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ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਹਨੇਰ,ੇ ਦਾ ਫ਼ਰਕ 

ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ 
ਸਮੇਂ ਲਈ 18 ਤੋਂ 45 cm (7 ਤੋਂ 18 ਇੰਚ) ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ 
ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਧਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਓ
ਚਮੜੀ- ਨਾਲ- ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ, ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ 

ਧਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ, ਧਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ 
ਅਤੇ ਟੰਮੀ ਟਾਇਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ (ਧਸਹਤਮੰਦ 
ਆਦਤਾਂ ਦੇਖੋ)।

ਸਾਰ ੇਬੱਚੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਤੇ ਹੋਿੇਗਾ। ਪਰ ਅਧਿਹ ੇਕੁਝ ਆਮ ਮੀਲਪੱਥਰ ਹਨ ਧਿਹੜ ੇਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਧਚਆਂ ਦੇ ਧਵਕਾਸ ਦੇ ਧਚੰਨ੍ਹ  ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਉਸਦੇ ਪਧਹਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਧਨਆਂ ਧਵੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਧਦਨ ਲਗਭਗ 15 ਘੰਟੇ ਸੌਵੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਧਦਮਾਗ ਦਾ ਧਵਕਾਸ ਹੋਣਾ ਿਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

• ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਧਵੱਚ ਧਦੰਦਾ ਹੈ
• ਧਸਰ ਨੰੂ ਸਧਥਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
• ਟੇਕ ਧਦੱਤੇ ਿਾਣ ਤੇ ਧਪੱਠ ਧਸੱਿੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
• ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪਕੜਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਦੋਵੇਂ ਧਦਸ਼ਾਵਾਂ ਧਵੱਚ ਮੁੜਦਾ ਹੈ
• ਭਾਰ ਿਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁੱ ਗਣਾ ਹ ੋਧਗਆ ਹੈ

• ਿਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰ ਘੱਟਦਾ ਹ ੈਧਿਰ ਵੱਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ1ੈ20 
ਤੋਂ 240 ਗ੍ਾਮ (¼ ਤੋਂ ½ ਪਾਉਂਡ) ਪ੍ਤੀ ਹਿਤੇ

• ਧਸਰ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਧਦੱਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਚੌਂਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ

• ਟੰਮੀ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਧਸਰ ਨੰੂ ਅੱਿੇ ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹੈ
• ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ
• ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਧਹਲਾਉਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਧਹਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ
• ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਅਗੇ ਵਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ 

ਉਸ ਨੰੂ ਪਕੜਦਾ ਹੈ

• ਬਾਹਵਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੰੂ ਿੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ
• ਧਪੱਠ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਵਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ
• ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਧਸਰ ਨੰੂ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
• ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਧਮਆਦਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪਕੜਦਾ ਹੈ
• ਬਾਹਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਹਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ
• ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ
• ਪਧਹਲਾ ਦੰਦ ਧਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
• ਅਗੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਵਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ
• ਬਾਹਵਾਂ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ

• ਧਸਰ ਨੰੂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹੈ
• ਅਗੇ ਤੋਂ ਧਪੱਛੇ ਵਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ
• ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੰੂ ਿੜਦਾ ਹੈ
• ਿਰਸ਼ ਤੇ ਧਹੱਲ-ਿੁੱ ਲ ਕੇ ਅਗੇ ਵੱਿਦਾ ਹੈ
• ਚੰਗੇ ਧਨਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਅਗੇ ਵਿਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਬ੍ੇਨ ਵਬਲਡਰ
•  ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਿਾਣ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਿਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਚੁੱ ਕ ਦੇ ਧਦਖਾਓ।

• ਉਸ ਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਣਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਧਦਓ।

• ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅਗੇ ਖੇਡੋ।

ਖਤਰਾ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਧਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਧਵੱਚ 

ਪਾ ਲਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਧਸਰਫ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਧਦਓ 
ਧਿਹੜੀਆ ਂਧਨਗਲੇ ਿਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ।

1ਲਾ ਮਹੀਨਾ

4ਥਾ ਮਹੀਨਾ

2ਰਾ ਮਹੀਨਾ

5ਿਾਂ ਮਹੀਨਾ

3ਰਾ ਮਹੀਨਾ

6ਿਾਂ ਮਹੀਨਾ

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_healthy-habits-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_healthy-habits-pa.pdf
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