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  Prawdziwy uśmiech 
W 2. miesiącu życia niemowlę po raz 
pierwszy obdarza rodziców świadomym 
uśmiechem. Poznacie różnicę między 
wcześniejszymi grymasami, a prawdzi-
wym przejawem radości. 

  Uśmiechajcie się do niego i przemawiaj-
cie jak najczęściej. Z waszych twarzy 
dziecko wyczytuje ważne komunikaty 
(Czy jest bezpiecznie? Czy jestem pod 
dobrą opieką?), a dzięki obserwacji 
waszych min, uczy się komunikacji.

  Chwytanie 
Między 4. a 6. miesiącem dziecko umie 
już nakryć zabawkę dłonią i zacisnąć  
na niej palce. Chwyta przedmioty  
na krótko i nie umie jeszcze zapanować 
nad chaotycznymi ruchami rąk.

  Podawaj niemowlęciu małe, łatwe  
do chwytania grzechotki. Nie mogą być 
ciężkie – dziecko mogłoby się uderzyć.
  Zrób maluszkowi teatrzyk z pacynek 
nakładanych na palce. Będzie je z uwagą 
oglądać, spróbuje je złapać. Zawsze 
bądź obok, pilnuj, by dziecko nie wło-
żyło do buzi nieodpowiedniej zabawki 
(którą mogłoby się zadławić).

  Turlanie 
W 5.-6. miesiącu dziecko odkrywa, że 
może się samo przewrócić na brzuch  
lub na plecy. Zwykle najpierw zdarza 
się, że podczas leżenia na brzuchu nie-
mowlę chce po coś sięgnąć jedną rączką, 
lekko traci równowagę i zaczyna się 
obrót na plecy. Maluch turlaniem może 
przemieścić się na sporą odległość!

  Jak najczęściej układaj malca na dość 
twardym, nieśliskim podłożu (np. 
podgumowana mata) i kładź przed nim 
różne zabawki. Układaj je nieco poza 
zasięgiem dziecka, żeby zachęcić  
do wysiłku i sięgania po nie.

  Ssanie palców u stóp 
5. miesiąc życia zwykle przynosi  
uroczą niespodziankę – dziecko, leżąc  
na plecach, umie zwinąć się jak krewet-
ka i ssać palce u stóp.

  Pozwalaj dziecku leżeć z bosymi stópka-
mi. Jeśli w mieszkaniu jest ok. 21°C,  
nie będzie mu za chłodno. Przy prze-
wijaniu rób mu tzw. kąpiel powietrzną 
– zdejmij pieluchę i śpiochy, daj pofikać 
nogami. Tylko uważaj, żeby maluch  
nie sturlał się z przewijaka!

  Skojarzenia 
Pod koniec pierwszego półrocza dziecko 
zaczyna rozumieć, że gdy sięgasz  
po pieluszkę, będzie przewijanie, a gdy 
widzi wanienkę, czeka je kąpiel. To waż-
ny moment w rozwoju komunikacji.

  Wyjaśniaj dziecku, co robicie, co będzie-
cie robić. Opowiadaj, używając nazw 
(„Wezmę krem i posmarujemy buzię”). 
Tak pomagasz mu rozumieć świat.
  Masuj i dotykaj malca, nazywając części 
jego ciała („Jaki miły brzuszek"). Dzięki 
temu tworzy tzw. czuciową mapę ciała.

  Głużenie i zabawy dźwiękiem 
Już w pierwszych tygodniach dziecko 
zaczyna wydawać dźwięki, a z czasem, 
gdy częściej zmienia pozycje, rozwija 
głużenie. Bawi się dźwiękiem. Odkrywa, 
że wymawianie głoski podczas ssania 
palców czy gryzienia grzechotki daje 
śmieszne efekty. Wprawia wargi 
w drgania, robi przy tym zabawne 
bąble, a nawet balony ze śliny.  
To ważny etap rozwoju mowy.

