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Co Twoje dziecko potrafi pod ko-

niec pierwszego miesiàca ˝ycia.

1.  Kiedy po∏o˝ysz je na brzuchu, na

krótko, chwiejnie uniesie g∏ówk´.

2.  Spróbuje zatrzymaç wzrok na

Twojej twarzy, kiedy pochylisz si´

nad nim.

3.  Oprócz p∏aczu i krzyku, mo˝e

wydawaç jeszcze inne dêwi´ki.

4.  Uspokoi si´, kiedy weêmiesz je na

r´ce.

Dobre rady na wspólny czas

1. Ca∏uj, przytulaj, g∏aszcz swoje maleƒstwo,

Twój dotyk jest dla niego najwa˝niejszy. Dzie-

ci cz´sto i z czu∏oÊcià dotykane, przytulane,

masowane, noszone na r´kach, nie tylko lepiej

si´ rozwijajà, ale tak˝e lepiej Êpià, sà zdrow-

sze i spokojniejsze. To nieprawda, ˝e w ten

sposób go rozpieÊcisz. Spróbuj w ciep∏ym

pomieszczeniu, kiedy po∏o˝ysz si´ w ∏ó˝ku

lub b´dziesz w pozycji pó∏le˝àcej na fote-

lu, u∏o˝yç maleƒstwo na brzuchu i na pier-

siach. Najlepiej, jeÊli nie b´dzie dzieli∏o Was

˝adne ubranie. Otul siebie i bobasa kocem.

Delikatnie ko∏ysz si´, g∏aszcz cia∏ko dziecka,

mów do niego albo Êpiewaj. Mo˝esz tak˝e

w∏àczyç spokojnà muzyk´. To b´dzie taki

Wasz cudowny czas.

2. Ko∏ysz swojego malucha. Delikatne i spo-

kojne bujanie w wózku lub ko∏ysce pobu-

dza uk∏ad równowagi, a to stymuluje prac´

mózgu. Dzieci ko∏ysane szybciej podnoszà

g∏ówk´ siadajà, raczkujà a potem samodziel-

nie chodzà. W∏aÊciwa stymulacja uk∏adu rów-

nowagi w okresie niemowl´cym, pomo˝e w

przysz∏oÊci nie tylko w sprawnym opanowa-

niu umiej´tnoÊci jazdy na rowerku, ale tak˝e 

wp∏ynie korzystnie na rozwój mowy, a póêniej 

na post´py w nauce Twojego dziecka.

3. Wykorzystuj czas karmienia, by Twoje

maleƒstwo mog∏o do woli przyglàdaç si´ Two-

jej twarzy. Kiedy karmisz maluszka, odleg∏oÊç

miedzy Wami jest wtedy najlepsza, by móg∏

skoncentrowaç si´ na niej. JesteÊ przecie˝

dla niego najwa˝niejszà osobà. Wpatrujcie si´

w siebie i cieszcie si´ tymi Waszymi chwilami.

4. Postaraj si´ wypracowaç rytm dnia. Powta-

rzane rytua∏y np. ta sama pora kàpieli, ten

sam zapach oliwki do masa˝u, ta sama melo-

dia przed zasypianiem to proste sygna∏y,

mówiàce o tym, co si´ b´dzie dzia∏o za

chwil´. Z pewnoÊcià uporzàdkuje to czynnoÊci

zwiàzane z opiekà nad maleƒstwem, a dziec-

ku da poczucie bezpieczeƒstwa i zaufania.

¸atwiej wtedy o dojrza∏e, pe∏ne czu∏oÊci rela-

cje mi´dzy dzieckiem a rodzicami.



˚ywienie dziecka 

Karmienie naturalne: karmienie na ˝àda-

nie. Dopajanie nie jest konieczne, tylko 

w wyjàtkowych sytuacjach mo˝esz stosowaç 

czystà wod´. Dzieci karmione piersià w pierw-

szych dniach ˝ycia mogà oddawaç tzw. stolce 

przejÊciowe: tryskajàce, pieniste, czasem zie-

lonkawe. Przyczynà jest przemijajàca nietole-

rancja laktozy otrzymywanej przez niemowl´ 

z pokarmem.

Karmienie sztuczne: zaleca si´ mleka mody-

fikowane tzw. poczàtkowe oznaczone cyfrà 1. 

W pierwszych 3-4. tyg.˝. niemowl´ powinno 

byç karmione 6-8 x na dob´ (cz´sto równie˝ 

w nocy), nast´pnie 6 x na dob´.

1. WielkoÊç porcji w pierwszych 10. dniach

˝ycia mo˝na obliczyç ze wzoru:

WielkoÊç porcji (w ml) = 10 x (dzieƒ ˝ycia - 1)

Przyk∏ad: noworodek 10-dniowy powinien

otrzymaç 10 x (10-1) = 90 ml mleka modyfi-

kowanego na ka˝dy posi∏ek.

2. Orientacyjnà wielkoÊç porcji po 10 dobie

˝ycia obliczyç mo˝na wed∏ug wzoru:

WielkoÊç porcji (w ml) = 100 + (miesiàc

˝ycia x 10)

Przyk∏ad: niemowl´ 4-miesi´czne powinno

otrzymaç: 100 + (4 x 10) = 140 ml na ka˝dy

posi∏ek.

Szczepienia

Po urodzeniu Twoje dziecko zosta∏o zaszcze-

pione przeciwko wirusowemu zapaleniu 

wàtroby typu B (wzw-B) oraz gruêlicy. W miej-

scu szczepienia gruêlicy po ok. 6 tyg. pojawia 

si´ zwykle ropna krosta, z którà nic nie trze-

ba robiç poza unikaniem moczenia w czasie 

kàpieli oraz ochronà przed zaka˝eniem i roz-

drapaniem. Szczegó∏y dotyczàce szczepieƒ 

znajdziesz w podrozdziale szczepienia.

Witaminy

Witamina D3. Niemowl´ta karmione piersià: 

zalecana dawka dobowa wynosi 400j. JeÊli 

matka w czasie cià˝y nie przyjmowa∏a wit. D, 

jej podawanie nale˝y rozpoczàç zaraz po uro-

dzeniu. JeÊli natomiast w czasie cià˝y matka 

otrzymywa∏a wit. D nale˝y jà podawaç od 3 tyg. 

˝ycia przez ca∏y okres karmienia piersià.

Karmionym sztucznie lub w sposób miesza-

ny: dawk´ i sposób podawania wit. D usta-

la lekarz. Dzieci karmione wy∏àcznie mlekiem 

modyfikowanym w dostatecznej iloÊci z regu∏y 

otrzymujà wystarczajàcà dawk´ wit. D.

Witamina K. Karmionym piersià, zaleca si´ 

stosowanie wit. K w dawce 25 μg/dob´, od 

2 tyg.˝. do ukoƒczenia 3 m.˝. Jej podawanie 

chroni przed wystàpieniem skazy krwotocz-

nej  spowodowanej niedoborem sk∏adników 

uk∏adu krzepni´cia, które produkowane sà 

przez wàtrob´ tylko w obecnoÊci wit. K. Sto-

sowanie innych witamin, poza indywidual-

nymi wskazaniami, nie jest zalecane.

˚ó∏taczka

Jednà z najcz´stszych ˝ó∏taczek u niemowlàt 

jest ˝ó∏taczka zwiàzana z karmieniem 

piersià. Wyró˝nia si´ dwie postacie: 

• wczesnà, zaczynajàcà si´ w 2-3 dobie

˝ycia, zwiàzanà z przejÊciowà, niedostatecznà

poda˝à pokarmu i zmniejszonym wydalaniem

smó∏ki. „Leczenie” polega na zwi´kszeniu

cz´stotliwoÊci karmieƒ.

• póênà ujawniajàcà si´ po 4 dobie ˝ycia.

Najwy˝sze st´˝enia bilirubiny stwierdza

si´ w 10-15 dobie ˝ycia. Przyczynà jej jest

obecnoÊç w pokarmie kobiecym czynnika

hamujàcego w wàtrobie ∏àczenie si´ biliru-

biny z kwasem glukuronowym. W leczeniu

zaleca si´ przerwanie karmienia piersià na



h
a
rm

o
n
o

g
ra

m
 ro

z
w

o
ju

 d
z
ie

c
k
a

1

24-48 godz., a˝ do chwili uzyskania spadku

st´˝enia bilirubiny. Najlepiej jest wtedy karmiç

Êciàgni´tym pokarmem po jego krótkim zago-

towaniu. ˚ó∏taczki zwiàzane z karmieniem

piersià sà z regu∏y niegroêne dla niemowl´cia.

II miesiàc ˝ycia dziecka

Rozwój mowy i komunikacji w drugim 

miesiàcu

W drugim miesiàcu ˝ycia Twój maluch, 

(wprawdzie jeszcze powoli i nieporadnie)  

zaczyna kontrolowaç swoje ruchy i zacho-

wanie. Coraz bardziej doskonali si´ Wasz 

bezs∏owny dialog, a komunikaty Twojego 

maleƒstwa sà bardziej zró˝nicowane ni˝ 

w pierwszym miesiàcu. Teraz, bez k∏opotu 

w∏aÊciwie je odczytujesz i na nie reagujesz. 

J´zyk, to nie tylko nadawanie, to równie˝ 

odbieranie. Ju˝ w okresie p∏odowym mózg 

Twojego dziecka rejestrowa∏ ró˝ne dêwi´ki, 

tak˝e dêwi´ki mowy. Maluch poznawa∏ szcze-

gólnie Twój sposób mówienia. To w∏aÊnie dla-

tego, tu˝ po urodzeniu przede wszystkim 

g∏os mamy ∏agodzi niepokój i daje poczucie 

bezpieczeƒstwa. W∏aÊnie dlatego, tu˝ po uro-

dzeniu w∏aÊnie Twój g∏os, ∏agodzi jego niepo-

kój i daje poczucie bezpieczeƒstwa. Jak˝e 

wa˝ne jest zrozumienie, ˝e w tym okresie, 

mowa pozbawiona emocji jest dla dziecka 

zupe∏nie nieczytelna. Dlatego mówiàc do nie-

go, opisujàc Êwiat, instynktownie modelujesz 

g∏os, zdrabniasz s∏owa, uÊmiechasz si´, okazu-

jesz swojà radoÊç. Dlatego Twój maluch zaczy-

na artyku∏owaç dêwi´ki najcz´Êciej w∏aÊnie 

wtedy, kiedy Ty jesteÊ bardzo blisko niego. 

Mo˝e to robiç mi´dzy innymi dlatego, ˝e coraz 

sprawniej dzia∏ajà mi´Ênie jego krtani, warg 

i j´zyka. Ich praca jest coraz bardziej skoordy-

nowana. Dziecko przecie˝ çwiczy je wytrwale 

ssàc i po∏ykajàc mleko. Kiedy krzyczy pracujà 

struny g∏osowe – to nauka pos∏ugiwania si´ 

g∏osem o coraz bardziej zró˝nicowanej into-

nacji. Jego p∏acz, to swoisty trening oddy-

chania i wyd∏u˝ania wydechu. Wydawane 

dêwi´ki to zabawa g∏osem. To nie jest jesz-

cze zamierzony komunikat czy próba poro-

zumienia si´. Bardziej przypadkowe dêwi´ki, 

majàce specyficzny gard∏owy charakter. Do 

ich wydawania Twoje maleƒstwo, wykorzystu-

je struny g∏osowe i mi´Ênie tylnej cz´Êci jamy 

ustnej. Jest to zwiàzane z pozycjà le˝àcà, 

jakà w tym okresie przyjmuje niemowl´. Dzi´ki 

temu czuje zmiany napi´cia poszczegól-

nych mi´Êni, po∏o˝enie j´zyka a tak˝e ró˝ne 

bodêce zwiàzane z przep∏ywem powietrza 

i po∏ykaniem Êliny. To sà jego pierwsze, spon-

taniczne çwiczenia logopedyczne. 

Twój maluch uczy si´ tak˝e w tym miesiàcu 

prowadzenia rozmowy. Wydaje si´, ˝e intu-

icyjnie rozumie, ˝e taka wymiana odbywa si´ 

na przemian: raz Ty, raz ja. Dziecko zmienia 
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swojà mimik´, gdy tylko s∏yszy Twój g∏os, 

a nie widzi Ci´ jeszcze. Dzi´ki temu uczy si´ 

lokalizowaç êród∏o dêwi´ku. Ws∏uchuje si´ 

tak˝e w swój g∏os i w inne dêwi´ki p∏ynàce 

z otoczenia. Ruchy jego cia∏a nieruchomiejà 

wtedy nawet na chwil´. Jego ca∏y repertuar 

dêwi´kowy, dalej jest zale˝ny od reakcji odru-

chowych i czynnoÊci zwiàzanych ze ssaniem. 

Dzi´ki tej czynnoÊci maluch przygotowuje si´ 

do póêniejszego wymawiania g∏osek „m, p, 

b”. A teraz dzielnie çwiczy dêwi´ki, które 

przypominajà samog∏oski „a” lub „e”. Czasem 

∏àczy je z „h”. Wtedy brzmià jak „ehe” i „he”. 

Mo˝na je us∏yszeç, kiedy maluch le˝y na ple-

cach i ma lekko otwarte usta. Najcz´Êciej 

zdarza si´ to przed zaÊni´ciem lub po obu-

dzeniu. 

Pod koniec drugiego miesiàca ˝ycia, czeka 

Ci´ niespodzianka. Kiedy pochylisz si´ nad 

swoim maleƒstwem i przemówisz do nie-

go czule i pieszczotliwie, jego usta zacznà 

uk∏adaç si´ do pierwszego, nieÊmia∏ego 

uÊmiechu. Ten uÊmiech wejdzie ju˝ od teraz 

na sta∏e, do repertuaru Twojego malucha. 

B´dzie najwspanialszym odwzajemnieniem 

mi∏oÊci. 

Co Twoje dziecko potrafi pod koniec 

drugiego miesiàca ˝ycia

1. Kiedy po∏o˝ysz je na brzuchu, stara si´ 

unieÊç g∏ówk´ wy˝ej i chwil´ utrzymaç jà 

prosto, w linii kr´gos∏upa.

2. Wodzi wzrokiem za Twojà twarzà, kiedy 

przesuwasz jà z lewej strony na prawà.

3. Dêwi´ki, które wydaje sà coraz bar-

dziej urozmaicone, mogà przypominaç 

samog∏oski.

4. Mo˝e zareagowaç p∏aczem, wyraênym 

o˝ywieniem albo chwilowym znierucho-

mieniem na g∏oÊny dêwi´k lub ha∏as.

5. Odpowiada uÊmiechem na Twój 

uÊ miech.

Dobre rady na wspólny czas

1. Codzienne czynnoÊci piel´gnacyjne takie 

jak przewijanie czy kàpiel niech b´dà tak˝e 

okazjà do nauki „rozmawiania” i wzajemnego 

poznawania si´. Opowiadaj wtedy malucho-

wi co b´dziesz robiç. Nazywaj cz´Êci cia∏a, 

które dotykasz w czasie ubierania czy kre-

mowania. 

2. Twoje maleƒstwo uczy si´ dzi´ki pi´ciu 

zmys∏om: wzrokowi, s∏uchowi, dotykowi, 

w´chowi a tak˝e ruchowi. Lepiej wykszta∏cajà 

si´ drogi do poszczególnych cz´Êci mózgu, 

im bardziej pobudzany jest ka˝dy ze zmys∏ów. 

Trzeba to robiç jednak z du˝à ostro˝noÊcià. 

Pierwsze tygodnie to ciàgle jeszcze adaptowa-

nie si´ do nowego Êrodowiska. A niedojrza∏y 

jeszcze uk∏ad nerwowy maleƒstwa, nie 

jest w stanie przyjmowaç i przetwarzaç 

zbyt wiele informacji jednoczeÊnie. Kiedy 



bodêców b´dzie za ma∏o, maluch zaÊnie 

lub przywo∏a Ci´ g∏oÊnym p∏aczem. Kie-

dy b´dzie ich zbyt du˝o, Twoje maleƒstwo 

b´dzie zamyka∏o oczy, odwraca∏o si´ lub 

porusza∏o chaotycznie ca∏ym cia∏em. Mo˝e 

tak˝e wyginaç plecy lub napinaç mi´Ênie.

3. Wybierz odpowiednià, spokojnà muzyk´

i w∏àczaj jà w pomieszczeniu, w którym prze-

bywa maluch, tak aby by∏a t∏em do innych

czynnoÊci. Mo˝e pomóc przy zasypianiu

albo towarzyszyç pieszczotom lub masa˝owi

malucha.

˚ywienie dziecka.

Sposób ˝ywienia, poza wi´kszà obj´toÊcià 

posi∏ków, jest taki sam jak w 1 m.˝., zarówno 

dla karmionych naturalnie jak i sztucznie.

Witaminy – patrz 1 m.˝.

Szczepienia

Kalendarz szczepieƒ obowiàzkowych prze-

widuje w 6-8 tyg. ˝. szczepienie przeciwko 

wzw-B, b∏onicy, t´˝cowi, krztuÊcowi (DTP) 

i Haemophilus influenzae typ. B (Hib). Poza 

tym zalecane jest odp∏atne szczepienie prze-

ciwko pneumokokom i rotawirusom.

III miesiàc ˝ycia dziecka

Rozwój mowy i komunikacji w trzecim 

miesiàcu

Twoje maleƒstwo roÊnie bardzo szybko. 

Teraz jego ruchy sà coraz bardziej p∏ynne 

i celowe. Coraz bardziej tak˝e interesuje go 

otoczenie. Z pewnoÊcià nie chce ju˝ stale 

le˝eç w ∏ó˝eczku. Móg∏by ca∏y dzieƒ, wtulony 

w Twoje ramiona zwiedzaç mieszkanie. Per-

fekcyjnie tez odnajduje Twojà twarz, jest towa-

rzyskie i pogodne. Czeka, kiedy pochylisz si´ 

nad nim, a wtedy cudownie, szeroko i radoÊnie 

uÊmiecha si´ to Ciebie. Uczeni nazywajà ten 

uÊmiech ”spo∏ecznym”, bo jest typowo ludzkim 

sposobem zachowania si´. Twoje maleƒstwo 

z pewnoÊcià nie b´dzie uÊmiecha∏o si´ do 

maskotek lub innych zabawek, choç wnikli-

wie b´dzie im si´ przyglàdaç. W odpowiedzi 

na uÊmiech Twojego malucha coraz cz´Êciej 

pochylasz si´ nad nim, coraz wi´cej mówisz 

i w coraz bardziej urozmaicany sposób. Ciszej, 

g∏oÊniej, wolniej, szybciej, modulujesz g∏os. 

Dzi´ki temu Twoje dziecko otrzymuje nowe 

bodêce s∏uchowe. Uczy si´ nowych dêwi´ków 

a tak˝e emocji, jakie niosà ze sobà. Maluch 

coraz ch´tniej i d∏u˝ej koncentruje si´ na tym, 

co i jak do niego mówisz. Zauwa˝, ˝e mimo 

rozmaitych dêwi´ków dobiegajàcych z otocze-

nia, Twoje maleƒstwo w sposób szczególny, 

reaguje w∏aÊnie na Twój g∏os. Kiedy go us∏yszy, 

o˝ywia si´ radoÊnie.

Zaczyna g∏u˝yç, bo tak nazywa si´ jego

mówienie. To sà nie artyku∏owane dêwi´ki. Te
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wszystkie zabawne: gli, klia, gla, bli, aa, erre, 

pojawiajà si´ tylko podczas spontanicznego 

i radosnego ruchu ca∏ego cia∏a. Uwa˝na mama 

odkryje tak˝e ej-ej, ej-di, ek-che, e-che. Taka 

zabawa dêwi´kami to çwiczenie mi´Êni, które 

w przysz∏oÊci b´dà zaanga˝owane podczas 

wypowiadania pierwszych s∏ów. Zapami´taj, 

˝e równie˝ DZIECI NIES¸YSZÑCE bawià si´ 

dêwi´kami w ten sposób, bo G¸U˚ENIE to 

czynnoÊç odruchowa, NIEZWIÑZANA ZE 

S¸YSZENIEM. Dlatego dobrze mieç pewnoÊç, 

˝e Twoje maleƒstwo prawid∏owo reaguje na 

dêwi´ki z otoczenia i na Twój g∏os. 

W tym okresie mo˝esz zauwa˝yç tak˝e, ˝e 

Twój maluch, kiedy le˝y na plecach, coraz 

cz´Êciej i ch´tniej wk∏ada swoje ràczki do 

swojej buzi. W ten sposób jà bada i poznaje. 

Jakie˝ wtedy ciekawe dêwi´ki wydobywajà 

si´ z ust Twojego maleƒstwa. Dajà Wam oboj-

gu mnóstwo radoÊci. Warto wiedzieç, ˝e ta 

dzieci´ca zabawa, powinna si´ zakoƒczyç 

w szóstym miesiàcu ˝ycia. Nie ma te˝ nic 

wspólnego, z nawykowym ssaniem kciuka, 

które, utrwalone, mo˝e w przysz∏oÊci byç 

przyczynà wady zgryzu u Twojego dziecka.

