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3 مقدمه
ش���ما اولین آموزگار فرزند تان هس���تید، پس باید نیازهای او در هر مرحله از زندگی را بدانید تا 
گونه ای پرورش دهید که بدنی نیرومند داشته باشد، حواس پنجگانه او تقویت  بتوانید او را به 
کند. در س���نین مختلف الزم  ش���ود، غریزه  اش به درس���تی پرورش یابد و قوه تعقل خوبی پیدا 
کودک خود را برای مراقبت و مشاوره به خانه بهداشت/ پایگاه سالمت/ مرکز خدمات  اس���ت 
جامع سالمت محل زندگی خود ببرید تا اقدامات و توصیه های الزم برای ارتقای رشد و تکامل 
کنید. بهورزان/ مراقبین س���المت و پزشکان در برابر نگرانی ها و پیشنهادات  کودک را دریافت 
ش���ما پاس���خگو هس���تند و همواره ش���ما را مورد حمایت قرار می دهند. در س���ن 4 سالگی الزم 
کودک 4  کلیدی ب���رای مراقبت از  گی���رد. در این مجموعه نکات  کودک مورد پایش قرار  اس���ت 
کودکتان و انجام اقدامات الزم، در  گاهی از چگونگی رشد و تکامل  ساله ارائه شده است تا با آ
کارآمد، نیک نفس، نیکوکار، حقیقت طلب، عاقل و خوشبخت  آینده جوانی نیرومند، چابک، 

داشته باشید. 
کند: کودک شما در این سن دریافت  که الزم است  مراقبت هایی 

پایش رشد 	 
ارزیابی تغذیه 	 



ارزیابی دهان و دندان و انجام وارنیش فلوراید	 4
ارزیابی تکامل 	 
غربالگری بینایی 	 
کودک 	  راهنمایی هایی برای تغذیه 
کودک	  راهنمایی هایی برای ارتقای تکامل 
راهنمای���ی های���ی برای پیش���گیری از آس���یب های 	 

کودک 

حمایت خانواده
مطمئن شوید خانواده وقت قابل توجهی را برای فعال 

بودن در کنار هم بعنوان اعضای یک خانواده صرف می کند.

کودک رشد و تکامل 
کودک شما:  در این سن 

می تواند در جا بپرد.	 
کردنی عالقه نشان می دهد. 	  به بازی های تعاملی یا وانمود 
کردن دایره مشکل ندارد.	  کپی  در 
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کودکان دیگر بازی می کند.	  با 
کمک می کند.	  هنگام لباس پوشیدن و در آوردن لباس و دستشویی رفتن 
قسمت هایی از داستان مورد عالقه اش را تعریف می کند. 	 
کند. 	  می تواند از دستورات سه مرحله ای پیروی 
مفهوم »مشابه« و »متفاوت« را درک می کند.  	 
گفتار واضحی دارد.	 
از ضمایر من و تو درست استفاده می کند. 	 
کودک ش���ما ه���ر ی���ک از این م���وارد را نتوانس���ت انج���ام دهد، پرسش���نامه 	  ک���ه  در صورت���ی 

ASQ  48ماهگی را از س���ایت وزارت بهداش���ت/ سایت دانش���گاه/ مرکز بهداشتی درمانی/ 
خان���ه بهداش���ت دریاف���ت نمایید. پ���س از تکمیل 
برای بررس���ی به بهورز/ مراقب س���المت/ پزش���ک 

تحویل دهید.

