجل ب 

تدرک معنای هر واژه مقدم بر توانایی به کار گیری آن اس: درک گفتار دیگران-1
ون به کودکان واژه های عام که در موقعیت های گوناگ: توانایی به کار گیری واژه ها-2

را بسیار سریع تر از واژه های خاص که در ( مامان، بابا، رفتن، آمدن)کار می رود 
مانند واژه های مودبانه، نام رنگ ها، اعداد، )موقعیت های خاص استفاده می شوند 

.، می آموزد(زمان، پول
ره لغات کودک بین سه تا هفت سالگی، دای:ارتباط واژه ها با یکدیگر و جمله سازی-3

ری واژه گسترش می دهد و بر قواعد دستوری تسلط بیشت3000به 1000خود را از 
.می یابد

ظ پس از هجده پیشرفت در تلف. تلفظ در کودکان از راه تقلید شکل می گیرد: تلفظ-4
مثال گند       قند. ماهگی قابل مشاهد است



ر اشت   پ  رح ر  ه ش  حول کلامي  ی 
د و ت  ن  سطوح رش  ری  هم پ 

م

نی شامل گوش دادن، تشخیص صداها، تمرکز شنیداری به معمهارت های شنیداری *
درک کلمات، جمالت، )مدت زمان گوش دادن و درک مطالب از طریق گوش دادن 

(داستان، کارتون و مطالب دیگر
ند، تلفظ شامل دایرة لغات؛ یعنی تعداد کلماتی که کودک بیان می کمهارت های بیانی *

وانی درست صداها، جمله سازی، گفت وگو با دیگران، بیان مطالب، تصویر خوانی، ر
ردی و کالم، تعریف قصه های شنیده شده، شعر خوانی و داستان سازی به صورت ف

.گروهی
میزان تسلط بر این مهارت ها در سنین مختلف متفاوت است 



م ی  ده مي ا مور  ی  ی  لشه ا  ج 

رشد شناختي