Dzi´ki urozmaiconym dêwi´kom wydawa-

nym przez Twojego malucha, a tak˝e swojej 

trzymiesi´cznej nauce rozumienia ich znacze-

nia, bez trudu odczytujesz teraz jego potrze-

by. A ON jest szcz´Êliwy ze jego mama go 

rozumie. Jaka˝ to cudowna motywacja do 

nast´pnych rozmów … 

Aby mowa Twojego dziecka mog∏a si´ 

w∏aÊciwie rozwijaç potrzebne sà nie tylko 

dojrza∏oÊç uk∏adu nerwowego, sprawnoÊç 

mi´sni buzi i j´zyka, ale tak˝e prawid∏owe 

oddychanie, czyli takie, w którym powie-

trze pobierane jest przez nos i poprzez 

krtaƒ, gard∏o, tchawic´, przemieszcza si´ 

do p∏uc. Nast´pnie tà samà drogà, wydosta-

je si´ na zewnàtrz. Przy oddychaniu zgod-

nym z fizjologià, nos jest filtrem i natural-

nym klimatyzatorem. Ogrzewa, oczyszcza 

i nawil˝a wdychane powietrze. Oddycha-

nie przez nos powoduje, ˝e odpowiednia 

jego iloÊç, dociera g∏´boko do p´cherzyków 

p∏ucnych, dzi´ki czemu krew jest w∏aÊciwie 

dotleniona. Warto pami´taç, ˝e utrwaleniu 

w∏aÊciwych nawyków oddechowych, sprzy-

ja w∏aÊciwe karmienie dziecka, prawid∏owe 

uk∏adanie dziecka do snu oraz zapobieganie 

cz´stym katarom i przezi´bieniom. Maluch, 

który nie mo˝e swobodnie oddychaç przez 

nos szybko si´ m´czy podczas karmienia, 

denerwuje si´ i p∏acze. Cz´sto przerywa 

ssanie ˝eby dokonaç wdechu ustami. JeÊli 

jego usta b´dà stale rozchylone, to j´zyk nie 

czujàc zapory, b´dzie wysuwa∏ si´ do przo-

du mi´dzy wargi. W przysz∏oÊci mo˝e byç to 

przyczynà trudnoÊci w prawid∏owym wyma-



wianiu g∏osek. Dlatego ju˝ teraz mo˝esz 

przeciwdzia∏aç utrwalaniu nawykowego 

oddychania przez usta. Kiedy uk∏adasz swo-

je maleƒstwo do snu, wsuƒ pod górnà cz´Êç 

materacyka, na którym Êpi, zwini´ty kocyk lub 

r´cznik. Dzi´ki temu g∏ówka dziecka b´dzie 

lekko uniesiona. To poÊrednio przyczyni si´ do 

prawid∏owego u∏o˝enia ˝uchwy i warg. Kiedy 

karmisz go, zadbaj by g∏owa Twojego dziec-

ka, by∏a u∏o˝ona w linii Êrodkowej cia∏a i zwy-

kle troszk´ wy˝ej. Taka pozycja do karmienia, 

a tak˝e dobrze dobrany smoczek i butelka 

powinny pomóc dziecku w prawid∏owym 

ssaniu. Dzi´ki temu dajesz swojemu malu-

chowi optymalne warunki, ˝eby jego mowa 

w przysz∏oÊci rozwija∏a si´ prawid∏owo.

Co Twoje dziecko potrafi pod koniec 

trzeciego miesiàca ˝ycia

1. Jest coraz silniejsze, wí c kiedy le˝y na brzu-

chu, opiera sí  na przedramionach i wy˝ej ni̋

miesiàc temu, unosi g∏ówk´ (nawet minut´).

2. Wodzi wzrokiem, nie tylko za Twojà

twarzà, ale tak˝e za zabawkà (najlepiej ̋ eby

mia∏a zdecydowany, np. czerwony kolor).

3. Teraz nie tylko pi´knie uÊmiecha si´ do

Ciebie, ale tak˝e g∏oÊno Êmieje.

4. Jego ràczki sà coraz rzadziej zaciÊni´te,

wi´c bawi si´ nimi i ch´tnie wk∏ada do swo-

jej buzi.

5. Z zainteresowaniem przyglàda si´ Twojej

twarzy i przys∏uchuje si´ Twojemu melodyj-

nemu g∏osowi.

6. Wydaje wiele ró˝norodnych dêwi´ków,

najcz´Êciej kiedy jest radosne i z o˝ywieniem

rusza swoimi ràczkami i nó˝kami.

Dobre rady na wspólny czas: 

1. Tul, ko∏ysz, dotykaj, ca∏uj swojego malucha.

Kiedy bawisz si´ z nim w ten sposób, uczysz

go mapy cia∏a. Twoja mi∏oÊç i wspólna radoÊç

z zabawy zach´ca go do ruchu. Maluch rado-

sny, kochany i szcz´Êliwy z pewnoÊcià b´dzie

uczy∏ si´ poznawaç Êwiat szybciej.
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2. Rozmawiaj z maleƒstwem, opowiadaj krót-

kimi zdaniami o tym, co robisz. Mów tak by 

maluch chcia∏ z Tobà rozmawiaç, rób prze-

rwy, wtedy poczuje, ˝e to jego kolej. To prze-

cie˝ ma byç dialog. Bàdê cierpliwa. RadoÊç 

i Êmiech z pewnoÊcià pobudzà go do wyda-

wania dêwi´ków.

3. Âpiewaj, zacznij czytaç krótkie i proste 

rymowane wierszyki lub bajeczki.

4. Trwaj przy Waszych rytua∏ach. Dzi´ki nim 

szkrab b´dzie czul si´ bezpieczniej. ¸atwiej 

tak˝e odró˝ni dzieƒ od nocy. Kiedy obu-

dzi si´ o Êwicie nakarm go, ale nie zaba-

wiaj. A w ciàgu dnia, kiedy maluch Êpi nie 

musisz dbaç o cisz´ absolutnà, ani dodatko-

wo zas∏aniaç okien firankami. Przecie˝ cicho 

naprawd´ i ciemno jest tylko nocà.

˚ywienie dziecka

Dla karmionych naturalnie jak i sztucznie, 

˝ywienie poza obj´toÊcià i ew. cz´stoÊcià 

posi∏ków, niczym si´ nie ró˝ni od stosowa-

nego w 1 m.˝.

Witaminy- patrz 1 m.˝.

IV miesiàc ˝ycia dziecka

Rozwój mowy i komunikacji w czwartym 

miesiàcu

Twój szkrab dalej dynamicznie si´ rozwija. To, 

jakie sukcesy osiàga w rozwoju ruchowym ma 

ogromny wp∏yw, na jego post´py w innych 

dziedzinach, tak˝e w mowie. Maluch lepiej ju˝ 

i wy˝ej potrafi utrzymaç swojà g∏ówk´, jego 

ruchy sà coraz bardziej p∏ynne. Inaczej tak˝e 

zaczynajà pracowaç mi´Ênie klatki piersiowej, 

pog∏´bia si´ jego oddech. Powoli zanikajà nie-

które odruchy bezwarunkowe, które w pierw-

szym okresie ˝ycia decydowa∏y o reakcjach 

i umiej´tnoÊciach Twojego dziecka, tak˝e 

zwiàzanych z przyjmowaniem pokarmu. Jego 

mi´Ênie warg, policzków i j´zyka sà ju˝ spraw-

niejsze. A mi´dzy ssaniem, po∏ykaniem i oddy-

chaniem jest bardzo dobra koordynacja. To 

wszystko powoduje, ̋ e polepszajà si´ warunki 

to wydawania dêwi´ków. Zmienia si´ i urozma-

ica ich repertuar, a tak˝e wysokoÊç. 

Maluch ∏àczy spó∏g∏oski i samog∏oski w nie-

zliczonà iloÊç kombinacji. Kiedy jest radosny 

lub z czegoÊ bardzo zadowolony, wydaje praw-

dziwe okrzyki radoÊci. Potrafi bawiç si´ swo-

imi wargami. Kiedy sà przymkni´te, próbuje 

wypychaç przez nie powietrze. Powstajà wtedy 

dêwi´ki podobne do „w” lub „f”. A kiedy ryt-

micznie ∏àczy i rozsuwa wargi, niesione przez 

strumieƒ wydychanego powietrza, „wybuchajà” 

dêwi´ki podobne do „p” i „b”. Próbuje tak˝e 

naÊladowaç Twoje miny i dêwi´ki, kiedy do nie-

go przemawiasz. Poniewa˝ troszk´ mniej Êpi 

w ciàgu dnia, czasu na takà zabaw´ jest coraz 

wi´cej. Lubi, kiedy go „zaczepiasz”. Jest wtedy 

szcz´Êliwy. Âmieje si´ do Ciebie tak cudow-

nie. Widzisz jego b∏yszczàce oczy, dostrzegasz 

jak pracujà mi´Ênie jego twarzy, jak wyraênie 

ku górze zwrócone sà kàciki jego ust. Chi-

chi, ha-ha, które s∏yszysz wyraênie, powstajà 

w krtani. Jakà te odg∏osy maja barw´, zale˝y 

od u∏o˝enia warg, j´zyka i podniebienia. Ten 

zdrowy uÊmiech, anga˝uje ca∏e cia∏ko Twoje-

go malucha. Wprawia je w ruch i jest wyrazem 

wewn´trznej radoÊci. A radoÊç i Êmiech nie 

tylko poprawiajà nastrój i relaksujà, ale tak˝e 

poprawiajà krà˝enie krwi, zwi´kszajà dop∏yw 

krwi do mózgu, podnoszà odpornoÊç. 

Twoje maleƒstwo jest bardzo ciekawe tego, 

co si´ dzieje dooko∏a. Rozglàda si´ wytrwa-

le. Z upodobaniem szuka miejsca, z którego 

dochodzi dêwi´k. Ma ku temu coraz wi´cej 



mo˝liwoÊci. Potrafi ju˝ ca∏kiem sprawnie i pro-

sto trzymaç w górze g∏ówk´ i obracaç jà na 

boki. Szczególnie wtedy, kiedy podpiera si´ 

na przedramionach.

Co Twoje dziecko potrafi pod koniec 

czwartego miesiàca ˝ycia.

1. Kiedy po∏o˝ysz je na brzuchu, pewnie

opiera si´ na przedramionach. G∏ówk´

utrzymuje teraz d∏u˝ej, wysoko nad

pod∏o˝em. W takiej pozycji obraca jà z jed-

nej strony na drugà, wodzàc wzrokiem za

poruszajàcà si´ zabawkà.

2. Wyciàga r´ce w kierunku zabawki.

3. Przyglàda si´ grzechotce, kiedy w∏o ̋ ysz

mu jà do ràczki.

4. Wydaje coraz wi´cej dêwi´ków o ró˝nej

barwie i wysokoÊci. Pojawiajà si´ okrzy-

ki radoÊci.

Dobre rady na wspólny czas: 

1. Baw sí  radoÊnie ze swoim brzdàcem, reaguj

na jego zaczepki, rozÊmieszaj go na ró˝ne spo-

soby. Rób Êmieszne minki nadymaj policzki,

cmokaj, wysy∏aj ca∏uski, prychaj ca∏ujàc brzu-

szek maluszka. Niech obserwuje jak poruszajà

si´ Twoje wargi, j´zyk.

2. Powtarzaj i naÊladuj wszystkie odg∏osy,

które malec wydaje. B´dziesz prowokowaç

go tym samym do dalszych reakcji. Daj mu

czas na odpowiedê. On ciàgle jeszcze uczy

si´, co to jest dialog.

3. Przygotuj maluchowi zabawki, grzechot-

ki, które ró˝nià si´ fakturà, niech b´dà g∏adkie

i szorstkie, mí kkie i twarde, Êliskie i w∏ochate. On

potrzebuje ró˝norodnych wra˝eƒ dotykowych.

4. Pami´taj o zasadzie, ˝e ka˝dy nadmiar

m´czy i rozprasza. Mimo tego, ze Twój

maluch jest coraz bardziej aktywny, jego uk∏ad

nerwowy stale dojrzewa i mo˝e nie poradziç 

sobie z przyj´ciem, zbyt du˝ej iloÊci wra˝eƒ 

w jednym czasie.

˚ywienie

Poza obj´toÊcià i ew. cz´stoÊcià niczym si´ 

nie ró˝ni od stosowanego w 1 m.˝.

Witaminy - patrz 1 m.˝.

Szczepienia

6 tyg. po poprzednim szczepieniu na le-

˝y podaç kolejne dawki szczepieƒ obowià-

zkowych (DTP, poliomyelitis) oraz zalecane 

pneumokokowe, rotawirusowe oraz ewen-

tualnie meningokokowi (typ C).

Fluoryzacja

Gdy st´˝enie fluoru w wodzie pitnej wynosi  

< 0,3 mg/l (wi´kszoÊç wód w Polsce ma takie 

st´˝enia) od 4-6 m.˝. zalecane jest podawa-

nie 0,25 mg/dob´ w postaci kropli. Po poja-

wieniu si´ z´bów mlecznych wskazana jest 

tak˝e fluoryzacja kontaktowa.

Wskazana kontrola morfologii krwi i w przy-

padku wykazania niedokrwistoÊci z niedoboru 

˝elaza (bardzo cz´sta) nale˝y rozpoczàç, na 

zlecenie lekarza, jego uzupe∏nianie.

V miesiàc ˝ycia dziecka

Rozwój mowy i komunikacji w piàtym 

miesiàcu

Uk∏ad nerwowy Twojego brzdàca stale dojrze-

wa, wi´c powoli wygaszajà si´ odruchy bezwa-

runkowe, z którymi przyszed∏ na Êwiat. Maluch 

przygotowuje si´ do siedzenia i raczkowania. 

Wraz ze zmianà pozycji z le˝àcej na siedzàcà, 

polepszajà si´ te˝ warunki do wydawania 

dêwi´ków. Maluch lepiej czuje swojà prze-
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pon´. Przez szerszà tchawic´, wi´cej powie-

trza wp∏ywa do p∏uc. Wydawane dêwi´ki sà 

dzi´ki temu g∏oÊniejsze, stopniowo obni˝a si´ 

po∏o˝enie krtani. W pierwszych miesiàcach 

˝ycia Twojego dziecka krtaƒ pe∏ni∏a g∏ównie 

funkcj´ ochronnà dróg oddechowych. Przede 

wszystkim zabezpiecza∏a maluszka przed 

zach∏yÊni´ciem i zakrztuszeniem. Dzi´ki niej 

po∏ykany pokarm nie przedostawa∏ si´ do 

tchawicy i p∏uc. Dzi´ki jej obni˝eniu, wydo-

bywanych dêwi´ków mo˝e byç coraz wi´cej, 

zmienia si´ ich barwa i g∏oÊnoÊç. åwiczàc 

ich wydawanie maluch czuje zmiany napi´cia 

mi´Êni warg, policzków. Zmiany po∏o˝enia 

j´zyka oraz bodêce zwiàzane z przep∏ywem 

powietrza i Êliny.

W tym okresie dzieci znacznie ró˝nià si´ 

iloÊcià wydawanych dêwi´ków.

Jedne „Êpiewajà” prawie, bawià si´ swo-

im „niby mówieniem”, çwiczà wypowiada-

ne dêwi´ki w najró˝niejszych kombinacjach. 

Inne jednak, zaj´te bardziej zdobywaniem 

przestrzeni, doskonalàc swoje umiej´tnoÊci 

ruchowe, troszk´ zapominajà o dêwi´kach 

i cichnà na jakiÊ czas. To nic z∏ego. Widocz-

nie ca∏y wysi∏ek i energia malucha zostajà 

skierowane na zabawy nó˝kami, ràczkami 

i unoszenie g∏ówki. Twoje maleƒstwo zaczyna 

odró˝niaç przyjazny ton g∏osu od zagniewa-

nego Uczy si´ poznawaç po Twoich ruchach, 

zmiennej mimice twarzy, czy jesteÊ radosna, 

czy mo˝e czymÊ podenerwowana. Reagu-

je wtedy lekkà bezradnoÊcià lub zdziwie-

niem. To bardzo wa˝ny moment w Waszym 

wspólnym ˝yciu. Od tej pory wiesz, ˝e Twój 

maluch, rejestruje Twój sposób zachowania, 

powoli go poznaje i zaczyna rozumieç.

Dla rozwoju Twojego dziecka wa˝ne jest abyÊ 

od pierwszych chwil jego ˝ycia komunikujàc 

si´ z nim u˝ywa∏a s∏ów. I nie wa˝ne jest, ˝e 

na poczàtku nie b´dzie rozumia∏ ich zna-

czenia. S∏uchanie Twojej mowy, pozwoli mu 

stworzyç jego w∏asny j´zyk w przysz∏oÊci. Po 

drugie, kiedy opisujesz Êwiat, Twoje s∏owa 

przekazujà emocje. To w∏aÊnie emocje, Twój 

maluch rejestruje i rozpoznaje jako pierwsze. 

Poza tym to, co mówisz do swojego szkra-

ba to nieustajàca lekcja wiedzy o tym, co go 

otacza. Twój entuzjazm i radoÊç w poznawa-

niu Êwiata, sà mu bardzo potrzebne.

Co Twoje dziecko potrafi pod koniec 

piàtego miesiàca ˝ycia

1. Zaczyna si´ obracaç z pleców na brzu-

szek.

2. Kiedy le˝y na brzuchu, ràczkami

i nó˝kami wykonuje ruchy jakby chcia∏o

p∏ywaç.

3. Po∏o˝one na brzuchu, opierajàc

si´ na d∏oniach unosi swojà klatk´

piersiowà.

4. Wyciàga ràczki do zabawki i samo-

dzielnie jà chwyta.

5. Coraz cz´Êciej dobrze rozpoznaje,

kiedy jesteÊ weso∏a, a kiedy zdener-

wowana.

6. Odwraca g∏ow´, ˝eby sprawdziç skàd

dochodzi dêwi´k.

Dobre rady na wspólny czas:

1. Baw si´ w „przedrzeênianie”. NaÊladuj min-

ki swojego malucha. Kiedy ziewa, wysuwa

j´zyczek, prycha - rób to samo. Powtarzaj

jego „aaa”, „ooo”, „eee”. Po pewnym czasie

i on Ci´ b´dzie naÊladowa∏.

2. Opowiadaj mu co robisz, np. („mamusia

teraz za∏o˝y koszulk´, szukamy ràczki, gdzie

ta ràczka, o jest, tutaj si´ schowa∏a”). Emo-



cje i radoÊç towarzyszàce takim zabawom, 

z pewnoÊcià szybciej pomogà maluchowi 

rozumieç Twoje s∏owa. Cz´sto je powtarzaj.

3. RozÊmieszajàc swojego szkraba mo˝esz

go ∏askotaç, wypowiadaç przy tym wyrazy,

które zwracajà uwag´ swoim brzmieniem np.

bum, bach, trach, miau. Mówiàc je mo˝esz

przed∏u˝aç jakàÊ g∏osk´. Maluch z rozbawie-

niem b´dzie obserwowa∏ poruszajàce si´ ele-

menty Twojej twarzy.

˚ywienie dziecka

Karmione naturalnie powinny nadal otrzy-

mywaç pierÊ na ˝àdanie. Obecnie nie 

wczeÊniej ni˝ w 5 m.˝. i nie póêniej ni˝  

w 6  m.˝. zaleca si´ (ale nie nakazuje) stop-

niowe wprowadzanie niewielkiej iloÊci glutenu 

(np. kaszki lub kleiku glutenowego – 1 x dzie-

n nie pó∏ ∏y˝eczki (2-3 g) dodanej do przecieru 

jarzynowego lub pokarmu kobiecego).

Karmione sztucznie powinny nadal otrzy-

mywaç mleko poczàtkowe, mo˝na tak˝e 

rozpoczàç podawanie przecierów jarzyno-

wych, zupy jarzynowej oraz skrobanego 

jab∏ka lub soku (50-100 ml).

Orientacyjna wielkoÊç posi∏ków: 150-180 ml

Liczba posi∏ków: 5

Przyk∏adowa dieta dziecka karmionego 

sztucznie:

4 x mleko poczàtkowe

1 x zupa jarzynowa lub papka z jarzyn

Jab∏ko skrobane lub sok przecierowy jab∏kowy 

(marchwiowy) – 50-100 ml

Witaminy - patrz 1 m.˝. 

˚elazo – zgodnie z zaleceniem lekarskim.

Szczepienia

W tym miesiàcu wypada szczepienie DTP 

oraz Hib. Zaleca si´ tak˝e wykonanie trze-

ciego szczepienia przeciwpneumokokowe-

go oraz najpóêniej do 24 tyg.˝. zakoƒczenie 

szczepienia przeciwrotawirusowego. 

Fluoryzacja

patrz 4 m.˝.

VI miesiàc ˝ycia dziecka

Rozwój mowy i komunikacji w szóstym 

miesiàcu

W rozwoju mowy Twojego malucha to bar-

dzo wa˝ny czas. Zaczyna GAWORZYå. Do 

tej pory wydawanie dêwi´ków zwiàzane 

by∏o z wykonywaniem ruchów ca∏ego cia∏ka, 

towarzyszy∏o radoÊci z ruchu. Teraz jest 

dowodem, ˝e Twój maluch s∏yszy. Powta-

rza to, co sam wypowiada (to taka reakcja 

ko∏owa), a tak˝e próbuje, troch´ jeszcze 

nieudolnie, naÊladowaç wypowiedzi rodzi-

ców i innych osób z najbli˝szego otoczenia. 

Poczàtkowe „wypowiedzi”  Twojego dziecka 

to sylaby a nie wyrazy. Maluch nie nadaje 

im ˝adnego znaczenia, kiedy je wymawia. 

Nie rozumie tak˝e s∏ów, które Ty mówisz 

do niego. 

TERAZ ODBIERA I UCZY SI¢ ROZUMIEå 

TYLKO EMOCJE W NICH ZAWARTE. 

Gaworzàc, Twój szkrab dalej çwiczy wszyst-

kie mi´Ênie zwiàzane z mówieniem. Bawi 

si´ swoim g∏osem, ale co najwa˝niejsze, 

wykorzystuje do tego zupe∏nie nowà 

umiej´tnoÊç - wys∏uchuje i odró˝nia 

poszczególne dêwi´ki mowy charaktery-

styczne dla j´zyka, którym pos∏ugujà si´ 

jego najbli˝si. Od tej pory b´dzie uczy∏ 

si´ tylko takich, które wyst´pujà w Twoim 

j´zyku. Zapami´taj wi´c, jeÊli Twój maluch 

GAWORZY TO ZNACZY, ˚E S¸YSZY. 
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Mówiàc tak po swojemu wytrwale powtarza 

ca∏e ∏aƒcuchy sylab: ma-ma-ma-ma, „pa-

pa-pa”, „ba-ba-ba-ba” i wiele, wiele innych. 

