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األغذية التكميلية والنمو السليم
عزيزتي األم /عزيزي األب

الغذاء التكميلي هو مجموعة األطعمة والسوائل
التي تقدم لطفلكم إلى جانب الرضاعة الطبيعية
بعد الشهر السادس عندما يصبح حليب األم وحده
غير كافي لنموه ،أي أن الغذاء في هذه املرحلة
مكمل للرضاعة الطبيعية وليس بديال عنها ،فبعد
أن كان طفلكما في األشهر الستة األولى يعتمد كليا
على حليبك سيدتي وال يسمح بتقدمي أية أطعمة أو
سوائل أخرى ،بات اآلن – بعد الشهر السادس وحتى
يبلغ السنتني – بحاجة إلى تناول بعض األطعمة
والسوائل إلى جانب االستمرار في إرضاعه ،وذلك
لتوفير العناصر الغذائية املختلفة التي تتناسب مع احتياجات جسمه في هذه املرحلة من عمره.
الغذاء التكميلي املقدم للطفل يجب أن يكون غنيا بالطاقة ويحتوي على مختلف العناصر
الغذائية وبخاصة احلديد وفيتامني (أ) وفيتامني (د) الضرورية لنموه ،وتؤكد األبحاث العلمية
بان نقص أي من العناصر الثالثة من غذاء الطفل يؤدي إلى نتائج سلبية واضحة على صحة
الطفل ومنوه الطبيعي.
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نصائح خاصة باألغذية التكميلية