که به تکامل فرزندتان کمک می کند: نکاتی 
کنید 	  کنید،  سعی  کودکتان تماس چشمی برقرار  با 

کرده و پاسخ مناسب بدهید. اشارات او را درک 
کنید او را بخندانید.	  سعی 



کتاب های 	 6 کتاب بخوانید. داس���تان ها، ش���عرها و  حداق���ل روزی 15 دقیق���ه هر روز برای او 
ک���ه فکر می کند چه  کنید  کودکتان س���وال  ریتمی���ک مختل���ف و زیادی ب���رای او بخوانید. از 
که از لغات و عبارات صحیح اس���تفاده  کنید  کمک  اتفاقی در داس���تان خواهد افت���اد. به او 

کند. 
کلمات جدید را بیاموزید. 	  کودک شما در حال رشد است. به او معنای  توانایی زبان 
کودک شما ممکن اس���ت به نوشتن عالقمند باشد 	 

کت���اب عالقه  و ممکن اس���ت به یادگی���ری خواندن 
که چگونه اسمش  نش���ان دهد. به او آموزش دهید 

کند. را بنویسد و با الفبا بازی 
کودکتان 	  کوتاه و ش���فاف ب���ه  با اس���تفاده از جمالت 

کند. که از دستورالعمل ها پیروی  آموزش دهید 
کودک 	  ک���ردن ب���ه  ب���ا مدل س���ازی معذرت خواه���ی 

که در صورت صدمه دیدن احساس���ات  کنید  کمک 
کار را انجام دهد. کسی بتواند این 

که چگونه با دیگران با 	  کودک به او یاد دهید  کردن با احترام در برابر  کردن و رفتار  گ���وش  ب���ا 
کند. احترام رفتار 
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 تکامل حرکتی

ک���ودک فرصت دهی���د عضله های بزرگ���ش را قوی 	  به 
کارهایی مانند: کند با انجام 

راه رفتن روی یک خط	 
پدال زدن و هدایت یک سه چرخه	 
تعادل بر روی یک پا	 
گرفتن، لگد زدن، پرتاب و به زمین زدن توپ	 

کارهایی مانند:	  کند با انجام  کوچکش را قوی  کودک فرصت دهید عضله های  به 
کپی اشکال، حروف و اعداد	 
کردن پازل	  درست 
کوچک دارند	  که قطعات  بازی با اسباب بازی هایی 
کمک دیگران	  لباس پوشیدن و درآوردن بدون 

تکامل اجتماعی و احساسی
کنید 	  کند او را تشویق  کودک شما بتواند احساسات شدیدش را مدیریت  به منظور این که 

کند. که با استفاده از لغات احساساتش را بیان 
روی آموختن مهارت هایی مثل نش���ان دادن همدردی با دیگران، حل مس���اله و به آرامی 	 



کنید.8 کار  گروهی  پیوستن به شرایط بازی های 
در اجتماع مش���ارکت داش���ته باش���ید. هر وقت توانس���تید به فعالیت های اجتماعی ملحق 	 

شوید. 
کنید. 	  گان صحیح استفاده  در مورد تمام قسمت های بدن از واژ
کنار دیگر بزرگساالن ایمن باشد.	  که چگونه در  کودکتان آموزش دهید  به 
که رازی را از پدر و مادرش مخفی نگاه دارد.	  کودکتان بخواهد  کس نباید از  هیچ 
که قسمت های خصوصی بدنش را ببیند.	  کند  کودکتان درخواست  کس نباید از  هیچ 

تکامل بیانی 
کتاب از او سواالتی بپرسید. 	  کتاب بخوانید و برای سنجیدن درکش از  برای او هر روز 

کودکتان سواالتی در مورد روزش، 	  که از  مطمئن باشید 
دوستانش و فعالیت هایش پرسیده  اید.

کودک به لغات عالقه نش���ان می دهد، او 	  از آنجایی ک���ه 
را ب���ا نش���ان دادن لغات، ب���ازی با صداها و قافیه س���ازی 

کنید.  مشغول 
کس���ی« او در 	  به س���وال های »چ���ه چیز«، »چرا« و »چه 

که با هم می خوانید جواب بدهید.  مورد داستان هایی 
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سالمت معنوی

کودکتان رفتارهای دینی انجام دهید مانند نماز خواندن، دعا خواندن و 	  جلوی چش���مان 
کنید.  کرد، او را تشویق و تحسین  کودکتان از شما تقلید  گر  ... ا