Cz´sto zmienia wysokoÊç tonu i g∏oÊnoÊç 

tak, ˝e tworzy w ten sposób swoje pierw-

sze, rytmiczne monologi. 

Te wszystkie çwiczenia sà bardzo wa˝ne. 

W przysz∏oÊci, kiedy b´dzie wypowiada∏ ju˝ 

s∏owa i zdania, jego mi´Ênie oddechowe, 

mi´Ênie krtani, gard∏a i jamy ustnej, b´dà 

wykonywa∏y bardzo trudnà prac´. Wa˝na 

b´dzie szybkoÊç wykonywanych ruchów, 

ich precyzja i rytmicznoÊç. G∏oski nast´pujà 

po sobie z pr´dkoÊcià, przeci´tnie osiem 

na sekund´. Dlatego mi´Ênie artykulacyj-

ne muszà poruszaç si´ szybko. Wszyst-

ko to po to, by precyzja wykonania ruchu 

by∏a jak najwy˝sza. Dlatego pierwszy rok 

˝ycia Twojego dziecka to czas wyjàtkowo 

wytrwa∏ej gimnastyki mi´Êni, bioràcych 

udzia∏ w mówieniu. Na pierwsze, wypo-

wiadane ze zrozumieniem s∏owa, musimy 

poczekaç ca∏e dwanaÊcie miesi´cy. 

Co Twoje dziecko potrafi pod koniec 

szóstego miesiàca ˝ycia

1. Odwraca si´ z pleców na brzuch i od -

wrotnie.

2. Nie siedzi jeszcze samodzielnie, ale

jeÊli pomog∏abyÊ mu przyjàç pozycj´

sie    dzàcà, b´dzie stabilnie i prosto trzy-

maç g∏ow´.

3. JeÊli podtrzymujàc je pod pachami

postawisz je pionowo, tak aby swoimi

stopami mog∏o oprzeç si´ na pod∏o˝u,

spróbuje na chwil´ utrzymaç ci´˝ar

swojego cia∏a.

4. Przek∏ada ma∏à zabawk´ z jednej r´ki

do drugiej.

5. Przyglàda si´ przedmiotom, które

trzyma w ràczkach i bawi si´ nimi w taki

sposób, aby wydawa∏y dêwi´ki.

6. Gaworzy, wypowiadajàc ∏aƒcuchy

sylab.

Dobre zabawy na wspólny czas

1. Czytaj swojemu maluchowi ksià˝eczki.

Teraz takie, które zawierajà proste i czy-

telne ilustracje. Mo˝e na poczàtku zain-

teresuje go g∏ównie szelest i ruch prze-

wracanych kartek. Ale z pewnoÊcià, jeÊli

b´dziesz czytaç ksià˝eczki systematycz-

nie, maluch dowie si´, ˝e czytanie to

przyjemnoÊç i kolejna wspólna ciekawa

zabawa.

2. Wykorzystuj „zabawy paluszkowe”.

Z pewnoÊcià pami´tasz wierszyki o srocz-

ce, myszce czy raku. Poprzez zabaw´

dzieci´cymi ràczkami i paluszkami, którà

setki razy powtarzasz, maluch nauczy si´

swoimi palcami wykonywaç wiele pro-

stych ruchów. Na razie jednak b´dzie

przyglàdaç si´ z zaciekawieniem, kiedy Ty

udajàc raka czy sroczk´ b´dziesz dotykaç

jego r´ki czy d∏oni. Mimo powtarzania,

zabawy te nie tracà nic na atrakcyjnoÊci.

Im Twój maluch jest m∏odszy, tym tych

powtórzeƒ potrzebuje wi´cej. Stop-

niowo b´dzie si´ uczy∏ ruchów, które

wyst´pujà w zabawie. Z czasem b´dzie

potrafi∏ przewidzieç ich kolejnoÊç i sam

b´dzie je wykonywa∏. JeÊli si´ tak zda-

rzy, to z pewnoÊcià i jemu, i Tobie spra-

wi to ogromnà przyjemnoÊç. Nie spiesz

si´ bardzo z wprowadzaniem zbyt wielu

wierszyków na raz. Maluch woli systema-

tyczne powtarzanie jednego, bo chce si´

nim nacieszyç i dobrze poznaç.
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˚ywienie dziecka

Karmione naturalnie: nadal karmienie 

piersià na ˝àdanie. Obecnie nie wczeÊniej 

ni˝ w 5 m.˝. i nie póêniej ni˝ w 6 m.˝. zale-

ca si´ (ale nie nakazuje) stopniowe wpro-

wadzanie niewielkiej iloÊci glutenu (np. 

kaszki lub kleiku glutenowego – 1 x dzien-

nie pó∏ ∏y˝eczki (2-3g) dodanej do przecie-

ru jarzynowego lub pokarmu kobiecego). 

Karmione sztucznie poza mlekiem 

poczàtkowym powinny otrzymaç zup´ 

jarzynowà z mi´sem (bez wywaru) 

z dodatkiem kleiku glutenowego. Zaleca 

si´ podawanie ryby 1-2 razy w tygodniu. 

Sok, przecier owocowy lub warzywny 

w iloÊci nie wi´kszej ni˝ 150 ml.

Orientacyjna wielkoÊç posi∏ków: 150-180 ml

Liczba posi∏ków: 5

Przyk∏adowy jad∏ospis dziecka karmione-

go sztucznie:

4 x mleko poczàtkowe

1x zupa jarzynowa z mi´sem (10g bez wywa-

ru) lub rybà (1-2 x w tyg.) + 2-3 g kleiku glu-

tenowego/dob´ 

Przecier owocowy/warzywny lub sok do 150 ml

Witaminy - patrz 1 m.˝.

Fluoryzacja - patrz 4 m.˝.

˚elazo – zgodnie z zaleceniem lekarskim.

Szczepienia

JeÊli wymienione w 5 m.˝. szczepienia nie 

zo  sta∏ y wykonane, to nale˝y je wykonaç 

w 6. m.˝. 

VII miesiàc ˝ycia dziecka

Rozwój mowy i komunikacji w siódmym 

miesiàcu

W tym okresie gaworzenie Twojego malucha 

staje si´ bardziej urozmaicone. „Opowiada” 

du˝o i ch´tnie, pojawiajà sí  bardzo ró˝ne kom-

binacje dêwí ków, zabawne w brzmieniu ∏aƒcuchy 

„rrr” oraz po∏àczenia samog∏osek z ró˝nymi 

spó∏g∏oskami. Szkrab tworzy z nich sylaby. Jego 

monolog to z upodobaniem powtarzanie:  „pa-

pa”,  „e-pa”,  „he-ehe”,  „ke”,  „a-gu”,  „a-ga”,  

„bee”,  „bam”. 

RadoÊç i entuzjazm z tego mówienia jest bar-

dzo du˝a. Szczególnie Êmieszne i urozmai cone 

po∏àczenia g∏osek pojawiajà sí  wtedy, jeÊli maluch 

„pomaga” sobie w mówieniu tym, co aktualnie 

wk∏ada do buzi. Najcz´Êciej sà to jego w∏asne 

paluszki, ale tak˝e w∏aÊnie smakowana i bada-

na grzechotka lub inna zabawka. Naj∏atwiej 

wypowiadaç mu te dêwí ki, które powstajà dzí ki 

ruchom warg, czyli „p”, „b”, „m” „w”, „t”. Potem, 

dzí ki pracy j́ zyka powstajà pierwsze „d”, „t”, „g” 

i „k”. OpowieÊci Twojego dziecka sà teraz ciekaw-

sze tak˝e dlatego, ˝e mówi do Ciebie ciszej lub 

g∏oÊniej, raz wysokim raz niskim tonem. 

Nie rozumie jeszcze znaczeƒ s∏ów, które do nie-

go kierujesz. To, jak szybko b´dzie potrafi∏o to 

robiç zale˝y w bardzo du˝ym stopniu od tego, 
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w jaki sposób Ty b´dziesz mówiç do swoje-

go malucha. Z pewnoÊcià pomo˝e u˝ywanie 

prostych, krótkich zdaƒ, a tak˝e wielokrot-

ne powtarzanie tych samych s∏ów popartych 

gestem i urozmaiconà mimikà. OczywiÊcie dalej 

bardzo wa˝ne sà Twoja radoÊç i entuzjazm, kiedy 

maluchowi coÊ opowiadasz. 

W tym okresie zauwa˝ysz pewnie, ˝e Twoje 

dziecko, z wi´kszym niepokojem lub nawet 

l´kiem reaguje na obce osoby, ale tak˝e na

nieznane miejsca. Nie dziw si´ wi´c, ˝e Twój

„gadu∏a” przycicha poza domem.

Co Twoje dziecko potrafi pod koniec 

siódmego miesiàca ˝ycia

1. Siedzi przez moment bez podtrzy-

mywania.

2. Po∏o˝one na brzuchu porusza si´ do

ty∏u, a tak˝e dooko∏a w∏asnej osi cia∏a,

pe∏zajàc.

3. Kiedy le˝y na plecach bawi si´ swo-

imi nó˝kami.

4. Chwyta zabawk´ ca∏à d∏onià.

5. Próbuje Êledziç wzrokiem spadajàcy

przedmiot.

6. Gaworzy wypowiadajàc coraz bar-

dziej urozmaicone ∏aƒcuchy sylab.

Dobre zabawy na wspólny czas:

1. Pozwalaj maluchowi poznawaç samodziel-

nie Êwiat. Twoja mi∏oÊç spowoduje, ˝e jesz-

cze ch´tniej b´dzie go odkrywaç, szczególnie

jeÊli b´dzie widzia∏ radoÊç w Twoich oczach.

Baw si´ razem z nim - wtedy czuje si´ bez-

piecznie.

2.  Czytaj i opowiadaj ksià˝eczki.

3. Reaguj na wszystkie „komunikaty” swoje-

go dziecka. Na zaczepki do rozmowy i zaba-

wy, ale tak˝e na p∏acz. W ten sposób maluch

przekazuje Ci ró˝ne informacje, mo˝e jest 

g∏odny lub chce ˝ebyÊ go przytuli∏a, mo˝e 

po prostu chce coÊ possaç dla uspokojenia, 

a mo˝e najzwyczajniej w Êwiecie si´ nudzi. 

Czasem jest zm´czony trudami ca∏ego dnia. 

P∏aczem reaguje tak˝e wtedy, kiedy go coÊ 

boli, kiedy jest mu smutno, lub nie mo˝e 

zasnàç. 

Nie trzeba uciszaç malucha za wszelkà cen´, 

ale raczej pocieszyç. Aby pomóc swojemu 

dziecku mo˝esz wykorzystaç delikatny masa˝ 

cia∏ka, ∏agodne ko∏ysanie, zdj´cie pieluchy 

maluchowi, wspólnà kàpiel w ciep∏ej wodzie 

albo spacer.

˚ywienie dziecka

Karmionym naturalnie poza piersià nale˝y 

podawaç zup´ jarzynowà z mi´sem albo 

rybà (1-2 x w tyg.) i z ½ ˝ó∏tka co drugi dzieƒ  

i z kleikiem glutenowym (2-3g czyli pó∏ ∏y˝eczki)  

i 1 x kaszk´ bezglutenowà na wodzie lub 

wywarze z jarzyn oraz sok owocowy do 

150 ml.

Karmione sztucznie poza mlekiem poczà-

tkowym (bardziej zalecanym) lub nast´pnym 

powinny dostaç zup´ jarzynowà z mi´sem 

lub rybà (1-2 x w tygodniu) na przemian 

z ½ ˝ó∏tka, przeciery owocowe, kaszki bez-

glutenowe na mleku modyfikowanym oraz 

gluten w dawce 2-3 g/dob´.

Orientacyjna wielkoÊç posi∏ków:150-180 ml

Liczba posi∏ków: 5

Przyk∏adowy jad∏ospis dziecka karmione-

go sztucznie:

1 x mleko nast´pne z kleikiem glutenowym 

(2-3g)

2 x mleko modyfikowane nast´pne 

z dodatkiem kleiku bezglutenowego 

(2-3g/100ml)



1 x zupa jarzynowa z ½ ˝ó∏tka co drugi 

dzieƒ i z gotowanym mi´sem (10g) lub 

rybà (1-2 x w tygodniu) (gluten w podanej 

dawce dobowej mo˝na dodaç do zupy)

1 x kaszka bezglutenowa na mleku nast´pnym 

lub deser mleczno-owocowy, przecier owo-

cowy lub sok do 150 ml.

Witaminy - patrz 1 m.˝.

Fluoryzacja - patrz 4 m.˝.

˚elazo – zgodnie z zaleceniem lekarskim.

Szczepienia

W 7 m.˝. wypada szczepienie wzw-B. 

W zale˝noÊci od rodzaju szczepionki mo˝e 

byç konieczne podanie drugiej dawki menin-

gokoków.

VIII miesiàc ˝ycia dziecka

Rozwój mowy i komunikacji w ósmym 

miesiàcu

Twój maluch zaczyna coraz lepiej rozumieç 

zabarwienie emocjonalne Twoich wypowie-

dzi. Najlepiej jeÊli to co mówisz jest po∏àczone 

z gestem lub urozmaiconà mimikà. Wtedy 

s∏owa okreÊlajàce ludzi i przedmioty stajà si´ 

bardziej czytelne. W tym okresie, wymawia-

ne przez Twoje dziecko „ ma-ma-ma” lub „ta-

ta-ta”, nie sà sposobem na przywo∏anie lub 

nazwanie rodziców. To zabawa dêwi´kami 

i gimnastyka buzi i j´zyka. Twój szkrab 

przys∏uchuje si´ temu, co sam „mówi”, 

i wytrwale powtarza. Swoim gaworzeniem, ale 

tak˝e prychaniem, mlaskaniem, piskami zwra-

ca Twojà uwag´, prowokujàc i zapraszajàc 

Ci´ do rozmowy. Twój maluch potrafi teraz 

tak˝e szeptaç. Poniewa˝ to zupe∏nie nowe 

odkrycie, s∏ucha siebie z wyjàtkowà uwagà.

Coraz bardziej urozmaicone sà emocje Two-

jego dziecka. Teraz rozpoznajesz je nie tylko 

z ruchów jego cia∏a, ale odczytujesz je rów-

nie˝ z jego twarzy.  RadoÊç, kiedy uÊmiecha 

si´, g∏oÊno Êmieje lub wydaje radosne piski. 

Zdziwienie, kiedy zastyga prawie w bezru-

chu i z szeroko otwartymi oczami nas∏uchuje 

lub przyglàda si´ nowej zabawce lub osobie, 

a teraz przecie˝ wszystko w∏aÊciwie dla nie-

go jest nowe. Rozpoznajesz te˝ z∏oÊç, kie-

dy robi si´ czerwony na twarzy i krzyczy nie 

do wytrzymania. Taki krzyk i p∏acz to protest, 

prawie ˝àdanie Twojej natychmiastowej reak-

cji, co trzeba poprawiç, musisz domyÊliç si´ 

sama. Na twarzy malucha zobaczysz te˝ smu-

tek, kiedy p∏acze lub kiedy jego buêka uk∏ada 

si´ w charakterystycznà podkówk´. Jego spoj-

rzenie te˝ jest wtedy smutniejsze. Wtedy te˝ 

ratunek musi byç natychmiastowy. Ze smut-

kiem nie mo˝na zostawiaç malucha zbyt d∏ugo 

sam na sam. Rozpoznasz tak˝e ciekawoÊç, 

kiedy maluch zobaczy coÊ nowego i bar-

dzo atrakcyjnego. Tak Êmiesznie wtedy uno-

si brwi i powoli otwiera buêk´. Obrzydzeniem 
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Twój szkrab mo˝e zareagowaç na jakiÊ dziw-

ny i nowy zapach, na smak i konsystencj´, np. 

nowej potrawy. Wstyd to ju˝ reakcja starsze-

go dziecka, kiedy nabroi. Na twarzy malucha 

rozpoznasz tak˝e strach. Nie jesteÊ w stanie 

przewidzieç, co go mo˝e wywo∏aç. Równie 

dobrze mo˝e to byç obca osoba lub pierwsze 

wyjÊcie na zakupy do du˝ego centrum handlo-

wego. Maluch mo˝e zaczàç szybciej oddychaç 

a nawet zblednàç. Jego oczy mogà byç szero-

ko otwarte i albo ucichnie albo zacznie g∏oÊno 

p∏akaç. Podobnie jak przy smutku tak˝e ratuje-

my i uspokajamy malucha natychmiast.

Opisane wy˝ej emocje-sygna∏y, to specyficz-

ny j´zyk potrzeb i pragnieƒ Twojego dziec-

ka. Ca∏a sztuka to S¸UCHAå  ICH,  UCZYå 

SI¢,  ROZUMIEå  I  W¸AÂCIEWIE  NA  NIE  

REAGOWAå. 

Co Twoje dziecko potrafi pod koniec 

ósmego miesiàca ˝ycia

1. Siedzi pewnie bez podparcia.

2. Pe∏zajàc do przodu, przesuwa si´ do

zabawki i chwyta jà swojà ràczkà.

3. Celowo upuszcza przedmiot, wodzàc

za nim wzrokiem.

4. Reaguje niepokojem w obecnoÊci

nieznanych osób.

5. Coraz lepiej rozpoznaje, kiedy jesteÊ

radosna, a kiedy smutna lub zdener-

wowana.

6. Gaworzy, wytrwale çwiczàc wypowia-

dane przez siebie sylaby.

Dobre zabawy na wspólny czas:

1. Opowiadaj o tym, co robisz. U˝ywaj wyra˝eƒ

dêwi´konaÊladowczych. Nie zmieniaj ich, tyl-

ko powtarzaj tak, by przy tej samej zabawie np.

kulaniu pi∏eczki, wrzucaniu klocka do pude∏ka lub

naÊladowaniu g∏osu zwierzàt towarzyszy∏o zawsze 

tak samo brzmiàce s∏owo. Np. kotek miauczy 

„miau-miau-miau”, piesek szczeka „hau-hau-

hau”, ˝abka kumka „kum-kum-kum” a b´benek 

„bum-bum-bum”. Krówka muczy „mu-mu-mu” 

a gdzie lala? „tu-tu-tu”. To oczywiÊcie tylko propo-

zycje. Wa˝ne tylko, ̋ eby tych samych niby - s∏ów 

u˝ywali wszyscy domownicy.

2. Nie zapominaj o zabawach paluszkowych,

czytaniu i oglàdaniu ksià˝eczek i zabawie przy

muzyce.

˚ywienie dziecka

Karmionym naturalnie poza piersià nale˝y 

podawaç zup´ jarzynowà z mi´sem albo 

rybà (1-2 x w tyg.) i z ½ ˝ó∏tka co drugi dzieƒ 

i z kleikiem glutenowym (2-3g) i 1 x kaszk´ 

bezglutenowà na wodzie lub wywarze z jarzyn 

oraz sok owocowy do 150 ml.

Karmione sztucznie poza mlekiem 

nast´pnym powinny dostawaç zup´ 

jarzynowà z mi´sem (10-15g) na przemian 

z po∏owà ˝ó∏tka, ryba 1-2 razy w tygodniu, 

przeciery owocowe, kaszki bezglutenowe 

i glutenowe (6 g/dobe) na mleku modyfiko-

wanym nast´pnym.

Orientacyjna wielkoÊç posi∏ków:150-180 ml

Liczba posi∏ków: 5

Przyk∏adowy jad∏ospis dziecka karmione-

go sztucznie:

1 x mleko nast´pne z kleikiem glutenowym (6 g)

2 x mleko nast´pne z kleikiem bezgluteno-

wym (6 g/100 ml)

1 x zupa jarzynowa z ½ ˝ó∏tka co drugi dzieƒ, 

mi´sem (10-15g) lub rybà (1-2 razy w tygo-

dniu)

1 x kaszka bezglutenowa na mleku nast´-

pnym z owocami lub deser mleczno-owo-

cowy nie wi´cej ni˝ 150 ml



Witaminy - patrz 1 m.˝.

Fluoryzacja - patrz 4 m.˝.

˚elazo – zgodnie z zaleceniem lekarskim.

IX miesiàc ˝ycia dziecka

Rozwój mowy i komunikacji 

w dziewiàtym miesiàcu

Powtarzanie jest matkà nauki, wi´c Twój maluch 

pilnie tà màdroÊç wykorzystuje. Mówi po swo-

jemu prawie przy ka˝dej okazji. Mo˝esz 

us∏yszeç ca∏e ∏aƒcuchy sylab zawierajàcych 

najprostsze do wypowiedzenia g∏oski. To dla-

tego, ̋ e system j´zyka Twojego dziecka dopiero 

si´ tworzy, a umiej´tnoÊci artykulacyjne nie sà 

jeszcze, mimo nieustannych çwiczeƒ, bardzo 

du˝e. Mo˝esz wtedy us∏yszeç jak mówi „ma-

ma”. Nie jest to jednak takie prawdziwe s∏owo 

„mama” kierowane tylko do Ciebie. Maluch nie 

przypisuje mu jeszcze ˝adnego znaczenia. Po 

prostu sylaba „ma” zosta∏a wymówiona dwa 

razy. 

W dziewiàtym miesiàcu ̋ ycia pojawia sí  jeszcze 

jedna wa˝na umiej´tnoÊç potrzebna w nauce 

mówienia. To zdolnoÊç do tworzenia tzw. 

„wspólnego pola uwagi”. To znaczy, ˝e Twój 

maluch po pierwsze przyglàda si´ temu co 

robisz, koncentruje swojà  uwag´ na Tobie, 

a tak˝e w zamierzony sposób potrafi Ci´ 

zainteresowaç wykonywanà  przez siebie 

czynnoÊcià. Aby to uczyniç, nami´tnie zaczyna 

wszystko wskazywaç swoim paluszkiem.