< يحتاج األطفال في هذه املرحلة إلى تناول عدة وجبات من األطعمة التكميلية كل يوم باالضافة للرضاعة
الطبيعية ،فبني عمر  8-6شهور يحتاج طفلك إلى وجبتني أو ثالث يوميا ،وبني عمر  24-9شهرا يحتاج إلى
ثالث الى أربع وجبات يوميا وهكذا مع مراعاة زيادة كمية الوجبات مع زيادة العمر.
< ابدأي بإعطاء طفلك وجبات تكميلية بكميات صغيرة ال تتعدى بضعة مالعق صغيرة ،ثم زيدي الكمية
بالتدريج وقومي بتنويع األطعمة ،مع االستمرار بالرضاعة الطبيعية.
< احلبوب كاألرز هي أفضل ما ميكن تقدميه للطفل في البداية ،كما ميكنك جتربة اخلضروات والفواكه
املهروسة جيدا ً لتقدميها لطفلك كوجبات تكميلية ،وإذا رفض طفلك تناولها حاولي تقدميها له على
شكل عصير مع تخفيفها باملاء الدافئ وعندما يتمكن طفلك من تناول الطعام املخفف ،ميكنك زيادة سمك
قوام الوجبات تدريجياً وميكن إتباع ما تقوم به بعض األمهات بخلط هذه األطعمة بحليب الثدي.
< جربى صنفا واحدا فقط من الطعام في كل مرة وراقبيه ،وذلك حتسبا من ظهور حساسية عند طفلك
ألي من أنواع الطعام .قدمي لطفلك الطعام اجلديد على مدى ثالثة أيام وراقبي حدوث أي طفح جلدي،
قئ ،إسهال ،انتفاخ ،شعور بالضيق ،أو أية عالمات مرضية أخرى ،وفي حال ظهور أي منها يجب التوقف فورا ً
عن إعطائه ذلك النوع من الطعام واالتصال بالطبيب واستشارته.
< بعد أن تتأكدي من أن طفلك قد اعتاد على كل صنف من الطعام على حدة ،ميكنك مزج أنواع من الطعام معاً.
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< اختاري األطعمة سهلة التحضير والغنية بالطاقة والعناصر الغذائية ،وتأكدي من أنها
نظيفة وآمنة و متوفرة محلياً ومن غذاء األسرة كالفواكه واخلضار املهروسة جيدا.
< قدمي لطفلك أنواعا متعددة من املواد الغذائية لكي
تلبي احتياجات النمو لديه ،فجسمه اآلن بحاجة
إلى صنف طعام أساسي(ذرة ،قمح ،أرز ،بطاطا)
مخلوط مع صنف من األغذية التي تساعد على
النمو (احلبوب ،البيض ،األجبان ،اللحم أو السمك)
إلى جانب اخلضار والفواكه واألغذية الغنية بالطاقة (ملعقة زيت أو دهون الطبخ).
< ضعي اللقمة في داخل فم طفلك وليس على رأس لسانه لكي يسهل عليه ابتالعها.
< جربي أصنافا عديدة من األطعمة لتتعرفي على ما يحبه طفلك ،وال ترغميه على تناول أي
طعام ألن ذلك قد يؤدي إلى رد فعل عكسي من قبل الطفل مثل االستفراغ ،كما يقلل من
إمكانية هضم الطفل للطعام واالستفادة منه.
< ال تيأسي إذا رفض طفلك الطعام اجلديد بل حاولي إعطاءه له مرة ثانية بعد فترة ،ألن
براعم التذوق عند األطفال تتغير كل أسبوعني أو ثالثة .ال حتاولي تقدمي أطعمة جديدة
له وهو مريض.
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< ال حتاولي إطعام طفلك أكثر من الالزم ولكن ميكنك تشجيعه على اإلقبال على الطعام بتنويع األطعمة
وتقدميها له بطريقة جذابة وباستخدام أكواب وصحون ملونة.
< حاولي تقدمي الطعام لطفلك بطرق لطيفة باستخدام األطباق واملالعق امللونة
واتركيه يطعم نفسه اذا رغب.
< حاولي تركيز اهتمامه كله حول الوجبة التي يتناولها ،وأبعديه عن
كل ما ميكن أن يشتت انتباهه مثل مشاهدة التلفزيون أو مراقبة أطفال
آخرين يلعبون.
< تأكدي من نظافة األيدي واألدوات واملواد املستخدمة في إعداد الطعام لطفلك.
قدمي األطعمة التكميلية لطفلك بامللعقة أو الكوب وليس من الزجاجة الن ذلك يضمن النظافة بشكل
أفضل ويسهل عليه عملية ابتالع األغذية غير السائلة أو اللزجة.
< حاولي حتضير األغذية طازجة في موعدها ،وإذا كانت األغذية التكميلية ال يتم حفظها في ثالجة،
يجب استعمالها خالل ساعتني من التحضير.
< جتنبي إعطاء طفلك أي من املواد قليلة الفائدة مثل الشاي والقهوة واملشروبات السكرية والصودا ،وال تكثري
من العصائر ألنها قد تقلل من شهيته لإلقبال على األطعمة املفيدة.
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< ال تضيفي امللح أو السكر لطعام طفلك ،ألنك إذا فعلت ذلك فإنك حتفزين حاسة طفلك لتذوق
األطعمة احللوة واملاحلة ،مما قد يؤدى فيما بعد إلى مشاكل صحية مثل زيادة الوزن ،مشاكل
في األسنان ،أو ارتفاع ضغط الدم.
< ّغيري أنواع األطعمة التي تقدميها له كل شهر ألن األطفال يشعرون بامللل ويحتاجون للتنويع.
< عند بلوغه الشهر الثامن ،يصبح طفلك قادر على املضغ ،وعندها ميكنك تقدمي البسكويت،
املعكرونة ،األرز والبقول املهروسة واملصفاة  ،وعندما يصل الطفل إلى عمر سنة يستطيع أن
يأكل كل شيء تأكله العائلة شريطة أن يقطع الطعام إلى قطع صغيرة.
< جتنبي األطعمة التي قد تؤدى إلى اختناق الطفل قبل بلوغه عمر ثالث سنوات مثل الفشار
وحبات العنب واجلزر غير املطبوخ واحللويات الصلبة واملصاصات ،وجتنبي أيضاً املكسرات بكافة
أنواعها حتى بلوغ الطفل سن خمس سنوات.

