Porady eksperta – ŻŁOBEK

Rowój motoryczny w pierwszym roku życia dziecka.
Pierwszyrokżyciadzieckajestwyjątkowyokresempodwzględemtemparozwoju.
W tymkrótkimczasiemałyczłowiekpodlegawieludynamicznymzmianom.
Dzieckopojawiasięnaświecie,jakobezbronna,słabokontaktującasięzeświatemistotka.
W ciągu12miesięcyprzeistaczasięw sprawnegoruchowoi zdolnegodoporozumiewaniasię
z otoczeniemczłowieczka.Dzieckozaczynadokonywaćcudownychodkryćjużw pierwszychminutach po narodzinach. Po raz pierwszy dowiaduje się, że coś czuje, gdy rodzic bierze je
w swojeramiona,przytulai głaszcze.
Dużąrolęw rozwijaniusprawnościmotorycznychodgrywastymulacjaśrodowiskowaorazbodźce
zewnętrzne,którezachęcajądzieckodowykonywaniaokreślonychruchów,czynności.Konkretne,
celowei przemyślanedziałaniakorzystniewpływająnarozwójdziecka.

Rozwój motoryczny w poszczególnych miesiącach:
1 miesiąc życia dziecka

 potraﬁnakrótkounieśćgłowę,gdyleżynabrzuchu,napłaskiejpowierzchni
 położonenaplecachodwracagłówkęnabok
 mazgiętekończyny(przewagamięśnizginaczynadprostownikami),wykonujenimispontaniczneruchy

 napodanympalcumocnozaciśniepiąstkę(uchwyttenjesttakmocny,żepodającmupalce
oburąk,możnapodnieśćmaluchadogóry)

 komunikujeswojepotrzebyzapomocąpłaczu
 dzieckosilniereagujenadotyk,uspokajasięwziętenaręcei przytulone
 choćjeszczenierozumie,alepowinnosiędoniegoprzemawiać,śpiewać,borozpoznajegłos
i uczysięw tensposóbporozumiewać

2 miesiąc życia dziecka

 dzieckoporuszasięenergiczniej
 położonenabrzuszkupodnosigłówkęnadłużej
 ciałodzieckajestbardziejwyprostowanea piąstkisąjużlekkootwarte
 krzykiem,płaczemprzyciągaswojąuwagę
 zaczynaśledzićwzrokiemosobęporuszającąsię
 reagujenadźwiękigrzechotki,dzwonka
 uśmiechasię,reagujemimikąw kontakciez drugąosobą
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3 miesiąc życia dziecka

 leżącnabrzuchudzieckounosigłówkęjużpodkątem90°
 gdyjesttrzymanepionowonarękach–utrzymujesztywnogłówkęprzezok.1minutę
 swobodnieobracagłówką
 mocnokopie
 potraﬁdłużejskupiaćwzroknaosobachi przedmiotach
 koordynujewzrokzesłuchem
 szukawzrokiemźródładźwięku
 próbujeutrzymaćgrzechotkęwłożonądorękii patrzećnanią
4 miesiąc życia dziecka

 leżącnabrzuchudługoi pewniejunosigłówkęjużpodkątem90°
 gdyjesttrzymanepionowonarękach–utrzymujesztywnogłówkęprzezdłuższyczas
 bawisięrączkamii wszystko,conimizłapie,wkładadobuzi
 obracagłówkęw kierunkuhałasui zaczynasięgłośnoi radośnieśmiaćnawidokrodziców
 potraﬁchwycićzabawkęobiemadłońmi
 podtrzymywanepodpaszkami,z regułytrzymanóżkizgięte,aleczasamiprostujejei odpycha
sięodpodłoża