Z czasem ten gest oka˝e si´ niewystar-

czajàcy, poniewa˝ maluch b´dzie go móg∏ 

wykorzystaç tylko wtedy, kiedy b´dziesz na 

niego patrzeç a tak˝e wtedy, kiedy cieka-

wy przedmiot lub osoba, którà zechce Ci 

pokazaç b´dà bardzo blisko niego. B´dzie 

wtedy potrzebowa∏ nie tylko gestów, ale 

przede wszystkim s∏ów. Teraz jednak dalej 

jeszcze, jeÊli zechce, ˝ebyÊ wzi´∏a go na 

r´ce,  po prostu podniesie do góry swoje 

ràczki. B´dzie bi∏ brawo, jeÊli b´dzie chcia∏ 

˝ebyÊ zaÊpiewa∏a mu „kosi kosi ∏apci, poje-

dziemy do babci”. B´dzie macha∏ ràczkà, 

˝eby zwróciç na siebie Twojà uwag´. A jeÊli 

nie zareagujesz, z pewnoÊcià przywo∏a ci´ 

jakimÊ okrzykiem ze swojego bogatego ju˝ 

teraz repertuaru. 

Co Twoje dziecko potrafi pod koniec 

dziewiàtego miesiàca ˝ycia

1. Stoi postawione przy por´czy ∏ó  ̋ ecz ka.

2. Z pozycji le˝àcej samodzielnie pod-

nosi si´ do siadu.

3. Si´ga po zabawk´ do pude∏ka.

4. Wskazuje palcem cz´Êci Twojej twa-

rzy.

5. Rozumie zabaw´ w „ a kuku”, uczy si´

wykonywaç gest „ pa pa” na po˝egnanie.

Dobre zabawy na wspólny czas:

1. Pami´taj o dobroczynnym wp∏ywie muzy-

ki na Twojego malucha. Mo˝e przy niej

bawiç si´, zasypiaç i odpoczywaç. Obser-

wuj go uwa˝nie. JeÊli daje sygna∏, ˝e wszyst-

ko mu przeszkadza, zadbaj o cisz´ w domu

i nie odtwarzaj muzyki zbyt g∏oÊno. Warto

wiedzieç, ˝e dêwi´ki o wy˝szej cz´stotliwoÊci

pobudzajà mózg i rozluêniajà cia∏o. Maluch

s∏uchajàcy muzyki uczy si´ harmonii i pi´kna.

Muzyka budzi jego emocje. Ka˝de dziec-

ko jest gotowe do poznawania dêwi´ków

i bawienia si´ nimi. Twój maluch urodzi∏ si´

z bardzo dobrym s∏uchem muzycznym. Warto

wi´c rozwijaç jego muzycznà wra˝liwoÊç.

2. Organizujàc zabaw´ swojemu maluchowi

nie dawaj mu zbyt wielu zabawek na raz. JeÊli



h
a
rm

o
n
o

g
ra

m
 ro

z
w

o
ju

 d
z
ie

c
k
a

1
b´dzie ich za du˝o spowodujà ba∏agan nie 

tylko w pokoju, ale tak˝e w ma∏ej dzieci´cej 

g∏ówce. Maluch potrzebuje czasu na skon-

centrowanie si´ na jednym przedmiocie i na 

samodzielne jego odkrywanie. 

3. JeÊli Twój bobas pe∏za lub raczkuje u∏atw

mu poruszanie si´ po pod∏odze, dywanie,

mi´dzy krzes∏ami. Niech uczy si´ samo-

dzielnie, choç pod Twoim czujnym okiem

pokonywaç przeszkody. Dzi´ki temu mo˝e

dotknàç tego, co mi´kkie i twarde, szorst-

kie i g∏adkie, lekkie i ci´˝kie, ciep∏e i zim-

ne. Poznaje ró˝norodne faktury. Sprawdza

wszystko swoim brzuszkiem kiedy pe∏za,

ràczkami i kolanami kiedy raczkuje a tak˝e

paluszkami kiedy nami´tnie wk∏ada je do

buzi, sprawdzajàc czy wszystko w niej jest

na w∏aÊciwym miejscu.

Zapami´taj: Twój maluch uczy si´ przez

samodzielne wykonywanie danej czynnoÊci.

Za ka˝dym razem kiedy robi coÊ nowego,

w jego mózgu tworzy si´ nowa Êcie˝ka, po

której przep∏ywajà impulsy nerwowe. „Zapi-

sywana” jest nowa informacja.

POZWÓL WI¢C SWOJEMU MALUCHOWI

BYå PRAWDZIWYM ODKRYWCÑ.

˚ywienie dziecka

Karmionym naturalnie poza piersià nale˝y

podawaç dodatkowo zup´ jarzynowà

z mi´sem (10-15g) lub rybà (1-2 x w tyg.)

i z ½ ˝ó∏tka co drugi dzieƒ oraz z kleikiem

glutenowym, kaszki bezglutenowe i gluteno-

we na wodzie lub wywarze z jarzyn oraz sok

owocowy przecierowy lub przecier owoco-

wy do 150 ml.

Karmione sztucznie poza mlekiem nast´-

pnym z dodatkiem kaszki glutenowej i bezglu-

tenowej powinny dostawaç zup´ jarzynowà

z mi´sem (10-15g) i z ½ ˝ó∏tka, ryb´ 1-2 razy

w tygodniu, przeciery owocowe, biszkopty.

Orientacyjna wielkoÊç posi∏ków: 160-200 ml

Liczba posi∏ków: 4-5

Przyk∏adowy jad∏ospis dziecka karmione-

go sztucznie:

1 x mleko nast´pne z kaszkà glutenowà

1 x mleko modyfikowane z kaszkà bezglu-

tenowà

1 x kaszka na mleku nast´pnym

1 x zupa jarzynowa z mi´sem (10-15g) i 1/2 

˝ó∏tka lub rybà (1-2 razy w tygodniu) 

1 x  przecier owocowy lub sok do 150 ml + 

biszkopt

Witaminy - patrz 1 m.˝.

Fluoryzacja - patrz 4 m.˝.

˚elazo – zgodnie z zaleceniem lekarskim.

X miesiàc ˝ycia dziecka

Rozwój mowy i komunikacji 

w dziesiàtym miesiàcu

W tym wieku Twój maluch coraz sprawniej 

zaczyna naÊladowaç mow´ doros∏ych. 

Mo˝e wi´c ju˝ teraz pojawiç si´ pierwsze, 

d∏ugo oczekiwane, wypowiadane ze zrozu-

mieniem s∏owo „mama” lub „tata”. Proces 

nauki j´zyka ZAWSZE OPARTY JEST na 

trzech kolejno pojawiajàcych si´ etapach: 

POWTARZANIU, ROZUMIENIU a dopie-

ro potem na SAMODZIELNYM MÓWIENIU. 

Twój maluch cierpliwie te etapy pokonuje. 

JeÊli, przy poznawaniu i uczeniu si´, b´dà 

towarzyszyç pozytywne emocje i radoÊç, 

wypowiadane przez niego dêwi´ki szybciej 

nabiorà znaczenia.

Mo˝e ∏atwiej zrozumiesz teraz, ˝e Twoje dziec-

ko najpierw uczy si´ rozumieç i wypowiadaç 

te s∏owa, które okreÊlajà jego najbli˝szych. 

Bardzo cz´sto nieÊwiadomie pomagasz mu 



w tym, uÊmiechniesz si´ czytajàc kolejne zda-

nia. Ale tak jest w istocie. Dziecko powta-

rza ró˝ne sylaby, bawiàc si´ dêwi´kami. 

Kiedy pojawi si´ „ma-ma”, Ty radoÊnie pory-

wasz go na r´ce z okrzykiem: „MAMA, moje 

s∏oneczko powiedzia∏o MAMA”. Maluch pew-

nie wczeÊniej nie zdawa∏ sobie sprawy, ˝e dla 

Ciebie b´dzie to odkrycie. Ty jednak przez 

swojà radoÊç, da∏aÊ mu szans´ po∏àczyç 

wypowiedziane s∏owo w∏aÊnie z Tobà. Maluch 

poczu∏ Twój dotyk, spojrza∏ wtedy na Ciebie, 

na Twojà szcz´Êliwà twarz. Móg∏ po∏àczyç 

S¸OWO z tym co CZUJE, WIDZI I S¸YSZY, 

czego mo˝e DOTKNÑå. 

Ka˝de dziecko uczy si´ s∏ów w∏aÊnie w ten 

sposób. 

Dziesiàty miesiàc to równie˝ czas, kie-

dy Twój brzdàc zaczyna rozumieç i próbu-

je wykonywaç Twoje proste polecenia, np. 

„daj misia”. OczywiÊcie w i tym przypadku 

potrzebne jest naÊladowanie, powtarzanie 

i rozumienie. Twoje dziecko przys∏uchuje si´ 

teraz bardzo zabawkom wydajàcym ró˝ne 

dêwi´ki. Czasem tak mocno skupia si´ na 

swojej zabawie, ˝e nie s∏yszy kiedy mówisz do 

niego. Wszystko to dlatego, ˝e teraz potrafi 

koncentrowaç si´ tylko na jednej czynnoÊci. 

Od tej pory coraz cz´Êciej b´dzie reagowa∏ 

na swoje imi´. 

Co Twoje dziecko potrafi pod koniec 

dziesiàtego miesiàca ˝ycia

1. Zaczyna raczkowaç.

2. Samodzielnie siedzi.

3. Reaguje na swoje imi´ zwróceniem

g∏owy, jeÊli je zawo∏asz.

4. Podnosi ma∏y przedmiot za pomocà

palca wskazujàcego i kciuka.

5. Zapytane, szuka znajomej osoby.

Dobre zabawy na wspólny czas: 

1. Pozwól maluchowi badaç i odkrywaç ca ∏e

mieszkanie. Pami´taj tylko zawsze o bez-

pieczeƒstwie szkraba, czyli o schowaniu leków

i Êrodków chemicznych w niedost´pne dla nie-

go miejsca. Warto tak˝e zabezpieczyç naro˝niki,

kontakty, szuflady a tak˝e nauczyç malucha, jak

bezpiecznie schodziç ty∏em z ∏ó˝ka czy fotela.

2. Z ogromnà cierpliwoÊcià podnoÊ dziesiàtki

razy zrzuconà przez malucha zabawk´. To

kolejne wa˝ne çwiczenie nie tylko chwytu, ale

tak˝e wzroku.

3. Pozwalaj si´ brudziç Twojemu malucho-

wi. On poznaje przecie˝ Êwiat wszystkimi

zmy s∏ami. Nauczy si´ co to znaczy byç czy-

stym dopiero wtedy, kiedy wiele razy poczu-

je jak to jest, kiedy ma si´ serek na kolanach

a nie w buzi, kiedy kaszka lub kisiel dziwnie

szybko b´dà zasychaç na jego paluszkach,

a g´sta jarzynowa zupka oklei wargi i policzki.

Za ka˝dym razem wtedy umyjesz jego buzi´

i ràczki, najpewniej zdejmiesz mu Êliniaczek,

dzi´ki czemu maluch dos∏ownie poczuje co to

znaczy byç brudnym i dlaczego mycie poma-

ga by znów poczuç si´ przyjemnie.
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˚ywienie dziecka

Karmionym naturalnie poza piersià nale˝y 

podaç dodatkowo zup´ jarzynowà z mi´sem 

i z po∏owà ˝ó∏tka codziennie, ryba 1-2 razy 

w tygodniu, przeciery owocowe, kaszki bez-

glutenowe i glutenowe na wodzie, wywarze 

z jarzyn lub ewentualnie mleku modyfikowa-

nym, biszkopty glutenowe i bezglutenowe. 

Soki i przeciery owocowe do 150 ml.

Karmione sztucznie poza mlekiem 

nast´pnym powinny dostawaç zup´ jarzynowà 

z mi´sem i ½ ˝ó∏tka, ryb´ 1-2 razy w tygo-

dniu, przeciery owocowe, kaszki bezglute-

nowe i glutenowe na mleku modyfikowanym, 

biszkopty bezglutenowe. 

Orientacyjna wielkoÊç posi∏ków: 200-250 ml 

Liczba posi∏ków: 4-5

Przyk∏adowy jad∏ospis dziecka karmione-

go sztucznie:

3 x mleko nast´pne z produktami zbo˝owymi, 

glutenowymi i bezglutenowymi

1 x zupa jarzynowa z mi´sem (15-20g) i ½ 

˝ó∏tka lub rybà 1-2 razy w tygodniu 

1 x kaszka bezglutenowa na mleku nast´pnym 

z owocami

Przecier owocowy lub sok do 150 ml

Ew. pieczywo, biszkopty, sucharki

Witaminy - patrz 1 m.˝.

Fluoryzacja - patrz 4 m.˝.

˚elazo – zgodnie z zaleceniem lekarskim.

XI miesiàc ˝ycia dziecka

Rozwój mowy i komunikacji 

w jedenastym miesiàcu

Twój maluch tak du˝o energii poÊwi´ca teraz 

na raczkowanie, wspinanie si´, nauk´ stawia-

nia pierwszych kroków, ̋ e mo˝e sí  zdarzyç, ̋ e 

troszk´ zapomni o mówieniu. Rozumie natomiast 

znacznie wí cej. Âwietnie rozpoznaje i wyró˝nia 

swoich najbli̋ szych. L´kiem i obawà natomiast 

reaguje na obcych. NaÊladuje gest po˝egnania. 

Kiedy pytasz go, gdzie jego tata – szuka go 

wytrwale. Dotyka g∏ówki swoimi ràczkami, ̋ eby 

pokazaç „ile ma k∏opotów”. Coraz cz´Êciej tak˝e 

reaguje na Twoje zakazy. JeÊli g∏oÊno i zdecydo-

wanie powiesz „nie”, albo „nie wolno”, przery-

wa choçby na krótko swojà czynnoÊç. Uczy sí  

tak˝e dalej kojarzyç s∏owa z osobami i  przed-

miotami,  które opisujà.

Uczàc sí  j́ zyka, coraz lepiej odró˝nia poszcze-

gólne dêwí ki mowy, poznaje, ̋ e ka˝de „o” lub „i”,  

oboj́ tnie czy wypowiadajà je mama czy tata, ma 

t´ samà wartoÊç. Stale z du˝ym zainteresowa-

niem przyglàda sí  ruchom Twoich warg i j́ zyka, 

kiedy wypowiadasz ró˝ne g∏oski i sylaby. Widzi 

wtedy i jednoczeÊnie s∏yszy dêwí ki mowy. Mo˝e 

tak˝e je poczuç jako strumieƒ powietrza i wibra-

cje. Wystarczy, jeÊli podczas wypowiadania sylab 

np. „ba” albo „ga”, przy∏o˝ysz jego ràczk´ do 

swojej klatki piersiowej czy krtani, albo przytulisz 

malucha do swego cia∏a, w czasie Êpiewania mu 

piosenki. Poczuje wtedy z pewnoÊcià wibracje. 

JeÊli natomiast zbli̋ ysz swojà twarz do jego buêki, 

poczuje Twój silniejszy oddech, kiedy b´dziesz 

udawaç odg∏os jadàcego pociàgu „ fu, fu, fu”, 

lub wypowiadajàc „pa pa”, jak przy po˝egnaniu 

(sprawdê sama). Dzí ki równoczesnej aktywnoÊci 

s∏uchu, wzroku i czucia, Twoje dziecko uczy sí  

podstaw bardzo z∏o˝onych i skomplikowanych 

czynnoÊci rozumienia mowy i mówienia. 

Co Twoje dziecko potrafi pod koniec 

jedenastego miesiàca ˝ycia

1. Samodzielnie stawia pierwsze kroki

przesuwajàc si´ np. przy meblach lub

por´czy ∏ó˝eczka.

2. Sprawnie raczkuje.



3. Podtrzymujàc si´ np. szczebelków

∏ó˝eczka, podnosi si´ z siadu do pozy-

cji stojàcej.

4. Pokazuje palcem szczegó∏y zabawek.

5. Reaguje na wypowiadane przez Cie-

bie s∏owa „NIE”, „NIE WOLNO”, prze-

rwaniem wykonywanej czynnoÊci.

6. Ze zrozumieniem wykonuje proste

gesty, np. „posy∏anie ca∏usków” przy

po˝egnaniu.

Dobre rady na wspólny czas:

1. Budujcie wie˝´ z klocków (choç teraz

wi´cej przyjemnoÊci sprawi mu jej burzenie).

2. Oglàdajcie wspólnie obrazki w ksià-

˝eczkach.

3. Ucz malucha jak szczeka piesek, miau-

czy kotek itd. (mo˝esz do tego wykorzystaç

maskotki albo pacynki).

4. Wymawiaj ró˝ne g∏oski i sylaby. Pozwól

swojemu maluchowi zobaczyç je, us∏yszeç

i poczuç.

5. Powtarzaj w czasie zabawy ró˝ne wyra˝enia

dêwi´konaÊladowcze np.

BACH – kiedy wrzucasz klocek do pude∏ka,

KULU  LULU  – kiedy kulasz pi∏eczk´,

PUK ,PUK – kiedy stukasz w drzwi,

BRUM, BRUM – kiedy pokazujesz jak jedzie

autko itd.

6. Mobilizuj malucha do samodzielnego

poruszania si´. Odwa˝niej b´dzie pokony-

wa∏ przestrzeƒ i radzi∏ sobie z si∏à grawita-

cji, jeÊli b´dzie to robi∏ pod Twojà troskliwà

opiekà, a tak˝e jeÊli umiej´tnie zainteresujesz

go jakàÊ ciekawà zabawkà. Najwa˝niejsza jest

motywacja do dzia∏ania i oczywiÊcie radoÊç

zabawy.

7. Uczenie si´ mowy w tym okresie b´dzie

znacznie ∏atwiejsze dla Twojego malu-

cha jeÊli zwracajàc si´ do niego b´dziesz 

wypowiada∏a proste i krótkie zdania np. 

„Zuziu gdzie lala? 

– Daj lal´ mamusi,

– O! Tu jest lala! Gdzie lala ma oko? –tak,

tu oko!

– Przytul lal´.

– Aaa, lala Êpi…”

Bardzo d∏ugie, wielokrotnie z∏o˝one Twoje wypo-

wiedzi utrudniajà maluchowi wy∏uskanie wa˝nych

s∏ów i tworzenie z nich póêniej jego w∏asnych zdaƒ.

˚ywienie dziecka

Karmionym naturalnie poza piersià nale˝y 

podaç dodatkowo zup´ jarzynowà z mí sem, 

ca∏e jajko 3-4 x  w tyg., przeciery owocowe, kasz-

ki bezglutenowe i glutenowe na wodzie, wywarze 

z jarzyn lub ewentualnie mleku modyfikowanym, 

biszkopty glutenowe, kasze, chleb, bu∏ki, suchar-

ki, w´dlin´. Ser bia∏y i jogurt 1-2 razy w tyg.

Karmione sztucznie: ˝ywienie jak w 10. 

mie  siàcu. Mo˝na wprowadziç ca∏e jajko 3-4 

razy w tyg., twaro˝ek, kefir, jogurt kilka razy 

w tygodniu.

Orientacyjna wielkoÊç posi∏ków: 200-250 ml 

Liczba posi∏ków: 4-5

Witaminy - patrz 1 m.˝.

Fluoryzacja - patrz 4 m.˝.

˚elazo – zgodnie z zaleceniem lekarskim.

XII miesiàc ˝ycia dziecka

Rozwój mowy i komunikacji 

w dwunastym miesiàcu

Twój maluch koƒczy pierwszy rok ̋ ycia. W jego 

zdolnoÊciach i mo˝liwoÊciach komunikowania 

si´ z otoczeniem, nastàpi∏y du˝e zmiany. Twój 

szkrab ju˝ ca∏kiem dobrze naÊladuje brzmie-

nie i rytm Twojego g∏osu, u˝ywa coraz wi´kszej 
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iloÊci bardziej z∏o˝onych gestów. Kiedy „roz-

mawia” z Tobà, a tak˝e kiedy s∏ucha tego co 

mówisz, patrzy na Ciebie. Taki kontakt wzroko-

wy jest bardzo wa˝nà cechà dojrzalszej komu-

nikacji. Maluch tak˝e coraz wi´cej rozumie, zna 

przeznaczenie niektórych przedmiotów - tych, 

które najcz´Êciej pojawiajà si´ w jego otocze-

niu, kiedy bawisz si´ z nim, karmisz go, myjesz 

czy ubierasz. Poznaje ich nazwy. Z czasem tych 

rzeczowników b´dzie coraz wi´cej. 

Teraz Twoje dziecko tak˝e w∏aÊciwie zareaguje 

na pytania: „gdzie tata?”, „gdzie lampa?”, „gdzie 

pi∏ka, lala? ”. Mo˝e wtedy albo odwróciç g∏ówk´ 

we w∏aÊciwym kierunku (i to zrobi najcz´Êciej) 

albo pokazaç palcem szukanà zabawk´ lub 

mo˝e te˝ zdarzyç si´, ˝e poda Ci ∏y˝eczk´, 

butelk´, klocek lub misia, jeÊli o nie poprosisz. 

Coraz ch´tniej i cz´Êciej powtarza ju˝ nie tylko 

sylaby. Jego mowa zawiera teraz najcz´Êciej 

tzw. „niby-s∏owa”, czyli wymyÊlone przez dziec-

ko wyrazy, u˝ywane do okreÊlenia konkretnych 

przedmiotów. To wa˝ny element w rozwo-

ju mowy. Dzieci ZACZYNAJÑ  u˝ywaç takich 

s∏ów tylko wtedy, gdy ROZUMIEJÑ, ˝e istnieje 

jakiÊ zwiàzek mi´dzy nazwà a przedmiotem. 

Nie trzeba martwiç si´, jeÊli s∏ów wypowiada-

nych przez Twojego malucha jest jeszcze ma∏o. 

Tempo nabywania i wypowiadania ich jest bar-

dzo zró˝nicowane i zale˝y mi´dzy innymi od 

indywidualnych predyspozycji twojego dziecka. 

Co Twoje dziecko potrafi pod koniec 

dwunastego miesiàca ˝ycia

1. Stoi bez podparcia.

2. Stawia kolejne kroki odwa˝niej, tak˝e

wtedy kiedy podtrzymujesz je tylko za

jednà r´k´.