التزام ش���ما به باورها، احساس���ات، رفتارهای دینی و رعایت اخالق یکی دیگر از شرط هایی 	 
کودک مدت ها قبل از اینکه بتواند سخن  کودک مهم است.  که برای تربیت معنوی  است 

کند، ارزش های والدینش را دریافت می کند. کامل درک  بگوید یا مفاهیم را 
کودک 	  که  سپاسگزاری از نعمت یکی از مواردی است 

که  بای���د بیاموزد. سپاس���گزاری و تش���کر از رفتارهایی 
کودک انجام می دهند الزم اس���ت.  والدی���ن در قبال 
تش���کر در ابتدا به وس���یله رفتاره���ای والدین در قبال 
گیرد و سپس به تدریج  هم و اعضای خانواده ش���کل 
کودک  گوش���زد ش���ود تا در  کودک  کالمی به  به صورت 

نهادینه شود و شکرگزار خداوند باشد. 
هرگز نسبت به عالقه و کنجکاوی کودکتان در باره خدا 	 

کنید و  کنید، مطالعه  کودک در باره خدا، فکر  بی تفاوت نباش���ید. برای پاس���خ به س���واالت 
کودکتان بتواند ایمان، امید و  کنید تا  زمان مناس���بی را برای پاس���خ دهی به آن ها انتخاب 



کند.10 مفهومی متعالی را به درستی دریافت 

آموزش از طریق بازی 
کودکتان ب���رای آزمودن تجربه های 	  فعالیت ها، اس���باب بازی ها و بازی هایی برای تش���ویق 

کنید. جدید فراهم 
کامپیوت���ری را به 1 تا 2 	  کیفی���ت تلویزیون، ویدی���و و بازی های  زم���ان دی���دن برنامه های با 

کنید و مراقب استفاده  کودکتان تلویزیون تماشا  کنید. به همراه  ساعت در هر روز محدود 
او از اینترنت باشید. 

کنید. 	  کردن را تشویق  نقاشی 
کند زیرا با دیگران س���هیم ش���دن و هم���کاری را در او 	  کودکان بازی  که با س���ایر  اجازه دهید 

تقویت می کند.

 تغذیه کودک
گروه ه���ای اصلی 	  از غذاه���ای متن���وع خانواده ش���امل 

کودک بدهید. غذایی به 
در هر روز 3 وعده غذا و در هر وعده به اندازه یک لیوان 	 
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کودک غذا بدهید. کامل به 

گروه ه���ای اصلی غذایی( در بین وعده های اصلی غذا، 	  ه���ر روز 2 بار میان وعده مغذی ) از 
کودک بدهید. به 

می���ان وعده را 1.5 تا 2 س���اعت قب���ل از وعده 	 
کودک بدهید. اصلی به 

برای تأمی���ن انرژی و مواد مغ���ذی مورد نیاز، 	 
کودکان باید ش���امل ترکیبی از  برنام���ه غذایی 
گروه های اصلی  غذاهای مختلف متشکل از 

غذایی باشد. 
از سبزی های سبز تیره و نارنجی و میوه های 	 

کدو حلوایی، جعفری،  زرد و نارنجی) هویج، 
که  گش���نیز، اس���فناج، انبه، زردآل���و، مرکبات( 

کودک استفاده شود. منابع غذایی ویتامین آ و سی هستند در برنامه غذایی 
کم نمک، نان و پنیر و خیار، نان و 	  ش���یر پاستوریزه، ماست، میوه ها، س���بزی ها، نان و پنیر 

غ پخته ش���ده، نان با دو عدد خرما و میوه های خش���ک انتخاب های بس���یار  نصف تخم مر
کودکان هس���تند. مصرف برخ���ی میان وعده ه���ا، مانند  خوب���ی ب���رای میان وع���ده غذایی 



کلی تنق���الت بی ارزش عالوه ب���ر تغییر ذائقه 12 چیپ���س، پف���ک، غالت حجیم ش���ده و به طور 
گیر در س���نین بزرگس���الی مانند  ک���ودک و افزای���ش احتم���ال ابتالی او ب���ه بیماری های غیروا
کمتر او به وعده های اصلی می توانند بر  کودک و در نهایت تمایل  چاقی، با تأثیر بر اشتهای 