التغذية خالل وبعد اإلصابة بالمرض

خالل اإلصابة باملرض أو بعدها ،أعط طفلك سوائل وارضعيه مرات أكثر من املعتاد وباألخص إذا
كان مصاباً باإلسهال ،و بعد شفائه من املرض قدمي له وجبة غذائية إضافية يومياً ملدة أسبوع
على األقل ،واستمري على ذلك حتى يستعيد طفلك وزنه الذي خسره خالل املرض وينمو بصورة
جيدة مرة أخرى ،وال حتاولي تقدمي أطعمة جديدة لطفلك إذا كان متوعكاً.
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نصائح خاصة بالفطام الكامل
ميكنك فطام طفلك بالكامل عن حليبك بعد عمر السنتني ولكن يجب مراعاة ما يلي:

< اتبعي نظاما تدريجيا لفطام طفلك عن الرضاعة الطبيعية ،وقومي بذلك مع إظهار
اكبر قدر ممكن من احلب واحلنان له .ال تلجئي إلى توبيخه أو االبتعاد عنه إذا أراد
الرضاعة ،وال تضعي مواد سيئة الطعم أو كريهة على احللمة إلرغامه على ترك
الرضاعة مثل امللح أوالصبره املره.
أن الفطام املفاجئ قد تكون له عواقب نفسية وجسدية على طفلك مما قد يؤثر على
منوه وتطوره الطبيعي.
< باعدي بني مواعيد الرضعات وزيدي من عدد الوجبات التكميلية.

< قللي عدد الرضعات رضعة واحدة كل أسبوع حتى تتوقفي كلياً عن إرضاع طفلك.
< أبدئي بإيقاف الرضعة التي تعتقدين أنها اقل أهمية بالنسبة للطفل.
< انتبهي إلى أن طفلك سيكون خالل عملية الفطام بحاجة إلى املزيد من الدعم الغذائي والعاطفي.
< مع بداية الفطام تكون فرصة احلمل كبيرة ،لذا يجب التفكير في وسيلة للمباعدة بني األحمال.
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فقر الدم عند األطفال

يعتبر فقر الدم من أخطر املشاكل الصحية التي تنجم عن نقص احلديد في اجلسم،
وتشير اإلحصائيات إلى أن نسبة عالية من األطفال الفلسطينني حتت عمر  5سنوات
مصابون بفقر الدم.
إن احلديد هو عنصر غذائي ضروري لتكوين الدم و نقل األكسجني إلى الدماغ والعضالت،
وحتتاج أجسامنا إلى كميات من احلديد بشكل يومي ،و يحتاج الصغار إلى كميات من
احلديد أكثر من الكبار النهم في مرحلة منو سريع.

أعراض فقر الدم

< ضعف الشهية
< شحوب واصفرار الوجه
< سرعة التعب
< ضيق التنفس
< اإلرهاق والنعاس والتعب

طرق وقاية طفلك من اإلصابة بفقر الدم
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مضاعفات االصابة بفقر الدم عند
األطفال

< زيادة قابلية التعرض لاللتهابات
واألمراض املعدية
< عدم القدرة على التعلم والتركيز
< انخفاض مستوى الذكاء واإلدراك

<  الرضاعة الطبيعية اخلالصة لغاية الشهر السادس من عمره ،فحليبك في الستة أشهر األولى
يحتوي على ما يلزم طفلك من احلديد واملكونات الغذائية األخرى في حالة وجود مخزون كافي
منها في جسمك.

<

<
<
<
<
<

تقدمي األطعمة املتنوعة والغنية باحلديد (بعد الشهر السادس) لطفلك سواء كانت
من مصدر حيواني مثل الكبدة ،الطحال واللحوم احلمراء والبيضاء أو من مصدر
نباتي مثل البقوليات كالعدس ،الفول ،احلمص والفاصوليا ،إلى جانب اخلضروات
الورقية اخلضراء مثل البقدونس ،اجلرجير بجانب الفواكه املجففة والسمسم والطحينية.
تزويد الطفل مبكمالت احلديد التي يعطيها له الطبيب على شكل شراب أو نقط مما يساعد على احملافظة على
قوة الدم عند طفلك وخاصة عند البدء بإعطائه األغذية التكميلية بعد الشهر السادس وحتى عمر سنتني.
تقدمي األغذية الغنية بفيتامني (ج) للطفل ألنها تساعد اجلسم على امتصاص
احلديد من الطعام ،ومن هذه األطعمة :احلمضيات ( الليمون ،البرتقال ،واجلريب
فروت) ،البندورة ،الزهرة ،ورق العنب ،الفلفل احللو ،اجلوافا والفراولة.
تقدمي األغذية الغنية بالكالسيوم مثل احلليب واللنب بفترة متباعدة
عن الوجبات التي حتتوي على احلديد ألنها تقلل من امتصاص احلديد
واالستفادة منه .وال تقدمي لطفلك الشاي او القهوه او املشروبات الغازية ألنها تعيق امتصاص احلديد.
توفير األطعمة الغنية بفيتامني (أ) مثل صفار البيض واجلزر وغيرها .ان الوقايه من االصابة بنقص
فيتامني (أ) تساعد في احلماية من فقر الدم الناجت عن نقص احلديد.
إجراء فحوصات للتأكد من عدم وجود ديدان معوية واالستعانة بالطبيب ملكافحتها إن وجدت.