3. Bawi si´ klockami, celowo wk∏adajàc

i wyjmujàc je z pude∏ka.

4. Powtarza ze zrozumieniem i we w∏a-

Êciwych sytuacjach wypowia dane przez

Ciebie wyra˝enia dêwi´ko naÊladowcze,

np.” bach, miau”  itp.

5. Mówi samodzielnie pierwsze krótkie

s∏owa.

Z pewnoÊcià Twoje maleƒstwo rozwi-

ja si´ prawid∏owo. JeÊli jednak coÊ Ci´

niepokoi w rozwoju Twojego dziecka lub

uwa˝asz, ˝e rozwija si´ du˝o wolniej ni˝

jego rówieÊnicy, poproÊ o konsultacj´ spe-

cjalisty.

Podsumowanie

Rozwój ka˝dej funkcji (umiej´tnoÊci) 

dziecka, tak˝e i mowy zaczyna si´ od 

pocz´cia.

Do opanowania ka˝dej sprawnoÊci, w tym 

mowy,  potrzebna jest dojrza∏oÊç OUN 

(OÊrodkowego Uk∏adu Nerwowego).

Ka˝de dziecko przechodzi w pewnej 

kolejnoÊci,  przez nast´pujàce po sobie  

etapy rozwoju, tak˝e i mowy.

Tempo osiàgania kolejnych etapów w roz-

woju, w tym mowy  jest zró˝nicowane.

˚ywienie

Karmionym naturalnie poza piersià nale˝y 

podaç dodatkowo zup´ jarzynowà z mi´sem 

na przemian z rybà 1-2 x w tyg., ca∏e jajko 3-4 

x w tyg., przeciery owocowe, kaszki gluteno-

we na wodzie, wywarze z jarzyn lub ewentu-

alnie mleku modyfikowanym, biszkopty glu-

tenowe, chleb, bu∏k´ sucharki, w´dlin´. Ser 

bia∏y, jogurt, kefir 1-2 razy w tygodniu.

Karmione sztucznie poza mlekiem 

nast´pnym powinny dostawaç zup´ 

jarzynowà z mi´sem na przemian z ca∏ym 

jajkiem 3-4 razy w tygodniu, przeciery owo-



cowe, kaszki glutenowe i na mleku mody-

fikowanym, biszkopty glutenowe, chleb, 

bu∏k´ sucharki, w´dlin´. Ser bia∏y, jogurt, 

kefir 1-2 razy w tygodniu.

Orientacyjna wielkoÊç posi∏ków: 200-250 ml 

Liczba posi∏ków: 4-5

Przyk∏adowy jad∏ospis dziecka karmione-

go sztucznie:

3 x mleko nast´pne z kleikiem bezgluteno-

wym i glutenowym

1 x zupa jarzynowa z mi´sem (15-20g) i ryba 

1-2 x w tyg.

Przecier owocowy lub sok do 150 ml.

Ca∏e jajo 3-4 x w tyg.

Kasze, bu∏ki, chleb, sucharki, drobno posie-

kana w´dlina; serek bia∏y, kefir, jogurt 1-2 razy

w tygodniu.

Witaminy - patrz 1 m.˝.

Fluoryzacja - patrz 4 m.˝.

˚elazo – zgodnie z zaleceniem lekar-

skim.

Szczepienia

Nast´pne szczepienia przewidziane kalen-

darzem to w 13-14 m.˝. – odra, Êwinka 

i ró˝yczka (MMR).

Wp∏yw sposobu karmienia na 

rozwój mowy dziecka w pierw-

szym roku ˝ycia

Zwiàzek pomi´dzy sposobami karmienia 

dziecka a jego póêniejszymi osiàgni´ciami 

w zakresie rozwoju mowy, nie tylko od 

dawna jest analizowany przez wielu eks-

pertów, ale budzi tak˝e zaintereso wanie 

rodziców. Post´p w rozwoju umiej´ tnoÊci 

nawiàzywania komunikacji s∏ownej dziec-

ka, uzale˝niony jest bowiem nie tylko od 

pra wid∏owego dojrzewania OUN (OÊrod-

kowego Uk∏adu Nerwowego), od poziomu 

rozwoju poznawczego, ale tak˝e mi´dzy 

innymi od w∏aÊciwego wykszta∏cenia si´ 

narzàdów artykulacyjnych, fonacyjnych 

i oddechowych, ich sprawnoÊci moto-

rycznej oraz dobrej wzajemnej wspó∏pracy 

(koordynacji).  Nie bez powodu mówi si´ 

o „ruchowym pod∏o˝u  aktu mowy”.

Rozwój narzàdów i mi´Êni umo˝liwiajàcych

opanowanie mowy rozpoczyna si´ w okre-

sie prenatalnym. Od 6. tygodnia cià˝y uk∏ad

nerwowy zaczyna regulowaç prac´ uk∏adu

mi´Êniowego. P∏ód 12-tygodniowy potrafi

otwieraç i zamykaç usta, reaguje na dotyk

warg, zaczynajà pracowaç mi´Ênie przy-

datne w póêniejszym oddychaniu i fonacji,

ale tak˝e bioràce udzia∏ w procesie ssa-

nia. W 15. tygodniu kszta∏tujà si´ struny

g∏osowe p∏odu. Dzi´ki temu dziecko zdol-
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ne jest do p∏aczu na d∏ugo przed urodze-

niem. Po∏ykaniu wód p∏odowych towarzyszy 

nabieranie i wypieranie p∏ynów. Te çwiczenia 

umo˝liwiajà sprawne wdychanie oraz wydy-

chanie powietrza atmosferycznego po 

przyjÊciu dziecka na Êwiat. W 17. tygodniu 

cià˝y p∏ód potrafi ssaç w∏asny palec a pe∏nà 

koordynacj´ ssania, po∏ykania i oddychania 

osiàga w 32. tygodniu ˝ycia p∏odowego. 

Ponadto dziecko w ∏onie matki çwiczy 

prze∏ykanie, przysz∏e ruchy oddechowe, 

aktywnoÊç ssania, chwytanie, przeciàganie 

si´. W miar´ post´pu treningów ruchy dziec-

ka sà coraz bardziej p∏ynne i lepiej skoor-

dynowane.

Noworodek, jeÊli tylko nie zaistnia∏y kompli-

kacje i trudnoÊci w okresie oko ∏o  po rodowym,  

a cià˝a wczeÊniej prze biega∏a pra wid∏owo, 

jest w pe∏ni przygotowany do karmienia natu-

ralnego. 

Warto uÊwiadomiç sobie, ˝e te same 

mi´Ênie, które biorà udzia∏ w akcie przyj-

mowania pokarmu, b´dà w przysz∏oÊci 

uczestniczyç tak˝e w mówieniu. W∏aÊciwa 

ich sprawnoÊç, ruchomoÊç, a tak˝e czu-

cie warg, j´zyka, podniebienia - çwiczone 

w trakcje przyjmowania pokarmu - 

po trzebna jest póêniej w tworzeniu g∏osu 

i artykulacji. 

W tym kontekÊcie, bardziej zrozumia∏a jest 

troska logopedów, specjalistów wczesnej 

interwencji o w∏aÊciwy sposób karmie-

nia dziecka, czyli o prawid∏owy przebieg 

ssania, pobierania pokarmu z ∏y˝eczki, 

picia z kubeczka, jak równie˝ gryzienia. 

To idealny trening ruchowy wszystkich 

mi´Êni aparatu mowy, który minimalizuje 

ryzyko wystàpienia w przysz∏oÊci b∏´dów  

w wymawianiu g∏osek oraz wad zgryzu.

JeÊli karmisz swoje dziecko 

piersià … 

Na czym polega karmienie naturalne       

Dziecko rodzi si´ z odruchowà reakcjà 

ssania. By∏o na to gotowe od 32. tygodnia 

cià˝y. Wystarczy bodziec, czyli dotkni´cie 

jego warg, Êrodka j´zyka albo podniebie-

nia, ˝eby wywo∏aç rytmiczne ssanie. Trwa 

ono tak d∏ugo jak d∏ugo dzia∏a bodziec. 

Prawid∏owy mechanizm ssania piersi 

obejmuje dwie fazy. W pierwszej, mat-

ka uaktywnia odruchowà reakcj´ szuka-

nia, dotykajàc brodawkà wargi swojego 

dziecka, aby wywo∏aç szerokie otwarcie  

ust oraz lekkie opuszczenie i wysuni´cie 

j´zyka dziecka. To pozwala na obj´cie 

nie tylko brodawki, ale co najwa˝niejsze 

oko∏o 1,5 cm otoczki wokó∏ niej. Tylko 

wtedy mo˝liwe jest prawid∏owe, g∏´bokie 

ssanie, dzi´ki któremu opró˝niane sà zato-

ki mleczne i wytwarza si´ prolaktyna, hor-

mon regulujàcy iloÊç powstajàcego mleka. 

Druga faza to efektywne ssanie. Wyma-

ga du˝ej aktywnoÊci mi´Êni warg, aby 

mo˝liwe by∏o szczelne obj´cie brodawki 

wraz z otoczkà, umo˝liwiajàce wytworze-

nie podciÊnienia w buzi dziecka, a tak˝e 

precyzji mi´Êni j´zyka, odpowiedzialnych 

za pobudzenie wyp∏ywu mleka oraz prze-

niesienie porcji mleka w g∏àb jamy ustnej 

dziecka.

W czasie karmienia piersià, za pobiera-

nie pokarmu odpowiedzialny jest czu-

bek j´zyka. Jego ruchy - dzia∏ajàc na 

brodawk´ - regulujà iloÊç i szybkoÊç 

przep∏ywu mleka. Kiedy w buzi dziecka 

wytworzy si´ podciÊnienie, podnosi si´ 

podniebienie mi´kkie, a nag∏oÊnia (rodzaj 
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przykrywki), zamyka wejÊcie do krtani, tak 

aby mleko mog∏o swobodnie wp∏ynàç do 

dróg pokarmowych. Po po∏kni´ciu otwiera 

si´ nag∏oÊnia, opuszcza si´ podniebienie 

mi´kkie, oddzielajàc drog´ ustnà od noso-

wej, co umo˝liwia dokonanie wydechu 

powietrza nosem. W prawid∏owym ssa-

niu pomagajà równie˝ mi´Ênie policzków, 

a tak˝e ˝uchwa poruszajàca si´ w gór´ 

i w dó∏, do przodu i do ty∏u. 

Dziecko  ssie najcz´Êciej w rytmie od 42 

do 84 taktów na minut´. 

Sekwencja prawid∏owego ssania to 

wdech przez nos, pi´ç taktów ssania, 

po∏kni´cie i wydech powietrza równie˝ 

przez nos. Dlatego dla prawid∏owego 

przebiegu efektywnego karmienia 

piersià, niezmiernie wa˝ne jest sta∏e 

pobudzanie wyp∏ywu mleka z brodawki 

przez dziecko, zachowanie  w∏aÊciwego 

rytmu ssania, a tak˝e koordynacja mie-

dzy ssaniem, po∏ykaniem i oddycha-

niem. Ka˝da z tych funkcji jest jednako-

wo wa˝na. ¸atwo wi´c sobie wyobraziç, 

˝e jakiekolwiek k∏opoty dziecka zwiàza-

ne ze sprawnym zassaniem mleka, 

od dy chaniem lub po∏kni´ciem pokarmu, 

mogà utrudniç przebieg karmienia.

Oko∏o 6. miesiàca ˝ycia, ssanie powin-

no wytraciç swój odruchowy charakter 

i pozostaç tylko jako kontrolowana przez 

dziecko funkcja.   

Kiedy rozpoczàç karmienie naturalne

Najlepiej przystawiç dziecko do piersi 

w pierwszych dwóch godzinach po porodzie. 

Wtedy noworodek ma najwi´kszà potrzeb´ 

ssania. Dzi´ki temu wczesnemu, pierwsze-

mu karmieniu uczy si´ jak uchwyciç pierÊ 

mamy i jak prawid∏owo ssaç, by zaspokoiç 

g∏ód. Dlatego wskazanym by∏oby, ˝eby 

tu˝ po porodzie, ogrzane i suche dziecko 

uk∏adane by∏o na piersi lub brzuchu matki. 

W takim kontakcie „skóra do skóry” dzie-

ci czujà si´ najbezpieczniej i bardzo rzad-

ko p∏aczà w pierwszych 90 min. ˝ycia. 

Interesujàcym mo˝e byç fakt, ˝e noworo-

dek sam potrafi odnaleêç drog´ do piersi 

matki i zdecydowaç, kiedy podejmie pierw-

sze karmienie. JeÊli bezpoÊrednio po urodze-

niu, nagi i osuszony, zostanie po∏o˝ony na 

brzuchu mamy, naj pierw zacznie poruszaç 

ustami, mlaskaç, potem odepchnie si´ noga-

mi, by przesunàç si´ w kierunku piersi. Kie-

dy dotrze bardzo blisko brodawki, zacznie 

jà lizaç, a potem ssaç. Zapach brodaw-

ki prowadzi dziecko do piersi. Najprawdo-

podobniej w wydzielinie wokó∏ niej sà sub-

stancje podobne do tych, które zawiera 

p∏yn owodniowy. Uwolniona w ten sposób 

oksytocyna, pomaga w obkurczaniu maci-

cy i wydaleniu ∏o˝yska, a wytwarzajàca si´ 

prolaktyna stymuluje produkcj´ pokarmu, 

a tak˝e wp∏ywa na powstanie wi´zi mi´dzy 

matkà a dzieckiem.

Na co nale˝y zwróciç uwag´ podczas 

karmienia piersià

W zwiàzku ze specyfikà uj´cia tematu kar-

mienia w niniejszym artykule, ograniczymy 

si´ do dwóch jego aspektów:

1. Utrzymania prawid∏owej pozycji

dziecka w czasie karmienia, gdzie:

• g∏owa dziecka powinna byç u∏o˝ona w linii

kr´gos∏upa; zwracamy uwag´, aby g∏owa nie

odchyla∏a si´ ku ty∏owi, ani nie by∏a pochylo-

na zbyt mocno w kierunku klatki piersiowej,

powinna opieraç si´ na zgi´ciu ∏okcia jednej
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z ràk mamy (podtrzymywany jest ty∏ g∏ówki 

dziecka, czyli potylica, a nie szyja);

• zawsze przystawiamy dziecko do piersi,

a nie odwrotnie!

UWAGA!

W gardle nast´puje skrzy˝owanie dro-

gi oddechowej i pokarmowej. W ramach

pewnego rytmu, na zmian´ powietrze

transportowane jest do p∏uc, a mleko

do prze∏yku. Tylko wy˝ej opisana pozy-

cja umo˝liwia dziecku, prawid∏owe i bez-

pieczne oddychanie i po∏ykanie oraz koor-

dynacj´ tych czynnoÊci ze ssaniem.

2.  Prawid∏owej techniki karmienia:

• wargi dziecka obejmujà brodawk´  piersi

wraz z otoczkà;

• policzki nie zapadajà si´ w trakcie ssania;

• usta dziecka sà szeroko otwarte, a wargi

nie sà wciàgni´te do wewnàtrz;

• przed karmieniem j´zyk malucha jest

u∏o˝ony na jego dolnej wardze;

• nie s∏ychaç odg∏osów cmokania;

ssanie nie jest bolesne dla mamy.

Pami´taj!

Dziecko rodzi si´ z gotowoÊcià do pod-

j´ cia karmienia naturalnego, jednak pra-

wid∏owego u∏o˝enia ust i j´zyka przy piersi

musi si´ nauczyç;

Przestrzeganie w∏aÊciwej pozycji przy kar-

mieniu, a tak˝e opanowanie prawid∏owej

techniki ssania przez dziecko, pozwala

mu przyjàç wystarczajàcà iloÊç pokarmu

i zaspokoiç g∏ód;

JeÊli Twoje dziecko ma k∏opoty ze ssa-

niem, nie s∏ychaç regularnego po∏ykania

pokarmu, nie jest w stanie wystarczajàco

mocno uchwyciç pierÊ, a przy najmniej-

szym ruchu wysuwa si´ ona z jego buzi,

jeÊli cz´sto d∏awi si´ przy po∏ykaniu lub

jeÊli mleko wycieka mu z kàcików ust, 

wtedy nale˝y skonsultowaç si´ z leka-

rzem pediatrà.

JeÊli karmisz swoje dziecko 

butelkà …

Na czym polega ssanie pokarmu  

z butelki

Zasadnicza ró˝nica mi´dzy ssaniem pier-

si a ssaniem pokarmu z butelki opiera si´ na 

sposobie inicjowania (rozpoczynania) kar-

mienia. W pierwszym przypadku, dziecko 

wykorzystujàc odruch szukania musi odnaleêç 

wargami brodawk´, samodzielnie jà zassaç, 

a potem precyzyjnymi ruchami li˝àcymi czub-

ka j´zyka pobudziç wyp∏yw mleka z piersi 

matki. Podczas ka˝dego cyklu ssania, bro-

dawka w bardzo szybkim tempie, na zmian´, 

wyd∏u˝a si´ prawie dwukrotnie i skraca. J´zyk 

przyciska jà wtedy do podniebienia twardego, 

powodujàc dalszy wyp∏yw mleka. Wytworzo-

ne w buzi dziecka podciÊnienie oraz precyzja 

ruchów j´zyka, umo˝liwiajà pobranie i trans-

port pokarmu w kierunku gard∏a, wyzwalajàc 

na tylnej cz´Êci j´zyka odruch po∏kni´cia p∏ynu. 

Opisany mechanizm funkcjonuje tylko w przy-

padku karmienia naturalnego. Dziecko samo 

wypracowuje w∏asny wzorzec karmienia, 

regulujàc wyp∏yw mleka z piersi i tempo ssania, 

oddychajàc  przy tym efektywnie przez nos.

W czasie karmienia butelkà, dziecko nie musi 

szukaç smoczka, poniewa˝ ten wsuwany jest 

do jego ust i uk∏adany na j´zyku malucha, przez 

osob´  karmiàcà.  Kszta∏t i d∏ugoÊç  smocz-

ka sà zazwyczaj sta∏e, choç coraz cz´Êciej 

mo˝na kupiç smoczki, które zmieniajà swo-

je parametry w przebiegu ssania – adekwat-

nie do konkretnej fazy tej funkcji. Po∏kni´cie 



p∏ynu nast´puje najcz´Êciej po ka˝dych dwóch 

taktach ssania, potem obserwuje si´ krótkà 

przerw´ na oddech. Podczas karmienia 

butelkà nale˝y unikaç pozycji le˝àcej, ponie-

wa˝ mleko (ze sta∏à pr´dkoÊcià, regulowanà 

wielkoÊcià otworu w smoczku) wyp∏ywa z niej 

pod wp∏ywem dzia∏ania si∏y grawitacji. Dlatego 

trzeba dobraç wy˝szà pozycj´ do karmienia 

butelkà, tak aby dziecko musia∏o aktywnie ssaç 

i prawid∏owo koordynowaç oddychanie oraz 

po∏ykanie. Warto uÊwiadomiç sobie, ˝e nad-

miernie szybki wyp∏yw mleka z butelki (podob-

nie jak z piersi) narzuca dziecku wi´ksze tempo 

ssania, czego nast´pstwem jest koniecznoÊç 

szybszego po∏ykania, a tak˝e skoordynowa-

nia tych dwóch czynnoÊci z oddychaniem. 

Jak˝e cz´sto zdarza si´, ˝e maluch nie jest 

w stanie dopasowaç swojego rytmu ssania do 

zbyt szybko wyp∏ywajàcego mleka. Dziecko 

wtedy d∏awi si´ i gwa∏townym kaszlem ratuje 

przed zakrztuszeniem. Trzeba zatem bardzo 

uwa˝nie dobieraç rodzaj przep∏ywu w smocz-

ku i pami´taç o regularnej wymianie butelek, 

zgodnie z zaleceniami producentów (smocz-

ki bowiem rozciàgajà si´ i deformujà w czasie 

u˝ytkowania i sterylizacji).

Karmienie butelkà rozpoczynamy wów-

czas, kiedy z ró˝nych powodów (zwià-

zanych z sytuacjà matki lub dziecka),

kar mienie naturalne jest niemo˝liwe lub

niewystarczajàce.

Na co nale˝y zwróciç uwag´ podczas 

karmienia butelkà

• Bardzo wa˝nym jest utrzymywanie

w∏aÊciwej, czyli wy˝szej pozycji dziecka

z podtrzymaniem jego g∏owy w zagi´ciu

∏okcia, pami´tajàc o tym, ˝e g∏owa malu-

cha powinna byç w linii kr´gos∏upa.

• Aktywna pozycja niemowl´cia w cza-

sie karmienia butelkà powinna jak naj-

bardziej przypominaç pozycj´ do karmie-

nia naturalnego – zw∏aszcza wtedy, gdy

u dziecka ∏àczone sà obydwa  sposoby

poda˝y pokarmu. Pozwala to niemowl´ciu

na prawid∏owe integrowanie doÊwiadczeƒ

zwiàzanych z sytuacjà karmienia. Wa˝ne

jest prawid∏owe u∏o˝enie butelki w d∏oni.

Najlepiej, jeÊli jej kszta∏t umo˝liwia utrzy-

mywanie jej mi´dzy palcem wskazujàcym

a kciukiem osoby karmiàcej. To pozwoli na

dopasowanie si´ do rytmu ssania dziecka,

a tak˝e nie dopuÊci do ucisku butelki na

˝uchw´ i wargi dziecka.

• Bardzo istotnym jest wybór odpowied-

niego smoczka, a zw∏aszcza precyzyj-

ne dostosowanie szybkoÊci przep∏ywu

w zale˝noÊci od konsystencji pokar-

mu oraz sprawnoÊci dzieci´cego ssa-

nia - ruchów i po∏o˝enia j´zyka, motoryki

warg, gotowoÊci do szerokiego otwar-

cia ust (inne sà bowiem mo˝liwoÊci efek-

tywnego, prawid∏owo skoordynowanego

ssania u noworodka, inne u dziecka uro-

dzonego przedwczeÊnie, a jeszcze inne

u niemowl´cia 6 – miesi´cznego).