کودک و به خصوص بر افزایش مطلوب قد تأثیر منفی داشته باشند. سرعت رشد 
کودک فقط از ماس���ت پاس���توریزه س���اده استفاده ش���ود و از مصرف انواع 	  در برنامه غذایی 

ماست میوه های صنعتی خودداری شود. در صورت تهیه ماست میوه خانگی فقط میوه 
کردن شکر به ماست میوه خودداری شود. به ماست اضافه شود و از اضافه 

مصرف آب میوه طبیعی بیشتر از 180 سی سی در روز نباشد. بهتر است از میوه تازه استفاده 	 
کنید.  کودک را به مصرف آب آشامیدنی در طول روز تشویق  کنید. 

از دادن انواع نوش���یدنی های شیرین به دلیل افزایش 	 
کاهش  خط���ر اضاف���ه وزن و چاقی، پوس���یدگی دن���دان و 

دریافت مواد مغذی تا حد امکان خودداری شود.
کنید. 	  زمان خوردن غذا را تبدیل به زمانی برای تفریح 

کارونی و س���اندویچ  غذاهای انگش���تی به او بدهید. با ما
اشکال جالب بسازید. 
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کنید، به چش���مان او نگاه 	  کودکتان بنش���یند و با او صحبت  در ط���ول م���دت غذا خوردن با 

کنید. کنید و او را ترغیب به غذا خوردن 
ک���ردن، تش���ویق و تنبی���ه نباش���د. در هنگام 	  ک���ودک همراه ب���ا حواس پ���رت  غ���ذا خ���وردن 

غذاخوردن، تلویزیون خاموش باشد.
کاسه های جدا غذا بدهید. 	  کودک در ظرف ها و  به 
کاس���ه 	  ب���ه ج���ای این که ب���ه او اجازه دهید مس���تقیمًا از یک ظ���رف بزرگ بخورد از فنجان و 

کنید. کوچک استفاده 
کودکان 4 ساله دوست دارند خودشان به تنهایی کارهایشان را انجام دهند. میوه های تمیز 	 

ک���ودک بتواند از این  که  کاس���ه ای ریخت���ه و آن را در جایی بگذارید  و ت���ازه و س���بزیجات را در 
غذاهای سالم برداشته و بخورد.

به کودکتان در مورد اندازه مناسب غذای کشیده شده آموزش دهید. اجازه دهید استفاده 	 
کند. از فنجان های اندازه گیری را تمرین 

کودکتان به خوردن، خودتان نیز 	  کنید. برای تش���ویق  عادت های خوب تغذیه را تش���ویق 
که حداقل یک نوع غذای  کنی���د. از او بخواهید  از آن غ���ذا بخوری���د. غذاهای متنوعی تهیه 

کند.  جدید را آزمایش 
کودکتان را با قول دادن ش���کالت به خوردن نخود فرنگی 	  گر  کنید. ا از رش���وه دادن اجتناب 



کوتاه مدت این شگرد موثر باشد ولی اینکار باعث تشویق خوردن 14 وادارید ممکن اس���ت در 
غذاهای ناسالم می شود.

کودکت���ان مراقبت می کند به او غذاهای س���الم 	  که از  کس���ی  که هر  کنید  اطمین���ان حاص���ل 
می دهد و از دادن شیرینی خودداری می کند.

هله هوله و غذاهای ناسالم و نوشابه به او ندهید.	 
کرد.	  از غذا نباید بعنوان پاداش یا تنبیه استفاده 
کتاب 	  که با هم ق���دم بزنید،  کودکت���ان غمگین یا ناراحت اس���ت به او پیش���نهاد دهید  گ���ر  ا

کار راه های س���المی برای مقابله، به ج���ای آرامش دادن به  بخوانی���د، ی���ا آواز بخوانید. این 
خود با غذا، به او یاد می دهد.