عزيزتي األم /عزيزي األب

يجب إجراء اختبارات الدم لطفلكم بصورة دورية ملعرفة نسبة قوة الدم (الهيموجلوبني) ،فإذا كانت قوة
دمه أقل من  11فهذا يعني أن طفلكم يعاني من فقر الدم ،وأنه بحاجة إلى اخذ جرعات عالجية من احلديد
حتت إشراف الطبيب.
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فيتامين (أ)

مكمالت غذائية آخرى

فيتامني (أ) هو عنصر ضروري جدا لنمو العظام ،ونقصه يؤدي إلى نقص املناعة وزيادة
التعرض للفيروسات و اجلراثيم وضعف النمو وضعف البصر والعمى .يأخذ طفلك خالل األشهر
الستة األولى من عمره ما يلزمه من فيتامني (أ) من حليبك ،لكنه بعد ذلك يصبح بحاجة
للحصول عليه من مصادر غذائية أخرى مثل الكبدة ،البيض ،منتجات األلبان ،زيت كبد
السمك ،البطاطا احللوة ،اخلضروات اخلضراء الداكنة ،اجلزر ،املشمش ،البندورة والفلفل األخضر
واألحمر ،وفي مرحلة ما وحسب إرشادات الطبيب يعطى الطفل فيتامني (أ) على شكل نقاط.

فيتامين (د)

يعتبر فيتامني (د) من الفيتامينات األساسية الالزمة لنمو
العظام الصغيرة وتنشيط خالياها ،فهذا الفيتامني يؤدي إلى
زيادة امتصاص الكالسيوم في املعدة ،فيساعد في تشكيل العظام
واجللد وحتسني الدورة الدموية ،ونقصه يؤدي لإلصابة مبرض
الكساح عند األطفال .يوجد فيتامني (د) في منتجات األلبان
والبيض وزيت السمك واألسماك الدهنية ،كما أن تعريض
اجلسم ألشعة الشمس يساعد في تكوين فيتامني (د) داخل
اجلسم .وميكن تعريض الطفل للشمس والهواء النقي بالتدريج
ولتكن فترة تعرضه في اليوم األول  20دقيقة وبعد ذلك ميكن
زيادة املدة لتصل إلى ساعة ،مع التنبه إلى وضع طاقية على رأسه واحلذر من عدم تركه حتت أشعة
الشمس ملدة طويلة ،ويفضل تعريضة للشمس خالل ساعات الصباح بحيث ال يحترق جلده.
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نصائح خاصة بغذاء طفلك

حتى عمر ستة أشهر
<
<
<
<

رضاعة طبيعية
خالصة
عند الطلب ،في الليل
و النهار
 12- 8مرة في اليوم
ال تعطيه اية سوائل
أو أطعمة أخرى

بعد ستة أشهر و حتى  12شهر بعد  12شهر و حتى السنتني بعد السنتني
<
<

<
<

االستمرار بالرضاعة الطبيعية < االستمرار بالرضاعة
الطبيعية.
نبدأ باطعام الطفل
< تستطيعني اطعامه
اخلضروات املسلوقة و
من طعام األسرة على
املهروسة بكميات قليلة
أن يكون مقطع الى
حتى يتعود عليها ( جزر ،
قطع صغيرة.
أرز ،كوسا  ،بطاطا)
بعدها أعطيه الفواكه
(موز ،أجاص  ،تفاح)
بكميات قليلة.
بعد الشهر الثامن :اللحوم،
دواجن ،أسماك بكميات قليلة
و مقطعة الى قطع صغيرة.