• Nale˝y wstrzymaç si´ z wsuni´ciem

smoczka do ust dziecka, w czasie kiedy

jest ono bardzo niespokojne, p∏acze lub

krzyczy. Drogi oddechowe nie sà wtedy

zabezpieczone i pokarm mo˝e przedostaç

si´ do krtani, a nie do prze∏yku.

• Wa˝ne jest, aby obserwowaç dziecko

w czasie karmienia i reagowaç na zacho-

wania sygnalizujàce ewentualne trudnoÊci

w po∏ykaniu i oddychaniu. Niektóre dzie-

ci potrzebujà na przyk∏ad wi´kszej iloÊci

przerw podczas jednej sesji karmienia.
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Jak wybraç odpowiedni smoczek 

Zasadniczà  sprawà,  jest dobieranie 

smoczka do  potrzeb dziecka, czyli odpo-

wiednio do: 

• Wieku dziecka;

• Poziomu umiej´tnoÊci ssania;

• Konsystencji podawanego pokarmu;

• Dodatkowych zaleceƒ specjalistów.

Smoczki mogà ró˝niç si´:

• kszta∏tem (aktualnie najcz´Êciej wy -

bie  rane sà te smoczki, które swoim

kszta∏ tem upodabniajà si´ do parame-

trów piersi kobiecej, czyli tzw. „smocz-

ki szerokoodp∏ywowe” o nieprofilowanym

za koƒczeniu, ale dost´pne sà tak˝e smocz-

ki wàskoodp∏ywowe lub z ró˝nymi profilami

zakoƒczeƒ);

• rozmiarem, który powinien zmieniaç si´

w miar´ jak dziecko b´dzie ros∏o;

• materia∏em (sà kauczukowe, silikonowe;

ró˝nià si´ tak˝e gruboÊcià materia∏u, z któ-

rego sà wykonane);

• wielkoÊcià i typem otworu (w oznako-

waniach litera S oznacza wolny przep∏yw, M

Êredni, a F szybki; wyst´pujà tak˝e smoczki

trójprzep∏ywowe stosowane u dzieci, które

ukoƒczy∏y czwarty miesiàc ˝ycia; w przy-

padku tych ostatnich - jeden smoczek - 

w zale˝noÊci od ustawienia, pozwala na 

podawanie raz g´stych, a innym razem 

rzadkich konsystencji pokarmu do ssania).

W obliczu tych uwarunkowaƒ,  zrozu-

mia∏a jest troska specjalistów o przygo-

towanie takich akcesoriów do karmienia 

– butelek i smoczków, które w najlepszy

z mo˝liwych sposobów umo˝liwià dziecku

aktywne i efektywne ssanie maksymalnie

zbli˝one do wzorca naturalnego.

Jak rozwiàzywaç ewentualne problemy 

powstajàce w czasie karmienia butelkà

• Najcz´Êciej obserwowane proble-

my wià˝à si´ z nieprawid∏owym doborem

smoczka, a tak˝e z karmieniem dziecka

w nieodpowiedniej pozycji. Wtedy wystarczy

tylko jà zmodyfikowaç i poszukaç smoczka

w∏aÊciwego dla Twojego dziecka.

• Dziecko po∏ykajàce zbyt du˝à iloÊç

powietrza w czasie karmienia, majàce

kolk´ lub zagro˝one refluksem, powin-

no byç karmione w pozycji wysokiej,

z zachowaniem cz´stych przerw na „odbi-

cie” po∏kni´tego powietrza.

• JeÊli równolegle dziecko jest karmione

piersià i butelkà i zale˝y nam, aby karmie-

nie naturalne by∏o utrzymane jak najd∏u˝ej,

warto wybraç smoczek z twardego siliko-

nu o fizjologicznym kszta∏cie (zbli˝onym

do kszta∏tu piersi kobiecej), który zmusi

dziecko do wi´kszego wysi∏ku podczas

ssania.

• W przypadku karmienia dziecka cho-

rego, u którego wyst´pujà zaburzenia

rozwoju psychoruchowego, zaburze-

nia oddychania, wady w budowie wargi

i podniebienia, nale˝y skonsultowaç si´



z logopedà klinicznym lub specjalistà 

wczesnej interwencji.

Pami´taj!

Warto wybieraç akcesoria do karmie-

nia niemowlàt w sposób Êwiadomy                          

i prze myÊlany, tak aby wspomaga∏y dziec-

ko w prawid∏owym przebiegu funkcji ssa-

nia a nie kolidowa∏y z nim.

JeÊli karmisz swoje dziecko 

∏y˝eczkà...

Na czym polega podawanie pokarmów 

z ∏y˝eczki

W poczàtkowych miesiàcach ˝ycia, dziecko 

od˝ywia si´ dzi´ki wykorzystywaniu funk-

cji ssania. Natomiast karmienie ∏y˝eczkà 

stanowi kolejny etap poda˝y pokarmów 

u niemowlàt. Mo˝na powiedzieç, i˝ korzy-

stanie z ∏y˝eczki rozpoczyna nowy rozdzia∏

w rozwoju ˝ywienia najm∏odszych dzieci.

Dlaczego ta funkcja ma tak prze∏omowy

charakter? Otó˝ prawid∏owe karmienie

∏y˝eczkà pozwala dziecku na zmian´ sposo-

bu oddychania i po∏ykania podczas poboru

pokarmów. Ssàc, dziecko oddycha∏o tylko

przez nos. W czasie korzystania z ∏y˝eczki

wdech nast´puje przez nos a wydech usta-

mi. To niezwykle wa˝na umiej´tnoÊç, gdy˝

póêniej – na etapie mówienia – równie˝

u˝ywamy takiego samego wzorca oddecho-

wego. Zatem prawid∏owe karmienie ∏y˝eczkà

przygotowuje dziecko do prawid∏owego

mówienia. Ponadto zmienia si´ tak˝e spo-

sób po∏ykania (z wczesnodzieci´cego na

dojrza∏y).

Dziecko uczy si´ po∏ykania po pobraniu

ka˝dej porcji pokarmu, czyli takiego, któ-

rym pos∏ugujà si´ osoby doros∏e. Zmienia

si´ równie˝ praca j´zyka transportujàcego 

papki  wewnàtrz jamy ustnej  oraz 

przygotowujàcego je do po∏kni´cia po 

zmieszaniu z enzymami trawiennymi 

zawartymi w Êlinie. 

Kiedy zaczynamy karmiç dziecko 

∏y˝eczkà

Aktua lne wskazan ia  ped ia t ryczne 

zach´cajà do rozpocz´cia podawania 

pokarmów ∏y˝eczkà mi´dzy koƒcem 4. 

a poczàtkiem 6. miesiàca ˝ycia dziecka. 

Decydujàce kryteria doboru tego momen-

tu to: 

• wskazania dietetyczne ustalane przez

lekarza pediatr´ indywidualnie dla ka˝dego

niemowl´cia (z uwzgl´dnieniem mo˝liwych

nietolerancji pokarmowych, alergii, itd.);

• gotowoÊç dziecka do utrzymania pozy-

cji siedzàcej w czasie karmienia;

• dojrza∏oÊç uk∏adu pokarmowego

niemowl´cia do trawienia nowej grupy

produktów;

• wspó∏praca lekarza z rodzicami

i ÊwiadomoÊç rodziców w kwestiach

˝ywienia dziecka;

• czynniki ekonomiczno – spo∏eczne.

Na co nale˝y zwróciç uwag´ podczas 

karmienia ∏y˝eczkà

Przyjmowanie pokarmów z ∏y˝eczki jest 

nowym, nie∏atwym doÊwiadczeniem dla 

niemowl´cia. Zatem zadaniem rodziców 

jest przede wszystkim zachowanie przy-

jaznej atmosfery w czasie sesji karmienia, 

spokoju i ogromnej cierpliwoÊci. Trud zdo-

bywania nowych umiej´tnoÊci przez dziec-

ko powinien byç zrównowa˝ony wsparciem, 

pomocà i uÊmiechem osoby karmiàcej!
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Na co jeszcze powinnaÊ zwróciç uwag´ 

podczas karmienia ∏y˝eczkà:

• Dziecko powinno utrzymywaç pozycj´ 

zbli˝onà do siedzàcej lub samodziel-

nie siedzieç ( jeÊl i opanowa∏o ju˝ t´ 

umiej´tnoÊç). Wskazana jest u˝ywanie sta-

bilnego siedziska - fotelik, krzese∏ko, kola-

na osoby karmiàcej. Nale˝y unikaç sadza-

nia dziecka na mi´kkich poduszkach lub 

w g∏´bokich fotelach, bàdê kanapach. 

• W przebiegu karmienia ∏y˝eczkà staraj 

si´ stale utrzymywaç kontakt z dzieckiem. 

Najlepiej, gdy siedzicie naprzeciwko sie-

bie tak, aby niemowl´ mog∏o obserwowaç 

osob´ doros∏à i  naÊladowaç ruchy 

w obr´bie Twojej twarzy (np. „am”, „mnia-

m-mniam” itd.)

• ¸y˝eczk´ wprowadzaj na Êrodek j´zyka 

dziecka i lekko dociskaj to miejsce 

∏y˝eczkà. Dzi´ki takiej stymulacji niemowl´ 

sprawnie zamyka usta i wtedy mo˝esz 

wysunàç ∏y˝eczk´ z buzi dziecka w linii 

prostej! Nie unoÊ ∏y˝eczki! Nie „wycie-

raj” ∏y˝eczki o dziàs∏a lub z´by dziecka. 

Pokarm powinien byç Êciàgni´ty z ∏y˝eczki 

ruchem górnej wargi i przetransportowa-

ny j´zykiem do po∏ykania. Ten ruch górnej 

wargi – powtarzany wielokrotnie w czasie 

karmienia – przygotowuje wargi dziecka 

do póêniejszego sprawnego wypowiadania 

wielu g∏osek, których artykulacja przebiega 

w obr´bie warg np. (m, b, p, w, f), bàdê 

z uniesieniem czubka j´zyka do górnych 

dziàse∏ lub z´bów (np. t, d, n). 

• Dziecko powinno po∏ykaç po ka˝dej 

porcji przyj´tego pokarmu (po ka˝dej 

„∏y˝eczce”). Pokarm nie mo˝e zalegaç 

w buzi dziecka. Po∏ykanie po ka˝dej por-

cji pokarmu (tzw. „po∏ykanie dojrza∏e”) 

to dla niemowl´cia trudna umiej´tnoÊç, 

gdy˝ w czasie ssania jeden takt po∏kni´cia 

przypada na kilka taktów ssania (tzw. 

„po∏ykanie wczesnodzieci´ce”).

Jak wybraç ∏y˝eczk´ odpowiednià do 

karmienia ma∏ego dziecka

Cechy decydujàce o Êwiadomym 

i prawid∏owym wyborze ∏y˝eczki dla 

niemowl´cia lub nieco starszego dziecka 

(do 18 m. ˝.):

• rozmiar: zag∏´bienie ∏y˝eczki powin-

no swobodnie mieÊciç si´ w jamie ust-

nej dziecka, a brzegi ∏y˝eczki nie mogà 

zachodziç na lini´ dziàse∏ lub z´bów;

• materia∏: ∏y˝ka powinna byç sztyw-

na, aby móc docisnàç nià Êrodek j´zyka 

i uzyskaç domkni´cie ust; najcz´Êciej 

u˝ywane sà ∏y˝ki z melaminy lub specjal-

nego plastiku; 

• wykoƒczenie: istotne jest perfekcyjne 

wykoƒczenie ∏y˝eczki, ∏agodne wyprofilo-

wane brzegi, stabilny trzonek, odpornoÊç 

na zarysowania (np. z´bami dziecka), 

w których to rysach mogà gromadziç 

si´ resztki pokarmowe. Wa˝na jest tak˝e 

podatnoÊç  na wielokrotnà sterylizacj´; 

• kszta∏t: preferowane sà ma∏e, p∏askie, 

doÊç sztywne ∏y˝eczki o niezbyt d∏ugiej 

cz´Êci na której znajduje si´ pokarm (jeÊli 

∏y˝eczka jest w tej cz´Êci d∏uga, ∏atwo 

sprowokowaç u dziecka odruchowà reakcj´ 

wymiotnà, gdy˝ ∏y˝ka b´dzie g∏´boko 

wyprowadzana do buzi dziecka).

Jak rozwiàzywaç ewentualne problemy 

powstajàce w czasie karmienia ∏y˝eczkà

Przede wszystkim powinnaÊ zachowaç 

spokój i przez kilka sesji obserwowaç 



dziecko. Na etapie nauki poboru pokar-

mów z ∏y˝eczki mogà pojawiç si´ trudnoÊci 

zwiàzane z adaptacjà do nowej funkcji 

lub problemy z koordynacjà oddychania – 

poboru pokarmu – po∏ykania (np. w cza-

sie infekcji górnych dróg oddechowych). 

Jednorazowy incydent lub krótkotrwa∏y defi-

cyt nie jest powodem do niepokoju. Nato-

miast przed∏u˝ajàcy si´ stan nieprawid∏owego 

przyjmowania pokarmu z ∏y˝eczki wymaga 

konsultacji ze specjalistà. 

Oto trzy przyk∏adowe sytuacje, które mogà 

zaistnieç w czasie karmienia ∏y˝eczkà oraz 

sposoby rozwiàzania tych kwestii:

• SSANIE: dziecko nie zbiera pokarmu

z ∏y˝eczki górnà wargà, lecz zamiast tego

stara si´ wykorzystaç ssanie.

 RADA: nie utrzymuj ∏y˝eczki w buzi dziecka

zbyt d∏ugo (dziecko potraktuje ∏y˝eczkà jak

smoczek lub pierÊ mamy); wprowadê pokarm

na Êrodek j´zyka, dociÊnij i poczekaj na pierw-

szy ruch zamkni´cia ust – wtedy wysuƒ

∏y˝eczkà z buzi dziecka w linii prostej.

• KÑSANIE: dziecko silnie przytrzymuje

∏y˝eczk´ dziàs∏ami lub z´bami i nie pozwa-

la na jej wyciàgni´cie.

 RADA: nie wyciàgaj ∏y˝eczki na si∏´; spo-

kojnie dociÊnij ∏y˝kà dziàs∏a lub z´by dziec-

ka (niezbyt mocno!) i poczekaj kilka sekund

– dziecko samo otworzy usta. Stopnio-

wo, takie zachowanie dziecka b´dzie

ulega∏o wygaszeniu, gdy˝ jest zwiàzane

z aktywnoÊcià odruchowych reakcji oral-

nych, a te dominujà w pierwszych 6 – 7

miesiàcach ˝ycia dziecka.

• REAKCJA WYMIOTNA: podczas poda-

wania pokarmu dziecko krztusi si´ lub

reaguje gotowoÊcià do torsji (wymiotów).

RADA: nie wk∏adaj ∏y˝eczki zbyt g∏´boko

do wn´trza jamy ustnej (nie wolno 

przekraczaç Êrodkowej cz´Êci j´zyka); 

ponadto nie dotykaj ∏y˝eczkà podniebie-

nia dziecka. Warto zwróciç uwag´ na roz-

miar i kszta∏t ∏y˝eczki (ma∏a, zaokràglona), 

tak aby czubek ∏y˝ki nie znalaz∏ si´ w cza-

sie karmienia zbyt blisko gard∏a dziecka.

Pami´taj!

•  Dziecko nale˝y karmiç ∏y˝eczkà tylko

w pozycji siedzàcej (niska pozycja, np.

le˝àca  jest bardzo niebezpieczna dla

dziecka, mo˝e dojÊç do zakrztuszenia

lub zach∏yÊni´cia).

•  Nauka pobierania pokarmu z ∏y˝ki jest

dla dziecka procesem d∏ugotrwa∏ym

i ˝mudnym, wymaga wsparcia màdroÊci

oraz cierpliwoÊci rodziców.

•  Akcesoria do karmienia dziecka dobie-

raj w sposób przemyÊlany, odpowied-

nio do funkcji a nie tylko zgodnie z ich

walorami estetycznymi.

•  Karmienie ∏y˝eczkà daje dziecku

szan s´ na taki trening warg i j´zyka,

który pomo˝e  w póêniejszym rozwoju

mowy.
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JeÊli poisz swoje dziecko 

z kubka...

Na czym polega pojenie z kubka

W miar´ rozwoju diety dziecka pojawiajà 

si´ nowe mo˝liwoÊci poda˝y pokar-

mów – w tym tak˝e p∏ynów. Dziecko stop-

niowo rezygnuje z funkcji ssania, która 

dominowa∏a w poczàtkowym okresie jego 

˝ycia i wybiera nowe umiej´tnoÊci, np. picie 

p∏ynów z otwartego kubka. 

Rodzice cz´sto proponujà dziecku kub-

ki typu „niekapki”. OczywiÊcie mo˝na z nich 

korzystaç (zw∏aszcza, gdy zale˝y nam, aby 

dziecko nie zala∏o p∏ynem ubrania). Jednak 

nale˝y pami´taç, i˝ pobieranie p∏ynów z „kub-

ka – niekapka” bardziej zbli˝one jest jeszcze 

do ssania ni˝ do picia. Podobna informacja 

dotyczy ustników montowanych w butelkach 

– w tym przypadku tak˝e bli˝ej do funkcji ssa-

nia ni˝ do funkcji picia. Dlatego warto zadaç

sobie trud nauczenia dziecka picia z otwarte-

go kubeczka! Utrwalimy dojrza∏y (niezb´dny

np. w czasie mówienia) wzorzec oddychania

z wdechem przez nos i wydechem ustami oraz

b´dziemy promowali – nabyty w czasie karmie-

nia ∏y˝eczkà – wzorzec po∏ykania dojrza∏ego.

Kiedy zaczynamy pojenie dziecka 

z otwartego kubka

Ten moment nie jest wyznaczony iloÊcià 

miesi´cy, które dziecko ukoƒczy∏o, lecz 

przebiegiem pobierania pokarmów. Otó˝, 

picia z otwartego kubka nale˝y uczyç tyl-

ko i wy∏àcznie te dzieci, które potrafià 

prawid∏owo pobieraç pokarm z ∏y˝eczki 

(patrz: informacje zwiàzane z karmieniem 

∏y˝eczkà). Dlaczego? Poniewa˝ picie 

z otwartego kubka wymaga poprzedze-

nia ∏atwiejszà funkcjà, np. mo˝na lek-

ko docisnàç ∏y˝eczkà Êrodek j´zyka, by 

spowodowaç domkni´cie ust. Podczas 

pojenia nie mo˝emy ju˝ tego uczyniç – 

dziecku muszà wystarczyç doÊwiadczenia 

zebrane w czasie pobierania pokarmów 

z ∏y˝eczki. Ponadto papki przesuwajà si´ 

stosunkowo wolno w jamie ustnej i wtedy 

niemowl´ uczy si´ jak je transportowaç. 

P∏yny w czasie picia przesuwajà si´ 

b∏yskawicznie we wn´trzu jamy ustnej. 

Zatem, ˝eby uniknàç problemów z krztu-

szeniem, trzeba wykorzystaç wczeÊniej 

zdobyte umiej´tnoÊci!

Na co nale˝y zwróciç uwag´ podczas 

pojenia z otwartego kubka

• Najwa˝niejsza jest pozycja siedzàca (lub

stojàca, dla dzieci starszych) oraz pe∏na

kontrola g∏owy. Nie wolno poiç dziecka,

gdy jego g∏owa jest odchylona ku ty∏owi

lub pochylona w kierunku klatki piersio-

wej. Przyjmowanie p∏ynów w takich pozy-

cjach jest niebezpieczne i mo˝e groziç

powa˝nym konsekwencjami.

• Warto rozpoczàç pojenie od poda-

wania nieco g´Êciejszych p∏ynów (np.

kaszki, musy owocowe, zag´szczone

soki), które b´dà wymaga∏y wolniejszego

pasa˝u (przesuwania) wewnàtrz jamy ust-

nej. Potem stopniowo mo˝esz przechodziç

do bardziej rozcieƒczonych p∏ynów.

• W czasie pojenia kubek opieraj na

dolnej wardze dziecka, ale nie mi´dzy

dziàs∏ami lub z´bami (istnieje obawa, ˝e

dziecko b´dzie „gryz∏o” kubek, a wte-

dy nie mo˝e rozpoczàç picia). Pochylaj

kubek tak, aby p∏yn dotar∏ do warg, ale

nie wlewaj napoju do wn´trza jamy ust-
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nej. Dziecko samo b´dzie Êciàga∏o p∏yn 

górnà wargà, tak jak pobiera∏o pokarm 

z ∏y˝eczki. Dzi´ki temu uda si´ uniknàç 

zalania dróg oddechowych a dziecko 

ustali w∏asny rytm i indywidualne tempo 

picia.

Jak wybraç odpowiedni kubek do poje-

nia dziecka

Poczàtkowo proponujemy dziecku nie-

wielki kubek o ma∏ym obwodzie. Dzi´ki 

takiemu wyborowi kubek b´dzie swobod-

nie uk∏ada∏ si´ na dolnej wardze. Ponadto 

wskazane sà kubki niet∏ukàce, wykonane 

z plastycznych (mi´kkich) materia∏ów. Taki 

kubek mo˝na w razie potrzeby Êcisnàç 

i tym samym zw´ziç strumieƒ podawanego 

napoju. To u∏atwia dziecku picie! Pomoc-

ne sà kubki przezroczyste, gdy˝ mo˝esz 

obserwowaç przep∏yw p∏ynu w kubku 

i moment dotarcia napoju do ust dziecka. 

Wielu producentów akcesoriów niemo-

wl´cych tak profiluje kapsle zamykajàce 

butelki, aby te zatyczki mog∏y s∏u˝yç 

jako pierwsze kubeczki. Warto zatem 

skorzystaç z takiego kompleksowego 

zestawu akcesoriów. 