  Mów do dziecka jak najwięcej,  
odpowiadaj na wydawane przez nie 
dźwięki. Ono próbuje cię naśladować, 
naśladuj je także. 

  Pełzanie 
Położone na nieśliskim podłożu 
dziecko zaczyna się pomału przesuwać. 
A potem robi to coraz szybciej! Może 
opracować dziwny styl podciągania się 
albo odpychania. Każdy sposób  
jest dobry.

  Połóż się z dzieckiem na podłodze. 
Kładź obok „uciekające” zabawki,  
np. piłki. Twoja bliskość to dla niego 
świetna zachęta do podejmowania 
wyzwań.

  Siedzenie i siadanie 
Stabilne siedzenie to trudna umiejęt-
ność, a siadanie – jeszcze trudniejsza. 
Zwykle dzieci opanowują ją pomiędzy 
7. a 10. miesiącem życia. Zdecydowanie 
nie należy sadzać dziecka, które ma 
problem z utrzymaniem tej pozycji, 
podpierać go poduszkami itp. 

  Zachęcaj malca do przełażenia przez 
twoje ciało, np. przez nogi, gdy leżycie 
na podłodze. Mów do niego, rób miny, 
podawaj przedmioty. Tak ćwiczycie 
mięśnie potrzebne do siadania.

  Wstawanie, chodzenie  
przy meblach  
Niektóre ośmiomiesięczniaki  
podciągają się już do stawania,  
np. trzymając szczebelków łóżka. 
Zwykle umiejętność ta przychodzi 
nieco później.  
Między 9. a 14. miesiącem maluch 
nie tylko umie już stać, ale próbuje 
się nieco przemieszczać na nogach, 
trzymając np. brzegu sofy.

  Pozwalaj dziecku raczkować  
na bosaka. Bez butów i skarpetek 
dobrze czuje podłoże i jest gotowe 
spróbować wstawania.

  Chwyt pęsetowy   
Dziesięciomiesięczniak umie  
przeciwstawić kciuk pozostałym 
palcom i doskonali swój chwyt.

  Pora na zabawkę-piramidkę.  
Podawaj dziecku kółka, które będzie 
nakładać na patyk.

  Porozumiewanie się gestami  
Ośmiomiesięczne niemowlę umie już 
zrobić „pa, pa”. Pokazuje na przedmioty, 
które chce dostać. Może paluszkiem 
wskazać na buzię, gdy domaga się 
jedzenia.

  Weź dziecko na ręce i stańcie przed 
lustrem. Róbcie miny i gesty, machajcie 
do waszego odbicia. 

  Czworakowanie 
Niemowlę, które dużo się turla, kręci, 
bawi, w końcu odkrywa, że zamiast 
pełzać może dźwignąć pupę i brzuch 
i ruszyć do przodu na czworakach.  
Albo do tyłu – stąd drugie określenie  
tej umiejętności: raczkowanie. 
Nie wszystkie dzieci czworakują. 
Z punktu widzenia rozwoju ruchowego 
nie ma w tym nic złego. Logopedzi 
widzą to nieco inaczej: raczkowanie 
wymusza naprzemienny ruch rąk i nóg 
i bardzo dobrze integruje pracę obu 
półkul mózgowych, co ma znaczenie  
dla rozwoju mowy.

  Zabieraj niemowlę na basen, zachęcaj 
do swobodnych zabaw na podłodze. 
Wspieranie ogólnego rozwoju to  
jedyna dobra metoda, żeby zachęcać  
do czworakowania. Nie polecamy 
żadnych jeździków i zabawek  
wymuszających raczkowanie.

pierwsze półrocze drugie półrocze
MALUCH PRZEMIESZCZA SIĘ, BIERZE DO BUZI NAPOTKANE PRZEDMIOTY, CHWYTA SIĘ 
MEBLI, ŚCIĄGA OBRUS ZE STOŁU. KONIECZNIE TRZEBA ZABEZPIECZYĆ MIESZKANIE,  
ZACHOWAĆ CZUJNOŚĆ I… POZWOLIĆ DZIECKU ODKRYWAĆ ŚWIAT.