5 miesiąc życia dziecka

 samodzielniesiedziz podparciem
 bawisięswoimistopami,próbującnawetwłożyćjesobiedobuzi
 śmiejesię,piszczy,bardzożyworeagujenawidokmamy
 leżącnabrzuchuprostujerazjednąrazdrugąrękę,skręcagłowęi w efekciecorazczęściej
udajemusięprzewrócićnaplecy

 wyciągarękęw kierunkuzabawki,dotykajeji próbujechwycić
6 miesiąc życia dziecka

 swobodnieodwracagłowęw kierunkuróżnychbodźców
 sztywnoutrzymujegłówkęw pozycjipionowej
 siedzisamodzielniebezpodparcia
 podciąganezarączkiprzechodziz pozycjileżącejlubsiedzącejdostojącej
 trzymanepionowo,częściowoutrzymujeciężarciałai pojawiająsiępierwszepróbystawiania
kroczków

 chwytazabawkęcałądłoniąprzekładjąz rączkidorączki
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7 miesiąc życia dziecka

 sprawnieobracasięz plecównabrzuch
 samodzielniesiedzibezpodparcia
 potraﬁwykonywaćruchyw pozycjisiedzącej
 samodzielniejużstoiprzezkrótkiczas
 próbujesamodzielniesiadać
 podczaszabawynasiedząconiemusisięjużpodpierać,copozwalamuchwytaćdwaprzedmiotyrównocześnielubjedendużyobiemarączkami

 dzieckostarasięprzemieszczać:pełza,turlasię
 uważnieobserwujeczynnościosóbmubliskich
8 miesiąc życia dziecka

 potraﬁsamodzielniesiadaćz pozycjileżącej
 próbujesamodzielniewstaćchwytającsiępodporylubpodciągającsię
 doskonalisprawnośćsamodzielnegostaniaz podparciemorazwykonywaniamałychkroczków
 dzieckosprawnieobracai manipulujeprzedmiotemtrzymanymw dłoniach
 próbujepodnieśćsiędostania
9 miesiąc życia dziecka

 dzieckosiedzijużpewnie
 niektórepotraﬁąstaćpodtrzymywaneprzezrodziców
 doskonaliumiejętnośćpodnoszeniasięz pozycjileżącej,siedzącej,korzystającz niewielkiej
podpory

 pojawiająsiępierwszesamodzielnekrokiprzyrównoczesnymtrzymaniusięobiemarączkami
np. brzegułóżeczka

 potraﬁ chwytać małe przedmioty tzw.

chwytem pęsetkowym, czyli kciukiem i palcem

wskazującym

10 miesiąc życia dziecka

 próbujejużstawiaćpierwszekroki,prowadzonezaobierączki
 potraﬁsamousiąść,podnoszącsięz leżenianabrzuszku,a potemwstaćprzytrzymującsięczegoś
 bawisięnajczęściejw pozycjisiedzącej,mającwyprostowanenogii plecy
 czynipostępyw koordynacjioburąk,chwytamałeprzedmiotyi wkładajedopojemnika
 pewneczynnościzaczynawykonywaćnietylkodlaprzyjemności,aletakżedlauzyskaniaaprobatydorosłych
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11 miesiąc życia dziecka

 dzieckosamodzielniewstaje,przytrzymującsięmeblii drepczeprzynich,przenoszącciężar
ciałaz jednejnadrugąnogę

 chodzitrzymanezaobieręcei corazczęściejpuszczasięoparciausiłujączłapaćrównowagę,
choćczęstokończysiętoupadkiemnierezygnujez prób

 widocznawiększasamodzielność
 potraﬁprecyzyjniei pewniechwycićdrobnyprzedmiot
12 miesiąc życia dziecka

 starasięsamodzielniechodzićlubchodziprzesuwającprzedsobąkrzesło,chodziklubinną
podporę

 potraﬁprecyzyjniemanipulowaćzabawkami
 podajezabawkidrugiejosobie,choćniezawszechcejąpuścić
 potraﬁzjeśćtrzymanyw rękuchrupeki próbujesamodzielniepićz kubeczka
Opracowałamgr DorotaSzwugier
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