< يستطيع أن
ياكل جميع
أنواع الطعام
< يكون بحاجة
الى ثالث وجبات
رئيسية ووجبتني
اضافيات.
< وجبات اضافية مثل
احلليب ،البيض،
اجلبنه ،الفواكه ،
البسكويت.
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نمو الطفل ومراحل تطوره
تعتبر مراقبة الطفل وهو ينمو من التجارب الفريدة والرائعة في احلياة ولكن ...كيف يعرف
الوالدين أن طفلهم ينمو بشكل سليم؟ إن النمو عند الطفل يعني إزدياد حجمه لذلك يجب
مراقبة طول الطفل ووزنه وقياس محيط رأسه بإنتظام ،وعند مالحظة أي خلل في هذة
املقاييس يجب البحث عن السبب ،فكلما استطعنا إدراكه مبكراً ،سيكون من األسهل إيجاد
أفضل الطرق ملعاجلته والتعامل معه.

عوامل تؤثر على نمو طفلك
كمية ونوع الغذاء الذي يتناولة :ينمو جسم طفلك إذا توفر له الغذاء املناسب الذي يحتوي

على املواد الغذائية والسعرات احلرارية الالزمة له ،ويعتبر الغذاء من أهم العوامل البيئية التي حتدد
طبيعة منو الطفل  -والذي في حال عدم توازنة ميكن أن يؤدي إلى إصابتة بسوء التغذية .
اإلصابة باألمراض :يتراجع منو طفلك ويصبح بطيئاً في حال إصابتة باألمراض  -وخاصة
األمراض الشديدة التأثير كاحلصبة والسعال الديكي واإلسهال.
العامل الوراثي :يتأثر منو الطفل بالعوامل الوراثية التي تنتقل إلية من الوالدين ،فإذا كان أحد
الوالدين أو كالهما قصيرا ً فقد يكون طفلهم قصير القامة ايضاً  -مع العلم بأن القصر هنا ال يكون
ناجماً عن حالة مرضية وإمنا نتيجة لعوامل الوراثة ،ولكن هذا يحدده الطبيب.
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العامل النفسي :يتأثر منو طفلك باجلو واحمليط الذي يعيش فيه وبقوة األرتباط العاطفي مع احمليطني به،
فالرعاية األسرية السليمة وشعور الطفل باحلنان والدفء تساعد في منوه بشكل سليم.

مؤشرات النمو السليم
الوزن :يزداد وزن الطفل عادة مبعدل نصف كيلوغرام

في األشهر األولى من عمره ،وبشكل عام ميكن القول أن
وزن الطفل يتضاعف مرتني مع الشهر السادس من عمره،
ويتضاعف ثالث مرات عندما يكمل السنة األولى.
فمثال :إذا كان وزن املولود  3كغم عند الوالدة ،يصبح
وزنه  6كغم في الشهر السادس و 9كغم في نهاية السنة
األولى .ال تقارني بني وزن طفلك ووزن األطفال اآلخرين
من حولك وتذكري أن زيادة وزن الطفل بصورة كبيرة
ال يعني بالضرورة أنه يتمتع بصحة أفضل من غيره.
مرة كل شهر ،وإذا الحظ الطبيب
الطول :يزداد طول الطفل بصورة تدريجية ولهذا نقيس طول الطفل ّ
توقف هذا النم ّو فسيلجأ إلى إجراء فحص لغدد الطفل وتصوير عظامه ملعرفة حالتها .يكون طول الطفل
عند الوالدة حوالي  50سم وبعمر السنة يصبح طوله  75سم ،وحوالي  85سم بعمر السنتني ويصبح
طوله مترا ً تقريبا في عمر أربع سنوات.
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محيط الرأس :يعتبر محيط الرأس عند الطفل من
املؤشرات الهامة على النمو الطبيعي للدماغ .يكون محيط
الرأس عند الوالدة حوالي  35سم ويزاد مبعدل سم واحد
كل شهر خالل السنة األولى ليصل إلى  47سم بعمر سنة
ثم يزداد ببطء ليصل إلى  54سم بعمر ست سنوات وقد ال
يزداد محيط الرأس بعد ذلك إال قليال.
على األبوين احلرص على متابعة منو طفلهما في عيادة الطفل السليم حتى بعد االنتهاء من
أخذ التطعيمات املقررة حيث يتم قياس الوزن والطول بإنتظام حتى عمر اخلمس سنوات.