کودکت���ان غ���ذای س���بک س���الم بدهی���د. از دادن 	  ب���ه 
کنید. از دادن غذاهایی  غذاهای چرب و ش���یرین اجتناب 

کنید. که خطر خفگی دارند اجتناب 
کودکتان در تهیه برنامه غذایی و تهیه 	  که  اجازه دهید 

کند. او می تواند در چیدن  کمک  غذاهای س���اده به ش���ما 
کردن ساندویچ و ریختن  کردن آن و درست  میز غذا و تمیز 
کودکتان  کند. همیشه فعالیت های  کمک  غالت صبحانه 
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کنید و در همه حال مراقب او باشید.  در آشپزخانه را نظارت 

کلسیم  400 واحد ویتامین د  به طور روزانه نیاز دارد.	  کودک شما حداقل 800 میلی گرم 

ایمنی کودک 
کنن���ده در صندل���ی عقب همه 	  از ی���ک صندل���ی ایمن���ی رو به جل���و یا یک صندل���ی حمایت 

کودکتان به محدودیت وزنی یا قدی صندلی ایمنی اش  که  کنید. وقتی  خودرو ها استفاده 
گوش هایش تا باالی  گیرد، یا اینکه  برس���د، ش���انه هایش باالتر از ش���کاف باالیی قالب قرار 

صندلی ایمنی خودرو بیاید باید از یک صندلی تقویتی 
کنید. برچسب  کمربند ایمنی استفاده  )booster sit( با 
کنی���د. مطمئن  ایمن���ی روی صندل���ی خ���ودرو را چک 
ک���ودکان و بزرگس���االن در خ���ودرو نیز  که س���ایر  ش���وید 

کمربندشان را بسته اند.
کودکتان باشید. هنگام رانندگی با 	  الگوی خوبی برای 

تلفن صحبت نکنید و پیامک ندهید. 
کودکتان را تنها در خودرو، خانه یا حیاط رها نکنید.	  هیچ وقت 
که به تنهایی از خیابان رد شود.	  به او اجازه ندهید 
که دور از ترافیک 	  که چرا مهم است  کنید. برای او توضیح دهید  ایمنی در خیابان را تمرین 



بماند.16
که در هر بار سه 	  کند. مطمئن شوید  کودکتان به دور از خیابان س���ه چرخه سواری  بگذارید 

کاله ایمنی استفاده می کند. چرخه سواری از 
تجهی���زات ب���ازی بیرون از خانه را به منظور اطمینان از ش���ل نبودن قطعات آن و نداش���تن 	 

کنی���د. هنگام بازی در زمین بازی مراقب او باش���ید. اج���ازه ندهید به  لبه های تیز بررس���ی 
کند. ج از خانه بازی  تنهایی در خار

کالس ش���نا ثبت نام 	  گر مناس���ب می دانید او را در  کودکت���ان ایمن���ی در آب را بیاموزید. ا ب���ه 
کنار دریاچه یا رودخانه است مراقبت می شود و از جلیقه  که  کنید. مطمئن شوید هنگامی 

نجات استفاده می کند.
کلیه داروها، مواد شوینده و سموم را دور از دسترس او 	 

نگاه دارید.
کنار حیوانات ایمن باشد.	  که چگونه در  به او بیاموزید 
که یک غریبه به او 	  کودکتان آموزش دهید هنگامی  به 

که هیچگاه  کند. به او هش���دار دهید  کار  نزدیک ش���د چه 
با یک غریبه جایی ن���رود و چیزی از غریبه ها قبول نکند. 
کند  که وقتی احس���اس راحتی نمی  کودکتان بیاموزید  به 
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کنید. کند و همینطور در مورد »لمس خوب« و »لمس بد« با او صحبت  از »نه« استفاده 

به او اس���م، آدرس، ش���ماره تلفن و تماس با شماره تلفن مش���خصی در مواقع ضروری را یاد 	 
بدهید. 