WYDAWAŁOBY SIĘ, ŻE NOWORODEK I MAŁE NIEMOWLĘ NIE UMIE NIC, TYLKO LEŻEĆ 
I PŁAKAĆ. ALE KAŻDY DZIEŃ PRZYNOSI OGROMNE OSIĄGNIĘCIA! DZIECKO UCZY SIĘ  
PANOWAĆ NAD SWOIM CIAŁEM, ZMIENIAĆ POZYCJĘ I KOMUNIKOWAĆ.

Dzieci rozwijają się w różnym 
tempie. Nasz opis potraktuj jako 
inspirację do zabaw z dzieckiem 
i obserwowania jego postępów. 
Jeśli twoje dziecko kolejne umie-
jętności zdobywa nieco później, 
nie martw się. Jeżeli coś cię nie-
pokoi, porozmawiaj z pediatrą. 
Być może dziecko potrzebuje 
zachęty do aktywności.

                 

  Unoszenie głowy 
Od pierwszych ruchów głową zaczyna 
się cały rozwój ruchowy. W leżeniu na 
plecach dziecko zaczyna kręcić głową 
na boki, a położone na brzuchu – unosi 
ją. To ćwiczenia niezbędne, by kiedyś 
ruszyć do czworakowania i chodzenia.

  Kiedy przewijasz i przebierasz dziecko, 
turlaj je na boki (delikatnie i w zabawie). 
Zamiast wsuwać pieluchę pod pupę 
malca, przewróć go na boczek, połóż 
za nim pieluchę, przekręć na drugi bok, 
popraw pieluchę, przeturlaj na wznak. 
  Często układaj malca na brzuchu,  
na piankowej macie przykrytej 
pieluszką, na swoim torsie (gdy leżysz), 
w poprzek swoich ud, gdy siedzisz. 
Pokazuj maluszkowi zabawki, rób  
do niego miny, przemawiaj. Zachęcaj  
do unoszenia głowy.
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roczniak
ROCZNE DZIECKO NADAL INTENSYWNIE SIĘ ROZWIJA. 
WOLNIEJ JUŻ ROŚNIE, MOŻE MNIEJ JEŚĆ. JEST ZAJĘTE 
POZNAWANIEM ŚWIATA. CZASEM TAK SKUPIA SIĘ NA ĆWI-
CZENIU JEDNEJ UMIEJĘTNOŚCI, ŻE ZAPOMINA O INNYCH. 

PO PIERWSZYCH URODZINACH DO 18. MIESIĄCA ŻYCIA

OD 18. DO 24. MIESIĄCA ŻYCIA

Opracowanie Joanna Szulc

  Chodzenie 
Nie każde roczne dziecko już chodzi.  
Na opanowanie tej umiejętności malec 
ma czas do końca 18. miesiąca. Warto go 
zachęcać do aktywności, ale nie poprzez 
prowadzanie za rączki. Jeśli samodziel-
nie nie staje na nogach, widać jego 
kościec jest na to jeszcze niegotowy.
  Możesz dziecku dać do zabawy piłkę, 
zabawkę do ciągnięcia (na sznurku)  
albo do pchania (wózek dla lalki). 
  Jeśli w domu jest ciepło, niech malec 
chodzi na bosaka albo w skarpetkach 
antypoślizgowych – lepiej wyczuje 
podłoże i pewniej będzie stawiać kroki.