Jak rozwiàzywaç ewentualne problemy 

zwiàzane z pojeniem dziecka

DoÊwiadczenie wskazuje, i˝ najcz´Êciej 

trudnoÊci w pobieraniu p∏ynów z kub-

ka zwiàzane sà ze zbyt wczesnym lub 

nieumiej´tnie prowadzonym treningiem. 

Oto 5 zasad, których nale˝y przestrzegaç 

w trakcie nauki picia z otwartego kubka:

• Poimy dziecko tylko wtedy, gdy siedzi

lub stoi (nie podajemy p∏ynów, gdy dziec-

ko chodzi, biega, skacze, przetacza si´,

le˝y itd.);

• Stale obserwujemy po∏o˝enie g∏owy

(prosto!);

• Poczàtkowo podajemy g´ste p∏yny

z ma∏ego kubeczka. Zach´camy do picia,

ale nie zmuszamy;

• Nie wlewamy p∏ynu do ust dziecka, lecz

pozwalamy, aby samo zgarnia∏o napój;

• Treningi prowadzimy wiele razy w ciàgu

dnia, ale w krótkich sesjach.

Pami´taj!

Picie z otwartego kubka to trudna, z∏o˝ona

funkcja, wymagajàca sprawnoÊci warg

i j´zyka, dobrej koordynacji z dojrza∏ym

po∏ykaniem oraz zmodyfikowanym oddy-

chaniem. Dziecko potrzebuje czasu i wie-

lu, wielu treningów, aby opanowaç t´

umiej´tnoÊç. Bez Twojej pomocy jest to

niemal niemo˝liwe. Jednak taki trening

wymaga od osoby doros∏ej màdroÊci,



cierpl iwoÊci, akceptacj i  pierwszych 

niepowodzeƒ...

PODSUMOWANIE

Wa˝ne jest pozytywne nastawienie w okre-

sie prób, wspieranie i zach´canie dziecka 

do kolejnego wysi∏ku oraz nieustanna tro-

ska o to, aby zdobywanie tej sprawnoÊci 

przebiega∏o w sposób bezpieczny. 

Rodzice i dziecko to zespó∏ doskona∏y. 

Ka˝da mama oraz ka˝dy tata potrafià 

wspieraç swoje dziecko w zdobywaniu 

nowych umiej´tnoÊci zwiàzanych z pobie-

raniem pokarmów i p∏ynów. 

Prawid∏owe treningi w zakresie tych 

funkcj i  usprawnia jà aparat  ora lny 

(wargi, j´zyk, ˝uchw´, podniebienie 

mi´kkie itd.), co w przysz∏oÊci b´dzie 

wspomaga∏o i u∏atwia∏o rozwój mowy 

dziecka. 

JeÊli chcesz wiedzieç wi´cej:

• Zapytaj pediatr´;

• Zasi´gnij porady u logopedy klinicznego,

który pracuje z najm∏odszymi pacjentami;

• Przeczytaj uwagi specjalistów w ksià˝-

kach poÊwi´conych opiece nad nie-

mowl´tami lub artyku∏y profesjonalistów

w prasie przeznaczonej dla rodziców ma∏ych

dzieci.

Praktyczne porady ˝ywieniowe 

i zdrowotne dotyczàce pierwsze-

go roku ˝ycia Twojego dziecka

Alergia pokarmowa i diety eliminacyjne

Diety eliminacyjne wprowadzane sà z regu∏y 

gdy na podstawie wywiadu (zwiàzek czaso-

wy mi´dzy spo˝yciem okreÊlonego pokarmu 

a pojawieniem si´ objawów chorobowych), 

objawów klinicznych (wymioty, biegunka 

i jej charakter, brak przyrostów masy cia∏a, 

wysypki skórne, pojawianie si´ krwi w stol-

cach) oraz wyników przeprowadzonych 

badaƒ (alergiczne testy skórne, specyficz-

ne przeciwcia∏a zwiàzane z alergià, tzw. IgE 

we krwi, badanie histopatologiczne skraw-

ka dwunastnicy lub odbytnicy pobranego 

drogà biopsji, test wodorowy) lekarz rozpo-

znaje nietolerancj´ lub alergi´ pokarmowà 

czyli schorzenie spowodowane spo˝ywaniem 

okreÊlonych pokarmów.

Dieta eliminacyjna jest to czasowe lub trwa∏e 

usuni´cie z jad∏ospisu szkodliwego lub êle 

tolerowanego sk∏adnika pokarmowego. Na 

ogó∏ w jego miejsce wprowadza si´ sk∏adnik 

zast´pczy o równowa˝nych w∏aÊciwoÊciach 

od˝ywczych. Diety eliminacyjne pe∏nià dwie 

zasadnicze role - rozpoznawczà i leczniczà.

Szczególnà rol´ pe∏nià diety eliminacyjne w roz-

poznawaniu alergii i nietolerancji pokarmowych. 

Dzi´ki nim mo˝liwe jest wykazanie, ˝e objawy 

obserwowane u dziecka ust´pujà ca∏kowicie lub 

cz´Êciowo po odstawieniu okreÊlonego pokar-

mu z diety i pojawiajà si´ lub nasilajà po jego 

ponownym wprowadzeniu. Tego typu testy, 

zw∏aszcza u dzieci z gwa∏townymi reakcjami 

powinny si´ odbywaç pod kontrolà lekarskà. 

PowinnaÊ zdecydowanie unikaç niekontrolo-

wanych testów prowokacji. 

D∏ugoÊç stosowania diety eliminacyj-

nej w celach diagnostycznych jest zró˝ni-

cowana.

W przypadkach alergii na bia∏ka mleka kro-

wiego przebiegajàcej wy∏àcznie z objawami 

ze strony przewodu pokarmowego (wymioty, 

biegunki, krew w stolcach) zwykle ju˝ po 1-3 

dniach stosowania diety eliminacyjnej stwierdza 
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sí  wyraênà popraw´. Tylko w wyjàtkowych przy-

padkach konieczne jest d∏u˝sze, ok. 6-tygodnio-

we przestrzeganie diety eliminacyjnej.

W atopowym zapaleniu skóry charakte-

ryzujàcym sí  rumieniowymi, niekiedy sàczàcymi 

i sw´dzàcymi zmianami wyst´pujàcymi na twa-

rzy, za uszami, w zgí ciach kolanowych i ∏okcio-

wych lub w skrajnych przypadkach obejmujàcymi 

ca∏à skór´ dziecka, konieczne jest co najmniej 

1-2-tygodniowe stosowanie diety eliminacyjnej. 

W cí ˝kich przypadkach diet´ nale˝y stosowaç 

d∏u˝ej, czasem 6 i wí cej tyg.

Czas leczniczego stosowania diety elimina-

cyjnej jest na ogó∏ zró˝nicowany i uzale˝niony 

od bardzo wielu czynników. Cz´Êç alergii i nie-

tolerancji pokarmowych, majàc przemijajàcy 

charakter, wymaga jedynie kilku- lub 

kilkunastomiesi´cznego stosowania diety eli-

minacyjnej (np. alergia na bia∏ka mleka krowie-

go). W innych wykazujàcych trwa∏y charak-

ter (np. alergia na orzeszki ziemne) lub bardzo 

gwa∏towny charakter konieczne jest stosowanie 

diety przez ca∏e ˝ycie.

Liczba czynników eliminowanych oraz 

stopieƒ ich eliminacji niezb´dny, aby die-

ta by∏a skuteczna, jest bardzo zró˝nicowany. 

Znane sà bowiem przypadki, kiedy objawy 

chorobowe wyst´pujà dopiero po spo˝yciu 

znacznych iloÊci szkodliwego sk∏adnika pokar-

mowego oraz takie, w których do wystàpienia 

objawów, niekiedy groênych dla ˝ycia, wystar-

cza podanie tysi´cznych cz´Êci miligrama sub-

stancji wywo∏ujàcej alergi´. Dlatego bezpieczniej 

i skuteczniej b´dzie, jeÊli uda Ci si´ ca∏kowicie 

wyeliminowaç szkodliwy sk∏adnik z diety.

Musisz wykazaç maksimum cierpliwoÊci 

i konsekwencji! Niekonsekwentne stosowanie 

diety eliminacyjnej (przerwy w stosowaniu diety, 

podawanie znikomych iloÊci czynnika podejrza-

nego o przyczyn´ alergii) nie ma ˝adnego sen-

su, gdy˝ nie przynosi spodziewanych efektów.

Koniecznie zapoznaj rodzin´ lub inne osoby 

opiekujàce sí  Twoim dzieckiem z zaleconà dietà 

i wyt∏umacz, ̋ e najdrobniejsze nawet odst´pstwa 

mogà mieç bardzo niekorzystne skutki. Nie 

pozwól, aby Twój ogromny wysi∏ek zwiàzany ze 

stosowaniem ucià l̋iwej diety zosta∏ zmarnowany. 

Unikaj tak˝e zb´dnych i nadmiernie rozbu-

dowanych diet eliminacyjnych, cz´sto obec-

nie zalecanych i stosowanych! Mogà one 

spowodowaç wystàpienie u Twojego dziecka 

ró˝nego typu stanów niedoborowych (wapƒ, 

˝elazo, kwas foliowy, niezb´dne nienasycone 

kwasy t∏uszczowe, mikroelementy) i zaburzeƒ 

metabolicznych wp∏ywajàcych niekorzystnie na 

jego odpornoÊç, rozwój fizyczny i umys∏owy.

W praktyce konieczne bywa na ogó∏ wyeli-

minowanie z diety dziecka tylko jednego lub 

kilku najcz´stszych alergenów: bia∏ek mle-

ka krowiego, produktów zbo˝owych (glute-

nu), bia∏ka sojowego, bia∏ka jaj, innych bia∏ek 

zwierz´cych (ryb, mi´sa).

Inne pokarmy, które, choç rzadziej, odpowie-

dzialne bywajà za wyst´powanie niepo˝àdanych 

reakcji pokarmowych to: orzechy w∏oskie, orze-

chy ziemne, warzywa (nowalijki, pomidory), 

owoce (truskawki, owoce cytrusowe).

Co to jest dieta bezmleczna?

Wskazaniami do diety bezmlecznej sà: alergia 

na bia∏ka mleka krowiego; pierwotna lub wtór-

na nietolerancja laktozy; galaktozemia (galak-

toza wchodzi w sk∏ad laktozy); wst´pny okres 

leczenia celiakii; przewlek∏a biegunka.

Dieta bezmleczna polega na wy∏àczeniu 

produktów zawierajàcych mleko krowie lub 

z niego pochodzàcych (twaróg, ser ˝ó∏ty, 

kefir, jogurt, Êmietana, mas∏o, serwatka, 



kazeina, laktoalbumina, laktoglobulina) oraz 

niekiedy, choç nie zawsze, mi´sa ciel´cego 

i wo∏owego. Zasadniczym elementem diety 

bezmlecznej u niemowlàt i ma∏ych dzieci sà 

preparaty zast´pujàce mleka modyfikowane. 

Nale˝à do nich hydrolizaty bia∏ek.

Hydrolizaty bia∏ek sà mieszankami, w któ-

rych czàsteczki bia∏ka zosta∏y rozerwa-

ne na najdrobniejsze fragmenty, zazwy-

czaj ca∏kowicie pozbawione w∏aÊciwoÊci 

alergizujàcych. Pami´taç jednak nale˝y, 

˝e im wi´kszy stopieƒ rozfragmentowania 

bia∏ka wyjÊciowego, tym z jednej strony 

mniejsze prawdopodobieƒstwo alergiza-

cji, z drugiej jednak strony tym gorszy smak 

i zapach produktu koƒcowego! 

Dziecko karmione hydrolizatami mo˝e 

oddawaç stolce o innym charakterze ni˝ dzie-

ci karmione piersià lub mieszankami mlecz-

nymi. Zwykle sà one rzadsze, o zielonkawym 

zabarwieniu i przykrym zapachu.

Nie przejmuj si´ poczàtkowymi trudno-

Êciami! Pami´taj, ˝e korzyÊci p∏ynàce 

z konsekwentnego przestrzegania diety 

sà dla Twojego dziecka ogromne i warte 

poÊwi´cenia.

Proponowana kolejnoÊç wprowadzania pro-

duktów do diety niemowl´cia, liczba posi∏ków 

i wielkoÊç porcji w pierwszym roku ˝ycia 

przedstawia poni˝sza tabela.

Domowa ocena rozwoju psy-

choruchowego

Odruchy noworodkowe i ich zanikanie.

Podstawowe odruchy noworodkowe 

dost´pne badaniu, tak˝e przez matk´, to 

odruch Moro (rozk∏adanie i sk∏adanie ràk 

w geÊcie obejmowania), odruch chwyt-

ny z koƒczyn górnych i dolnych (tzw. ma∏pi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Miesiàc 

˝ycia

7 6 6 6 5 5 5 5 4-5 4-5 4-5 4-5 Liczba 

posi∏ków

100 130 130 150 150-

180

150-

180

150-

180

150-

180

150-

180

200-

250

200-

250

200-

250

WielkoÊç 

porcji (ml)

MLEKO POCZÑTKOWE MLEKO NAST¢PNE LUB POCZÑTKOWE

ZUPA JARZYNOWA / PRZECIERY JARZYNOWE

SOKI OWOCOWE / PRZECIERY OWOCOWE

BEZGLUTENOWE (np. kaszka ry˝owa, kukurydziana) I GLUTENOWE PRZETWORY 

ZBO˚OWE (gluten poczàtkowo w niewielkiej iloÊci: np. 2-3 g kleiku)

MI¢SO

˚Ó¸TKO

BISZKOPTY

CHUDE W¢DLINY

TWARÓG, 

JOGURT, KEFIR

CA¸E JAJKO

MLEKO 

KROWIE
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chwyt), odruch szukania pokarmu, chodu 

automatycznego (noworodek wykonuje ruchy 

kroczenia), odruch podparcia (noworodek 

trzymany pod pachy i postawiony utrzymuje 

przez chwil´ swe cia∏o na wyprostowanych 

nogach). Powinny one zanikaç w okreÊlonym 

czasie, gdy˝ ich przetrwanie i utrzymywanie 

si´ jest objawem nieprawid∏owym i mo˝e 

uniemo˝liwiaç lub utrudniaç dalszy rozwój. Ich 

brak w okresie prawid∏owego wyst´powania 

jest tak˝e objawem niepokojàcym. Okres 

obecnoÊci i zanikania wymienionych odru-

chów ilustruje powy˝sza tabela.

Istotne momenty w rozwoju psychorucho-

wym okreÊla si´ mianem kamieni milowych. 

Nie znaczy to, ˝e dziecko bezwzgl´dnie musi 

w okreÊlonym miesiàcu zdobyç wymienione 

w tabelach umiej´tnoÊci, niemniej kolejnoÊç 

ich pojawiania si´ powinna byç taka jak 

w tabeli. Sta∏e opóênienie np. o ok. 1-2 mies. 

jest zwykle fizjologià. 

Ocena rozwoju fizycznego dziecka na 

siatkach centylowych

To czy Twoje dziecko prawid∏owo sí  rozwija pod 

wzgl´dem fizycznym naj∏atwiej mo˝esz okreÊliç 

samodzielnie oceniajàc krzywe masy cia∏a, 

wzrostu i obwodu g∏owy na tzw. siatkach cen-

tylowych znajdujàcych si´ w ka˝dej ksià˝eczce 

zdrowia dziecka. Systematyczne nanoszenie 

wartoÊci na te siatki pozwala oceniç czy dziec-

ko rozwija si´ harmonijnie czy te˝ nie, czy znaj-

duje sí  w strefie zagro˝enia oty∏oÊcià lub niedo-

borem masy cia∏a, czy te˝ w strefie nisko- lub 

wysokoros∏oÊci. Normà jest poruszanie sí  stale 

w okreÊlonym kanale mieszczàcym si´ mi´dzy 

10 a 90 centylem, a krzywa masy powin-

na si´ znajdowaç o jeden kana∏ wy˝ej, w tym 

samym kanale lub najlepiej o jeden kana∏ ni˝ej 

ni˝ kana∏ wzrostowy. Wa˝ne jest tak˝e, aby nie 

wyst´powa∏y nag∏e lub stopniowe, ale systema-

tyczne, odchylenia krzywych w gór´ lub w dó∏ 

od dotychczasowego ich przebiegu. Przyk∏ady 

oceny ilustrujà ryciny 1, 2, 3 i 4. Sà one pewnym 

uproszczeniem, ale niezb´dnym dla zrozumie-

nia jak si´ siatkami centylowymi pos∏ugiwaç i co 

z tego praktycznie wynika. Podobnie analizuje 

si´ krzywà obwodu g∏owy – wszelkie szybkie 

przekraczanie kana∏ów centylowych w gór´ lub 

w dó∏ powinno zaostrzyç czujnoÊç.

Dla wczeÊniaków istniejà odr´bne siatki centylo-

we, niemniej sposób ich oceny jest identyczny.

Ryc. 1. Dziecko oznaczone kolorem czer-

wonym, jak i zielonym rozwija si´ harmonijnie 

i w normie (masa nale˝na do wzrostu), choç 

jedno jest „du˝e”, a drugie „ma∏e”. 

Ryc. 2. Dziecko oznaczone kolorem czerwonym 

ma wyraênà nadwag´ w stosunku do wzrostu 

(najcz´stsza przyczyna to przekarmianie). Dziecko 

oznaczone kolorem zielonym jest bardzo szczup∏e 

(nie musi to byç patologia, wymaga jednak zain-

teresowania).

ObecnoÊç i zanikanie podstawowych odruchów noworodkowych.

Wiek (mies.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chód automatyczny

Odruch ssania

Odruch Moro

Odruch podparcia

Odruch szukania

Odruch chwytny ràk

Odruch chwytny stóp



Ryc. 3. To dziecko ma wyraênie post́ pujàcy uby-

tek masy cia∏a w stosunku do wzrostu (chudnie – 

jest to sygna∏ alarmowy nakazujàcy zastanowiç sí  

nad przyczynà). Stopniowe, ale opóênione w cza-

sie w stosunku do masy pogorszenie sí  przyro-

stów wzrostu jest objawem typowym, gdy  ̋dziec-

ko niedo˝ywione gorzej roÊnie.

Ryc. 4. U tego dziecka niepokojàco roÊnie 

masa cia∏a w stosunku do wzrostu (sytuacja 

wymagajàca konsultacji i zastanowienia si´ 

nad przyczynà). Niejako wtórna poprawa 

krzywej wzrastania jest objawem typowym 

dla oty∏oÊci prostej.
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Choroby i niepokoje 1. roku 

˝ycia

Jak poznaç, ˝e z niemowl´ciem  

do 2 m.˝. dzieje si´ coÊ z∏ego?

Badania naukowe wykazujà, ˝e najwa˝ niej-

szymi objawami sà:

- przed∏u˝ajàca si´ niech´ç do jedzenia

(maluch zupe∏nie nie chce jeÊç),

- drgawki,

- brak spontanicznych ruchów - ruchy jedynie

w odpowiedzi na jakiÊ bodziec, np. dotkni´cie,

- szybki oddech - 60 razy na minut´ lub wi´cej,

- pog∏´biony, Êwiszczàcy oddech (dziecko

normalnie oddycha bezg∏oÊnie),

- temperatura cia∏a powy˝ej 37,5ºC,

- temperatura cia∏a poni˝ej 35,5ºC.

PowinnaÊ byç wyczulona na to, czy Twoje

dziecko chce jeÊç, czy nie, czy porusza si´

samo, czy tylko wtedy, gdy ktoÊ je dotyka. Sà

to obserwacje proste, ale niezwykle wa˝ne.

Pojawienie si´ któregoÊ z wy˝ej wymienio-

nych objawów powinno Ci´ sk∏oniç do szyb-

kiej konsultacji z lekarzem.

Kolka niemowl´ca

Kolka niemowl´ca to wed∏ug Êcis∏ej najnowszej 

definicji (2006) to napady rozdra˝nienia, gry-

maszenia lub p∏aczu, które rozpoczynajà si´ 

i koƒczà bez uchwytnej przyczyny, najcz´Êciej 

mi´dzy 17.00 a 24.00. Takie epizody trwajà 

∏àcznie 3 godz. na dob´ i wyst´pujà przez 

3 dni w tyg. co najmniej przez 1 tydz. przy

jednoczeÊnie prawid∏owym rozwoju i wzrasta-

niu dziecka. Przyczyn jest wiele, wi´kszoÊç

bardziej domniemanych ni˝ udowodnionych

(dieta matki, alergia, nietolerancja laktozy, nad-

miar gazów i po∏ykanego powietrza, nadmiar

wra˝eƒ). Sposobów na kolk´ wymyÊlono setki

lecz tylko nieliczne majà udowodnione naukowo

podstawy. Próbowaç mo˝na naparów z kopru

w∏oskiego, simetikon, dimetikon, zmniejszenie

iloÊci bodêców, dbanie o odbicie, regularny tryb

˝ycia dziecka. Post´powanie nale˝y dobieraç

indywidualnie. Wy∏àczyç trzeba alergi´, patolo-

giczny refluks ̋ o∏àdkowo-prze∏ykowy, z∏à tech-

nik´ karmienia. Pocieszajàce jest jedynie to, ˝e

kolka przechodzi samoistnie (ok. 3-4 m.˝.) i nie

pozostawia ˝adnych nast´pstw.

Goràczka

Temperatura cia∏a zdrowego cz∏owieka 

waha si´ zazwyczaj mi´dzy 36,5 a 37,5°C. 

Dopiero powy˝ej tej granicy mo˝emy mówiç 

o goràczce. Trzeba te˝ pami´taç, ˝e tempe-

ratura zale˝y od miejsca, w którym jà mie-



rzymy (ni˝sza jest o ok. 0,5°C pod pachà 

ni˝ w pupie) i od pory dnia (najwy˝sza jest 

o szóstej po po∏udniu, najni˝sza o czwartej 

nad ranem).

Przyczyny goràczki

Dzieci mogà reagowaç goràczkà m.in. na 

przegrzanie, wysi∏ek, stres, zàbkowanie jed-

nak g∏ównym powodem goràczki sà infekcje 

wirusowe albo bakteryjne. Wzrost tempera-

tury Êwiadczy wówczas o tym, ˝e organizm 

walczy z chorobà. Jest to fizjologiczny odruch 

obronny organizmu, choç nie zawsze dobrze 

tolerowany.