اخلدمات التي تقدمها عيادة الطفل السليم

< متابعة األطفال من عمر يوم وحتى  5سنوات.
< مراقبة منو الطفل واإلشراف على طبيعة تغذيته.
< التطعيم ضدّ أمراض الطفولة الشائعة.
< التثقيف الصحي األسري الذي يشمل أفراد العائلة الذين يتولون رعاية الطفل.
< تشخيص ومعاجلة األمراض الشائعة.
< حتديد األطفال األكثر عرضة للمخاطر الصحية.
<  حتويل األطفال الذين يعانون من مشاكل خاصة إلى اجلهات املختصة ملتابعتهم.
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فشل النمو عند األطفال

املقصود بفشل النمو هو تأخر منو الطفل وعدم تناسب وزنه وطوله ومحيط رأسه مع املقاييس العامة
للنمو حسب عمره ،والهدف من متابعة الطفل هو التمكن من حتديد األطفال املعرضني أكثر من غيرهم
لإلصابة بفشل النمو في مرحلة مبكرة من عمرهم لنتمكن من رعايتهم والتعامل مع أسباب اخلطر
والعمل على مكافحتها.
والعوامل التي تؤدي إلى فشل النمو عند األطفال متنوعة وقد تختلف من مجتمع إلى آخر ،وسنورد هنا
العوامل التي تبدو أكثر شيوعا وانتشاراً ،وهي:
<
<
<
<
<
<
<
<
<

نقص وزن الطفل عند الوالدة (اقل من  2.5كغم).
عمر األم عند احلمل أقل من  18عاما.
عدم تلقي الطفل للرضاعة من الثدي أو إذا رضع لفترة تقل عن أربعة أشهر.
فطام الطفل املفاجئ.
تكرر اإلصابة باإلسهال (أكثر من مرتني بالشهر).
اإلصابة باحلصبة أو السعال الديكي عند األطفال دون عمر السنة.
تكرر اإلصابة باالمراض بشكل عام.
إصابة الطفل بأي من األمراض املزمنة كأمراض القلب والربو.
عوامل نفسية مرتبطة باحمليط األسري مثل التفكك العائلي أو فقدان أحد األبوين.
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تطور القدرات العقلية والجسدية عند طفلك

إن تطور اإلنسان بشكل عام هو عملية مستمرة تبدأ قبل والدته وتستمر معه مدى احلياة،
ولهذا يتعني النظر إلى تطور الطفل على أنه جزء من تطور اإلنسان خالل حياته كلها،
والتطور في حياة الطفل يترافق مع عمليات تغيير يتعلم الطفل خاللها التفاعل مع أمور
أكثر تعقيدا ً في مجال احلركة ،والتفكير ،واإلحساس والتعامل مع اآلخرين.
املقاييس العامة لتطور قدرات الطفل/الطفلة العقلية واجلسدية منذ األسابيع األولى
وحتى خمس سنوات (ان املقاييس التالية هي تقريبية وليست ثابتة):

مقياس التطور لطفل /طفلة أقل من  6أسابيع:

<  يرضع جيدا
<  يركز نظره على أمه وهي ترضعه
<  يفزع أو يسكت عند سماع أصوات صاخبة
<  يهدأ إذا حملته أمه

مقياس التطور من عمر  6أسابيع وحتى  3أشهر:

<  يرفع رأسه وهو مستلق على بطنه
<  يراقب يديه وأصابعه وهي تتحرك
<  يكاغي للتعبير عن سعادته
<  يبتسم في وجوه اآلخرين
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مقياس التطور أكثر من  3أشهر وحتى  6أشهر:

<
<
<
<

يرفع رأسه وصدره مرتكزا على يديه أثناء االستلقاء على البطن
ينتبه بسرعة الى األلعاب امللفته للنظر
ينظر باجتاه االصوات الهادئة (املشي بهدوء)
مييز أوقات اللعب واألكل واالستحمام ويتفاعل معها

