
Bayi – perkembangan tahun Kedua
Harapan yang besar: Tahun Kedua Bayi

Memperhatikan  perkembangan  bayi  setiap  hari 
bisa membingungkan, tapi ada banyak saat-saat 
menggembirakan dalam perkembangannya.

Melihat  perkembangan  bayi  tahun  kedua  yang 
paling penting.

Berjalan sendiri

Salah satu tonggak penting paling mendebarkan 
batita biasanya datang pada awal  tahun kedua: 
anak anda berjalan tanpa bantuan, satu langkah 
goyah tetapi  perlahan-lahan.  Kebanyakan anak-
anak mulai berjalan antara 9 dan 17 bulan. Usia 
rata-rata adalah sekitar 14 bulan. Tidak ada yang 
dapat  menghentikan mereka sekarang! 

Berlari

Kejar-kejaran dimulai ! 
Kira-kira  enam  bulan  setelah  anak  anda  dapat 
berjalan, ia mungkin akan berlari. 
Lalu  pertanyaannya  adalah,  bisakah  Anda 
menjaganya? 

Memanjat

Kebanyakan  orangtua  tidak  tertarik  saat  anak-
anak  untuk  memulai  memanjat  pada  peralatan 
rumah  tangga.  Namun,  ini  adalah  tonggak 
penting lain batita yang harus diperhatikan. Usia 
tepatnya  bervariasi,  anak  anda  akan  mulai 
memanjat furnitur dan tangga (sambil memegang 
pagar) beberapa waktu selama tahun kedua. 
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Menendang Bola

Menendang  bola  mungkin  tampak  sederhana, 
tetapi  memerlukan  seperangkat  kemampuan 
yang  kompleks.  Anak  Anda  membutuhkan 
koordinasi  fisik  yang  baik  untuk  menendang, 
ditambah  kemampuan  berpikir  lebih  untuk 
memahami  sebab  dan  akibatnya.  Batita  yang 
lebih tua dapat membuat hubungan - jika mereka 
menendang bola, itu akan bergulir atau terpental. 
Dengan  hal  itu,  sekali  anak  Anda  menemukan 
bahwa  bola  bisa  mental,  dia  mungkin  akan 
melempar  mainan,  makanan  dan  benda-benda 
lain utk melihat apakah mereka terpental juga !

Coret-coretan

Terlalu  dini  untuk  mengetahui  apakah  anda 
membesarkan Picasso berikutnya, tetapi coretan 
dini anak anda akan sangat berharga untuk anda. 
Selama  tahun  kedua,  anak-anak  memperoleh 
lebih banyak kontrol otot-otot kecil di tangan dan 
jari. Keterampilan motorik ini membantu coretan 
batita dengan crayon dan makan dengan sendok. 

Permainan yang membuat hati percaya

Antara  18  dan  24  bulan,  perubahan  di  otak 
menyebabkan  tonggak  penting  pada  batita: 
kemampuan  untuk  bermain  membuat-percaya. 
Anda  dapat  menangkap  anak  Anda  "memberi 
makan" beruang Teddy atau berbicara di telepon 
mainan. 

Berbicara  - secara nyata

Bergumam  mungkin  bahasa  pilihan  anak  anda, 
tetapi  anda  dapat  berharap  untuk  mendengar 
beberapa kata yang sebenarnya pada usia 15-18 
bulan.  Pada  usia  antara  18  dan  24  bulan, 
sebagian besar anak-anak berkembang menjadi 
frase yang sederhana, seperti "tidak lebih" atau 
"pergi ke sana." Pada usia 2 tahun, anda bahkan 
dapat mendengar satu atau dua kalimat pendek.
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Bermain dengan Teman

Mulailah permainan! 
Akhir  tahun  kedua,  sebagian  besar  batita 
menunjukkan  ketertarikan  pada  teman-
temannya,  meskipun  mungkin  belum  dapat 
berbagi.

Sumber: http://www.medicinenet.com/toddler_milestones_pictures_slideshow/article.htm
diterjemahkan oleh: Indra P.
diedit oleh: Syahu S.
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