فعالیت فیزیکی کودک 
کنید. فعالیت های فیزیکی به س���اخت اس���تخوان ها 	  ب���رای بازی های روزانه فرصت ایجاد 

کاهش  کمک می کند، ریس���ک ابتال ب���ه بعضی از بیماری ها مث���ل دیابت را  و عض���الت قوی 
می ده���د، انعطاف  پذی���ری و اعتم���اد به نفس را 

افزایش می دهد.
کودکتان از آن 	  که  کنید  فعالیت هایی را انتخاب 

لذت می برد مثل دویدن، شنا و....
کننده باش���ند و او را به 	  فعالیت ه���ا باید س���رگرم 

کنند.  کش���ف و امتحان چیزهای جدید تشویق 
توس���عه مهارت های حرکتی بنی���ادی پیش نیاز 
یادگی���ری مهارت های ورزش���ی در س���نین باالتر 
کتابچ���ه  اس���ت. نمون���ه ای از ای���ن بازی ه���ا در 

»فعالیت ه���ا و ب���ازی هایی ب���رای حمایت از تکامل حرکت���ی، ذهنی، ارتباط���ی، اجتماعی و 



کنید. 18 کتابچه استفاده  که می توانید از این  کودکان« آمده است  هیجانی 
کنید.	  کنید و او را برای فعال بودن تشویق و تمجید  برای بازی روزانه فرصت هایی ایجاد 
که او دسترس���ی آس���انی به توپ، طناب برای طناب زدن و س���ایر اس���باب 	  مطمئن ش���وید 

که پر تحرکی را تشویق می کنند دارد. بازی هایی 
کودکتان هس���تید و چه بهت���ر این که هنگام 	  کردن مراقب  که هنگام ب���ازی  مطمئن ش���وید 

که  کودکانی  کردن و فعال بودن برای او الگو باشید.  کردن به او ملحق شوید. با ورزش  بازی 
می بینند والدینشان به طور منظم و مرتب ورزش و فعالیت های فیزیکی دارند و از آن لذت 

کار را انجام دهند.  که خودشان نیز این  می برند احتمال بیشتری دارد 
گرگم به هوا، لی لی و توپ بازی، او را برای بازی های فیزیکی 	  بازی هایی مثل قایم موشک، 

کودکان  کرد. این سن فرصت بزرگی است برای این که  پیشرفته  تر در مدرسه آماده خواهد 
کودکان قرار دهد. را در معرض بازی های سازمان یافته مثل فوتبال مخصوص 

کودک شما در بیشتر روزهای هفته به حداقل 60 دقیقه بازی در روز نیاز دارد.	 
کامپیوتر را به یک تا دو 	  کامپیوتری و زمان اس���تفاده از  تماش���ای تلویزیون، زمان بازی های 

کنید. ساعت در روز محدود 
کودک تلویزیون نگذارید.	  در اتاق خواب 
کنید.	  کودکتان را به خاطر فعال بودن تحسین 
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مراقبت های دیگر

نظم و انضباط
که هدف واقعی اس���ت و 	  کنید، مطمئن ش���وید  کودکت���ان هدف و محدودیت تعیین  ب���رای 

کودک شما ملموس است.  کاماًل برای 
کردن به دیگران می تواند مفرح باشد.	  کمک  که  به او بیاموزید 
کننده ای 	  که نباید انجام دهد، می توانید او را در جای امن و خسته  کاری  در صورت انجام 

که از آن محل  گوشه اتاق برای مدت زمان 1 دقیقه به ازای هر یک سال سن، بگذارید  مثل 
کردن نیاز داشت ساعت را برای 4  کودک 4 ساله ش���ما به این روش ادب  گر  ج نش���ود. ا خار
کوتاهی بعد از اتمام تادیب دنبال  کند. زمان  کنید تا زمان را به شما یادآوری  دقیقه تنظیم 

کردن او باشید. رفتار خوبی برای تشویق 
کودکتان هر چیزی را 	  که  کاماًل ش���فاف و ثابت قدم باشید. مطمئن شوید  در مورد تربیت او 