مقياس التطور من عمر  6أشهر وحتى  9أشهر:

<
<
<
<

يجلس بدون االرتكاز إلى شيء
ميسك ألعابه بيديه االثنتني ويضربها ببعض
يلتفت بسرعة اذا سمع أحدا ينادي اسمه
يفرق بني األهل واألغراب

مقياس التطور من عمر  9أشهر وحتى  12شهر:

<   يرفع نفسه وينتقل من حالة االستلقاء إلى اجللوس
<   يستعمل أصابعه لوضع األكل في فمه
<   يفهم معنى «ال»
<   يحب أن يكتشف األشياء من حوله

17

مقياس التطور من عمر سنة وحتى سنة ونصف:

<   ميشي لوحده
<   يحدد مكان األلعاب أو األشياء التي يرانا ونحن نخبئها
<   يفهم الطلبات البسيطة (مثال :يشير بيديه اذا طلب منه ذلك)
<   يساعد في ارتداء مالبسه (يرفع يديه الى االعلى ليلبس القميص)

مقياس التطور من عمر سنة ونصف وحتى سنتني:

<   يركض دون أن يقع
<   يتناول طعامه بنفسه ويستعمل امللعقة
<   يسمي صورة أو شكل مألوف مثل (قطة)
<   يتوقف عن وضع األلعاب في فمه

مقياس التطور من عمر سنتني وحتى سنتني ونصف:

<   يضرب الطابة بقوة بالقدم
<   ينشف يديه باستعمال البشكير
<   يعيد الكالم بعد سماعه
<   يفهم معنى لي ولك
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مقياس التطور من عمر سنتني ونصف وحتى ثالث سنوات:
<
<
<
<

يقفز عن آخر درجه بقدميه االثنتني
مييز  3-2ألوان رئيسية مثل األحمر واألصفر
يحكي قصصا عما حصل خالل اليوم
يستعمل احلمام لوحده

مقياس التطور من عمر ثالث وحتى أربع سنوات:
<
<
<
<

ينزل الدرج بتناوب القدمني
مييز بعض األشكال الهندسية (املربع والدائرة)
يستعمل جمل مكونة من خمس كلمات أو أكثر
يدرك مفاهيم التشابه واالختالف (كبير /صغير)

مقياس التطور من أربع وحتى خمس سنوات:

<   ميلك القدرة للحفاظ على توازنه (الوقوف على رجل واحدة  10ثوان)
<   يسمي االشكال الهندسية بأسمائها( دائرة  ،مربع)
<   يعد من 10-1
< يفهم معنى أول ،ثاني ،ثالث ،وسط
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يجب استشارة الطبيب إذا الحظتم أن هناك تأخرا في مراحل النمو
الطبيعية ،أو إذا الحظتم أن طفلكم ال يقوم بالكثير من احلركات
والتعبيرات املناسبة لعمره.

عزيزتي األم  /عزيزي األب
أن املتابعة الدورية لنمو وتطور طفلكما هو حق يجب تأمينة له

الطفل الذي ينمو جيد ًا هو طفل صحتة جيدة
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من سلسلة
كتيبات حنان
للعناية باألم والطفل

يتقدّ م مشروع حنان بالشكر والتقدير لألخوات العامالت في برنامج التعبئة املجتمعية في جمعية اإلغاثة الطبية
الفلسطينية واملركز الفلسطيني لتنمية املوارد البشرية (بيكارد) ملساهمتهم في إعداد كتيبات حنان التثقيفية.

أعزائنا
يحتوي هذا الكتيب من سلسلة كتيبات حنان للعناية باألم
والطفل ،على الرسائل الصحية التالية:
< توقيت ونوعية الغذاء (السوائل واملواد الصلبة) في غذاء الطفل بعد
الشهر السادس.
< طريقة الفطام الصحيح عند بلوغ السنتني من العمر.
< أهمية الوقاية من فقر الدم ومكمالت احلديد وفيتامني (أ) (و) (د).
< أهمية مراقبة النمو واالستمرار في مراقبة النمو بعد االنتهاء من
عملية التطعيم.