  Bieganie  
i zatrzymywanie się 
W tym wieku dziecko umie już samo-
dzielnie chodzić i coraz szybciej  
przebiera nogami. Zaczyna biegać,  
ale często ma jeszcze w tym czasie 
problemy z zatrzymywaniem się.  
Uczy się tego najlepiej w bezpiecznych 
warunkach, w parku, na trawniku.
  Ćwiczcie przy różnych okazjach  
komendę „Stop!”. Dziecko musi  
wiedzieć, że istnieje jedna, jedyna  
komenda nakazująca mu natych-
miastową reakcję – zatrzymanie się. 
Najlepiej możecie to robić podczas  
zabawy, ale wy traktujcie to zadanie 
serio. Ruchliwy dwulatek potrafi kom-
pletnie zaskoczyć rodziców i wybiec  
na ulicę. Nie dopuśćcie do tego. 

  Mówienie „Nie!” 
W 2. roku życia dziecko rozwija swoją 
niezależność. Ma silną potrzebę  
samodzielności w myciu, ubieraniu się,  
ma też własną wizję tego, ile i jak będzie 
jeść oraz czy będzie spać. To trudny  
czas dla rodziców. Łatwiej go przetrwać, 
gdy rozumiemy, że dziecko nie jest  
złośliwe i uparte, tylko przechodzi  
ważny okres rozwoju.

  Potraktuj dziecięce „Nie” serio, nie próbuj 
złamać oporu za wszelką cenę.  
Nie bój się, że jeśli teraz na coś pozwolisz 
(np. na włożenie butów na odwrót),  
to dziecko zawsze już tak będzie robić, 
albo że musisz je nauczyć teraz wszelkich 
życiowych zasad. Ale szanuj granice  
swoje i innych osób. Jeśli nie chcesz się  
na coś zgodzić, powiedz to dziecku.

  Świadome wydalanie 
Dzieci w różnym wieku opanowują 
trudną sztukę korzystania z nocnika. 
Pod koniec 2. roku życia zaczynają 
kojarzyć, że ich ciało wytwarza siusiu 
i kupkę, i że towarzyszą temu różne 
sygnały. Zwykle po drugich urodzi-
nach udaje się to połączyć z rozebra-
niem się i załatwieniem na nocnik.

  Nie pospieszaj dziecka w pożegnaniu 
z pieluchą. Obserwuj je. Nazywaj 
czynności („O, chyba robisz kupkę. 
Można ją też zrobić do nocnika albo 
toalety”) i stany („Zrobiłeś siusiu, pie-
lucha jest teraz mokra i ciężka. Trudno 
z nią biegać”). Nocnik wprowadź 
do domu dopiero, gdy zaczynacie 
nocnikowanie (lepiej nie robić z niego 
wcześniej atrakcyjnej zabawki).

  Chwyt szczypcowy   
Maluch doskonali chwyt i umie już  
trzymać w rączkach małe przedmioty. 

  Daj dziecku pierwsze (nietoksyczne, grube) 
kredki i papier. Stopniowo wprowadzaj 
także masy plastyczne i układanki.

  Mówienie 
Dziecko używa od 3 do 50 słów – niektóre 
słowa przekręca, wymyśla swoje. Kojarzy,  
że artykułowane dźwięki coś znaczą  
i służą do porozumiewania się.

  Sięgajcie po proste książeczki z pięknymi 
ilustracjami i wartościowym tekstem.

  Samodzielne jedzenie 
Tę umiejętność warto rozwijać  
jak najwcześniej. Dzieci świetnie  
jedzą rączkami, większy kłopot mają 
z tym dorośli – boją się bałaganu  
i nie wierzą, że maluch zje tyle,  
ile potrzebuje. Samodzielne jedzenie 
to ważne ćwiczenie koordynacji ręka-
-oko, trening żucia i gryzienia, element 
programowania metabolizmu.

  Ugotuj na parze różne warzywa. 
Z mięsa formuj długie paski lub 
wydłużone kotleciki. Na talerz połóż 
ciepły, nie gorący makaron (spaghetti). 
Pozwalaj dziecku jeść tyle, ile chce.