کودک  که شما چه می خواهید. مخاطب شما رفتار  که می گویید می فهمد و دقیقًا می داند 
کلی مثل: »تو یک دختر شیطان هستی« استفاده نکنید.  کودک، از عبارات  باشد نه خود 

کنید.  کودکتان استفاده  از رفتارهای انضباطی مناسب با 



مراقبت از دندان ها20
ک نرم 	  کند. از یک مس���وا ک  که چگونه دندان هایش را مس���وا کودکتان آم���وزش دهید  ب���ه 

کودکتان باید ه���ر روز، ترجیحًا  کنی���د.  اس���تفاده 
ک بزند. قبل از خواب مسوا

در ای���ن س���ن مراق���ب س���المت/ به���ورز برای 	 
کودکتان وارنیش فلورراید انجام می دهد. 

غربالگری چشم
کودک در س���ن 4 س���الگی از 	  توصیه می ش���ود 

نظر تنبلی چشم غربالگری شود. 

عادت های خوب
کنید.	  غذا را به همراه خانواده بدون تلویزیون صرف 
کنید.	  یک برنامه روزمره آرام برای وقت خواب ایجاد 
ک بزند.	  کودکتان دوبار در روز با خمیردندان فلوراید دار به اندازه یک نخود مسوا



21
تماشای تلویزیون 

کنید.	  کمتر از 2 ساعت در روز محدود  تماشای تلویزیون را به 
کنید.	  که با هم دیده اید با اعضای خانواده تان صحبت  در مورد برنامه های تلویزیونی 
کودک تلویزیون نباشد.	  در اتاق خواب 

آماده شدن برای مدرسه
کند.	  کودکتان بخواهید در مورد روزش، دوستانش و فعالیت هایش صحبت  از 
کنید.	  که می خوانید سوال  کتاب بخوانید و از او در مورد داستانهایی  کودکتان  هر روز برای 
کند.	  کتاب انتخاب  کتابخانه ببرید و اجازه دهید  کودکتان را با خودتان به 
گوش دهید و با احترام با او رفتار 	  کودکتان  به 

که دیگران نیز با او  کنید و اصرار داشته باشید 
کنند. همین گونه رفتار 

کنی���د و ب���ه 	  ی���ک عذرخواه���ی را مدل س���ازی 
ک���ردن  از جریح���ه دار  بع���د  کنی���د  کم���ک  او 

احساسات دیگران همین کار را انجام دهد. 
کردن با دیگران 	  کودکتان را به خاطر مهربانی 

کنید. تحسین 



کند.	 22 که احساساتش را بیان  کنید  کمک 
کند.	  که بتواند اغلب با دیگران بازی  کودکتان این شانس را بدهید  به 
کودک یا فعالیت اجتماعی مناسب را در نظر داشته باشید.	  ثبت نام در یک مهد 

کودک شما 5  سالگی است زمان مراقبت بعدی 
کودک داده خواهد شد:  در مراقبت 5 سالگی خدمات زیر به 

پایش رشد 	 
ارزیابی تغذیه 	 
ارزیابی دهان و دندان، انجام وارنیش فلوراید	 
کودک در این س���ن پرسش���نامه اس���تاندارد داده 	  غربالگ���ری تکامل )برای غربالگری تکامل 

خواهد شد، آن را با دقت تکمیل نمایید و پس از تکمیل برای بررسی به مراقب سالمت /
بهورز تحویل دهید(

غربالگری بینایی در صورت نیاز 	 
غربالگری شنوایی در صورت نیاز 	 
کودک 	  راهنمایی هایی برای تغذیه 
کودک	  راهنمایی هایی برای ارتقای تکامل 
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راهنمایی هایی برای پیشگیری از سوانح و حوادث 	 
کودک توسط پزشک	  معاینه 
کودک توسط دندانپزشک 	  معاینه 
در صورت نیاز موارد دیگری نیز بررسی خواهد شد. 	 