Mierzenie goràczki

•  niemowl´ciu - w odbycie (potocznie

w pupie). Po∏ó˝ malca na boku lub brzuszku

i delikatnie wsuƒ mu do pupy nat∏uszczonà

wazelinà koƒcówk´ termometru (na wszel-

ki wypadek pod∏ó˝ maluszkowi pieluch´).

Po 3-5 minutach odczytaj wynik i odejmij

0,5°C.

•  starszemu dziecku - pod pachà. Posadê

malucha na kolanach. W∏ó˝ mu pod pach´

termometr i przytrzymaj tak przez kilka

minut (˝eby tego dokonaç, przyda si´ cie-

kawa ksià˝eczka).

Od kilku lat mamy na rynku tzw. termoska-

ny - termometry, które wsuwa si´ do ucha, 

dos∏ownie na sekund´, jednak u niemowlàt nie 

zawsze dajà prawid∏owy odczyt. Orientacyjnie 

temperatur´ cia∏a dziecka mo˝na okreÊliç za 

pomocà paska pomiarowego, który przykleja 

si´ do czo∏a. Dla maluchów sà te˝ smoczki 

z czujnikiem temperatury w obudowie.

Obni˝anie goràczki

Je˝eli goràczka trwa d∏ugo lub przekracza 

38,5°C, sama w sobie mo˝e byç niebezpiecz-

na i trzeba jà obni˝aç. 

•  Podaj dziecku Êrodek obni˝ajàcy goràczk´

doustnie lub w czopku

• Ubierz dziecko lekko, cz´sto wietrz jego

pokój i dbaj, by temperatura w pomieszcze-

niu nie przekracza∏a 20°C.

• Podawaj mu jak najwi´cej p∏ynów. ¸agodnie

przeciwgoràczkowo dzia∏ajà herbatki z lipy,

czarnego bzu, malin.

• Jedzenie nie jest konieczne, picie - tak.

• Przyk∏adaj na czo∏o i kark malucha zimne

ok∏ady.



• Wykàp malucha w wodzie o 2 stopnie

ch∏odniejszej od jego temperatury, zawsze

jednak po uprzednim zastosowaniu leku

przeciwgoràczkowego.

Piel´gnacja nosa

W wàskich przewodach nosowych niemo wĺ cia 

cz´sto zbiera sí  i zasycha wydzielina powodujàc 

nieprzyjemne furkotanie, sapk ,́ czasem trudnoÊci 

w karmieniu. Najbezpieczniejszym i najlepszym 

sposobem post´powania jest nawil̋ anie powie-

trza, nie przegrzewanie niemowl´cia, wietrze-

nie pomieszczenia oraz cz´ste zakraplanie soli 

fizjologicznej lub dost´pnej na rynku wody mor-

skiej w sprayu lub w jednorazowych ampu∏kach. 

Rozrzedzonà solà wydzielin´ najlepiej jest po 

pewnym czasie odsysaç specjalnymi aspirato-

rami. Sà to ca∏kowicie bezpieczne urzàdzenia, 

które pozwalajà w sposób efektywny pozbyç sí  

zalegajàcej wydzieliny u niemowlàt i ma∏ych dzieci. 

Wí kszoÊç stosowanych dotychczas tzw. gruszek 

jest nie tylko nieefektywna ale cz´sto powoduje 

dodatkowe podra˝nienie delikatnej Êluzówki nosa 

i nasila ju˝ istniejàcà sapk´.

Pie l´ gna cja skó ry

Zdro wo wy glà da jà ca, nie prze su sza jà-

ca si´ skó ra nie mow l´ cia nie wy ma ga 

szcze gól nej pie l´ gna cji, a je Êli ju˝ to uni-

kaç nale˝y Êrod ków in ten syw nie per fu mo-

wa nych. Bli sko 20% nie mow làt ma jed nak 

sk∏on noÊç do wy su sza nia si´ i za czer wie-

nie nia skó ry. U tych dzie ci pie l´ gna cja skó-

ry od gry wa ko lo sal nà ro l´. Zatem nale˝y 

uni kaç de ter gen tów, sil nych Êrod ków che-

micz nych czy sil nie chlo ro wa nej wo dy. 

Nale˝y sys te ma tycz nie i kon se kwent nie 

sto so waç spe cjal ne pre pa ra ty na wil ̋ a jà-

co-na t∏usz cza jà ce tzw. emo lien ty (na k∏a da-
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ne bez po Êred nio na skó r´ lub do da wa ne 

do kà pie li). Nie na le ̋ y te˝ kà paç dziec-

ka w wo dzie cie plej szej ni˝ 36°C. Cie plej-

sze kà pie le sprzy ja jà usu wa niu z de li kat-

nej skó ry dziec ka ochron nych ce ra mi dów 

i li pi dów. Po kà pie li w zwy k∏ej wo dzie 

skó r´ na le ̋ y szyb ko i de li kat nie osu szyç 

i na tych miast na nieÊç od po wied ni emo lient 

(naj póê niej w cià gu mi nu ty od wy j´ cia nie-

mow l´ cia z kà pie li).

Nie ko rzyst nie, zw∏asz cza na skó r´ nie-

mow l´ cia, wp∏y wa jà pro mie nie s∏o necz-

ne, dla te go dbaç na le ̋ y o od po wied nià 

ochro n´ prze ciw s∏o necz nà sto su jàc prze-

zna czo ne dla nie mow làt hi po aler gicz ne, 

po zba wio ne sub stan cji za pa cho wych 

i barw ni ków pre pa ra ty. 

De cy du jà cà ro l´ w pie l´ gna cji skó ry nie-

mow l´ cia w oko li cy pie lusz ko wej, ma cz´-

ste prze wi ja nie, my cie ∏a god nym my d∏em 

i do k∏ad ne osu sza nie oko li cy kro cza. Jed-

nak na wet przy do k∏ad nej i sys te ma tycz-

nej pie l´ gna cji mo ̋ e nie kie dy do cho dziç, 

zw∏asz cza u nie mow làt o de li kat nej i wra˝-

li wej skó rze, do pie lusz ko we go za pa le nia 

skó ry. Jest ono na st´p stwem dzia ∏a nia na 

de li kat nà skó r´ nie mow l´ cia ka ∏u, mo czu 

i sa mej wil go ci. Zbyt rzad kie prze wi ja-

nie, wy so ka tem pe ra tu ra oto cze nia (zbyt 

in ten syw ne ogrze wa nie miesz kaƒ, upa-

∏y pod czas let nich mie si´ cy), cza sem z∏a 

to le ran cja okre Êlo ne go ty pu pie luch oraz 

in dy wi du al na pre dys po zy cja skó ry nie mow-

l´ cia to za sad ni cze przy czy ny pie lusz ko-

we go za pa le nia skó ry. Pierw sze ob ja wy to 

za czer wie nie nie i obrzmie nie skó ry w miej-

scach na ra ̋ o nych na dra˝ nià ce dzia ∏a nie 

mo czu i ka ∏u. W przy pad ku wy stà pie nia 

pie lusz ko we go za pa le nia skó ry de cy du jà-

cà ro l´ w te ra pii od gry wa jà pre pa ra ty, któ-

re za rów no go jà po dra˝ nie nia, jak i osu-

sza jà oraz od ka ̋ a jà skó r´. Po win ny one 

jed no cze Ênie sta no wiç do sko na ∏à blo ka d´ 

przed dra˝ nià cym dzia ∏a niem mo czu i ka ∏u. 

Du ̋ à, po ̋ à da nà za le tà ta kich kre mów jest 

ich hi po aler gen noÊç, czy li nie wy wo ∏y wa-

nie od czy nu aler gicz ne go. Kre my te go 

ty pu mo gà byç z po wo dze niem sto so wa-

ne przez d∏u gi czas, na wet co dzien nie, 

w ce lach za po bie gaw czych. Mo gà byç u˝y-

wa ne przy ka˝ dym prze wi ja niu dziec ka lub 

przy naj mniej przed no cà, po nie wa˝ two rzà 

ak tyw nà ba rie r´ ochron nà, za po bie ga jàc 

kon tak to wi skó ry z czyn ni kiem dra˝ nià cym. 

Rumieƒ pieluszkowy

Skóra noworodka i niemowl´cia jest bardzo 

delikatna a nawet prawid∏owe stolce cz´sto 

kwaÊne i dra˝niàce, dlatego w okolicach odby-

tu bardzo ∏atwo dochodzi do jej podra˝nienia 

i zaczerwienienia okreÊlanego mianem rumie-

nia pieluszkowego. Czasem bywa  on spo-

wodowany tym, ˝e niemowl´ nie toleruje 

okreÊlonego rodzaju pieluch. Najlepszym spo-

sobem leczenia jest cz´stsze przewijanie, tzw. 

wietrzenie poÊladków, czyli przesuszanie skó-

ry poÊladków bez wk∏adania pieluszek oraz 

stosowanie dost´pnych w aptekach w szero-

kiej gamie kremów ochronnych i leczniczych. 

Wcale nierzadko na skutek wszechobecnoÊci 

w naszym otoczeniu i przewodzie pokarmo-

wym pleÊniawek rumieƒ pieluszkowy ule-

ga nadka˝eniu. Charakterystycznym tego 

objawem jest pojawienie si´ wokó∏ rumienia 

okràg∏ych, ∏uszczàcych si´ plamek. W tej sytu-

acji konsultacja pediatry jest nieodzowna, gdy˝ 

niezb´dne Êrodki przeciwgrzybiczne sà wyda-

wane w aptekach tylko na recept´.
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Biegunka

Jest to stan w którym niemowl´ karmione 

sztucznie oddaje 3 lub wi´cej wolnych stol-

ców w ciàgu 24 godz. lub jeden stolec, ale 

zawierajàcy krew lub rop´. Niemowl´ta kar-

mione naturalnie mogà oddawaç kilka, a nawet 

kilkanaÊcie stolców na dob´. U tych dzieci 

o biegunce mówimy dopiero wtedy, kiedy nagle

zwi´ksza si´ cz´stoÊç oddawania stolców lub

wyraênie zmienia si´ ich charakter.

U niemowl´cia > 3. m.˝. leczenie ostrej

biegunki nale˝y rozpoczàç natychmiast

w domu, nawet bez porady lekarskiej.

JeÊli niemowl´ ma < 3. mies., powinno byç

bezwzgl´dnie skonsultowane z lekarzem.

W domowym leczeniu ostrej biegunki

obowiàzujà trzy podstawowe zasady:

•  Nale˝y podawaç p∏yny w wi´kszej ni˝ zwy-

kle iloÊci, tak aby zapobiec odwodnieniu!

•  Po chwilowej przerwie na wy∏àczne nawadnia-

nie, powinno si´ stosowaç takie samo jedze-

nie, jak przed wystàpieniem biegunki!

•  Powinno sí  bacznie obserwowaç dziecko, czy

nie pojawi∏y sí  objawy odwodnienia! (patrz ni̋ ej).

Nale˝y bezwzgl´dnie skonsultowaç si´ z leka-

rzem, gdy stwierdzi si´:

•  suchy j´zyk,

•  wybitnie wzmo˝one pragnienie,

•  zapadni´te ga∏ki oczne i/lub ciemi´

przednie,

•  p∏acz bez ∏ez,

•  rzadkie i skàpe oddawanie moczu,

•  chrypk´, a˝ do bezg∏osu,

•  liczne, wolne, tryskajàce stolce,

•  intensywne wymioty,

•  wysokà goràczk´,

•  niech´ç do jedzenia i picia,

•  stolce z krwià

•  brak poprawy.

Wyt∏uszczone objawy sugerujà odwodnie-

nie! Pomoc lekarza jest w tym przypadku 

konieczna, gdy˝ oprócz nawadniania doust-

nego niezb´dne mo˝e si´ okazaç zastosowa-

nie nawadniania do˝ylnego, czyli kroplówki.

Zasady nawadniania doustnego 

w biegunce

Do nawadniania doustnego zaleca si´ p∏yny 

o specjalnym sk∏adzie, które mo˝esz nabyç

w aptece z receptà lub bez niej. Na wszel-

ki wypadek powinno si´ je mieç w domu

i zabieraç ze sobà w podró˝.

Oprócz tych p∏ynów stosowaç mo˝na

tak˝e: wod´, herbat´, jogurt, mus i kom-

pot jab∏kowy, zupy - dobrze, je˝eli sà lekko

posolone. Powinno si´ je podawaç od chwili

wystàpienia biegunki, tak aby nie dopuÊciç

do odwodnienia. Nie nale˝y natomiast

stosowaç komercyjnych soków owocowych

(np. soku jab∏kowego), gdy˝ ze wzgl´du na

wysokà zawartoÊç sacharozy staç si´ mogà

dodatkowà przyczynà biegunki.

Ile p∏ynów nale˝y podaç?

Dziecko mo˝e piç bez ˝adnych ograniczeƒ! 

Dziecko < 2 r˝. powinno po oddaniu ka˝dego 

wolnego stolca otrzymaç ok. 50-100 ml 

p∏ynów (czyli 1/2 kubka).

Wymiotujàcemu p∏yny nale˝y podawaç 

cz´sto, ma∏ymi porcjami i zimne, gdy˝ ciep∏e 

jedynie nasilajà odruch wymiotny.

Jak ˝ywiç niemowl´ z biegunkà?

Dziecko z biegunkà powinno otrzymywaç 

takie same pokarmy, jakie spo˝ywa∏o przed 

jej wystàpieniem! W ˝adnym przypad-

ku nie nale˝y dziecka g∏odziç (stosowaç 

d∏ugich przerw w jedzeniu)! U dziecka kar-



mionego piersià takiego karmienia nie nale˝y 

przerywaç!

U niemowl´cia karmionego mlekiem mody-

fikowanym mo˝na kontynuowaç jego poda-

wanie co ok. 3 godziny (wyjàtkowo u dzie-

ci odwodnionych stosuje si´ 4-godzinny 

okres wy∏àcznego nawadniania doustnymi 

p∏ynami nawadniajàcymi i dopiero po tym 

okresie powrót do diety stosowanej przed 

biegunkà). Nie ma zwykle potrzeby stosowa-

nia specjalnych mlek modyfikowanych czy te˝ 

ich rozcieƒczania!

Zaleca si´ tak˝e stosowanie wysoko-

energetycznych produktów zbo˝owych 

(np. kleik ry˝owy), warzyw. Do ka˝dego 

posi∏ku, je˝eli to mo˝liwe, powinno si´ 

dodaç 5-10 ml oleju roÊlinnego. Unikaç 

nale˝y pokarmów zawierajàcych znacz-

ne i loÊci cukru, gdy˝ jego obecnoÊç 

mo˝e nasiliç biegunk´!

Dziecko z biegunkà z regu∏y lepiej toleruje 

mniejsze porcje, ale podawane cz´sto (6-7 

razy/dob´) ni˝ du˝e, ale podawane rzadko.

Brak jednego lub obu jàder w mosznie 

czyli wn´trostwo

Mi´dzy 7. a 9. m.˝. p∏odowego jàdra schodzà 

z jamy brzusznej do moszny. Ch∏opiec powi-

nien urodziç si´ z obu jàdrami w mosznie, 

jednak u ok. 4% maluchów donoszonych 

i cz´Êciej u wczeÊniaków nie ma w mosznie 

jednego lub dwóch jàder. Przyczynà takiego 

stanu rzeczy sà albo zaburzenia hormonalne 

u matki, albo niedorozwój samego jàdra lub

jakaÊ przeszkoda na drodze jego w´drówki.

Nie nale˝y si´ tym martwiç, gdy˝ u wi´kszoÊci

dzieci jàdro zst´puje na swoje miejsce w ciàgu

1 r.˝. Je˝eli jednak tak si´ nie stanie, trzeba

koniecznie udaç si´ z dzieckiem do lekarza. Nie

wolno z tym zwlekaç, gdy˝ jàdro znajdujàce si´ 

w brzuchu lub pachwinie nara˝one jest na ura-

zy, przebywa w zbyt wysokiej dla siebie tem-

peraturze i jego komórki ulegajà uszkodzeniu.

W leczeniu stosuje si´ leki hormonalne 

i zabieg operacyjny. Operacj´ sprowadzenia 

jàdra do moszny przeprowadza si´ zwykle 

ju˝ w 2. r.˝., aby w niezstàpionym jàdrze nie 

zdà˝y∏y zajÊç niekorzystne zmiany.

Uwaga! Jàdra w mosznie trzeba szukaç 

bardzo uwa˝nie, gdy˝ dziecko mo˝e mieç 

tzw. jàdro w´drujàce. Przy dotkni´ciu 

moszny lub pod wp∏ywem zimna jàdro 

przemieszcza si´ do pachwiny i nie jest 

wyczuwalne. Najlepiej wi´c badaç malu-

cha zrelaksowanego, w ciep∏ej kàpieli. Gdy 

jàdra urosnà, „w´drowanie” minie. 

Stulejka i napletek

Stulejka to d∏ugi, wàski napletek nieods∏aniajàcy 

nawet ujÊcia cewki moczowej, cz´sto 
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wydymajàcy si´ jak balonik w czasie oddawania 

moczu. Prawdziwa stulejka wymaga zabiegu 

operacyjnego, gdy˝ nie ma szans na jej samo-

istne ustàpienie.

Przyklejony napletek, który zdarza si´ zdecydo-

wanie cz´Êciej i jest fizjologià, odkleja si´ zwykle 

samoistnie i tylko rzadko wymaga post´powania 

zabiegowego. JeÊli tylko wyraênie widocz-

ne jest ujÊcie cewki moczowej to odklejanie 

napletka nie jest konieczne a nieumiej´tne 

post´powanie mo˝e doprowadziç do zblizno-

wacenia a w szczególnych okolicznoÊciach, 

Êciàgni´cia zblizno wacia∏ego napletka „na si∏´” 

do martwicy ˝o∏´dzi pràcia tzw. za∏upek.

Wodniak jàdra

Wodniak mo˝e byç jedno- lub obustronny. 

Mo˝e w ciàgu dnia samoistnie si´ powi´kszaç 

i zmniejszaç i z regu∏y ostatecznie sam 

ust´puje. Je˝eli jednak do okresu pioniza-

cji nie ustàpi, to nie mo˝na ju˝ na to liczyç 

i trzeba go zoperowaç, gdy˝ niekiedy grozi 

skr´tem jàdra. Zabieg jest drobny, a kompli-

kacje zdarzajà si´ bardzo rzadko.

Przepuklina p´pkowa 

Powstaje, gdy po odpadni´ciu p´powiny 

nie dochodzi do zaroÊni´cia otworu le˝à-

cego u podstawy p´pka. Przepuklin´ 

p´ pko wà widaç jako wypuk∏y guz. Nie 

jest on bolesny. Tego typu przepuklina nie 

wi´ênie, najcz´Êciej otwór przepuklinowy 

sam zarasta w pierwszych latach ˝ycia. 

˚eby przyspieszyç ten proces, nale˝y 

k∏aÊç dziecko jak najcz´Êciej na brzuchu, 

staraç si´, by jak najmniej p∏aka∏o. Czasem 

stosuje si´ plastrowanie, choç nie jest ono 

obecnie zalecane. Post´powanie takie, 

nie zawsze przynosi efekty (skuteczniej-

sze jest u ch∏opców), cz´sto te˝ docho-

dzi do uczulenia na plaster. Dziecko, które 

skoƒczy∏o 4 lata i nadal ma przepuklin´, 

powinno zostaç zoperowane. Zabieg nie 

jest skomplikowany, wymaga najwy˝ej 

trzydniowego pobytu w szpitalu.

Ropienie oczu i niedro˝noÊç kanalika 

∏zowego

Niedro˝noÊç kanalika ∏zowego to cz´sta 

przypad∏oÊç u ma∏ych niemowlàt, która 

zwykle ust´puje samoistnie ok. 6 -14 m.˝. 

Do tego czasu bywa przyczynà sta∏ego lub 

okresowego ropienia spojówek i ∏zawie-

nia. JeÊli masa˝ kàcika oka oraz poda-

wanie kropli z antybiotykiem nie poma-

ga, konieczne jest udro˝nienie kanalika 

∏zowego. Zabieg ten polega na przetka-



niu kana∏u bardzo cienkà ˝y∏kà. Wykonu-

je si´ go w znieczuleniu i jest ca∏kowicie 

bezpieczny. Bywa, ˝e zabieg udro˝nienia 

trzeba powtórzyç.

Krzywica

Jej objawy obserwuje si´ w dzisiejszych cza-

sach stosunkowo rzadko. Najcz´stszymi 

objawami sugerujàcymi chorob´ sà: 

• sta∏e rozdra˝nienie,

• pocenie si´ g∏ówki (w nocy, po jedzeniu),

• mi´kkoÊç koÊci czaszki, pojawienie si´

wypuk∏oÊci na czole,

• wolniejsze zarastanie ciemienia du˝ego,

• opóênione wyrzynanie si´ z´bów,

• pojawienie si´ zgrubieƒ na koƒcach ˝eber

w pobli˝u mostka (tzw. ró˝aniec krzywiczy),

•  deformowanie si´ klatki piersiowej (odgi´te

∏uki ˝ebrowe).

W rozpoznawaniu krzywicy tylko na podsta-

wie wymienionych objawów trzeba zachowaç

ostro˝noÊç i potwierdziç jà odpowiednimi

badaniami (st´˝eniami w surowicy krwi wap-

nia i fosforu, fosfatazy alkalicznej, metabolitów

wit. D). Przedawkowanie wit. D jest groêniejsze

ni˝ Êladowe i niepotwierdzone objawy krzywicy.

Je˝eli twoje dziecko dostaje zaleconà dawk´

witaminy, cz´sto przebywa na spacerach -

krzywica mu nie grozi. Je˝eli jednak coÊ Ci´

niepokoi w budowie koÊci malucha, udaj si´

do pediatry.

Ma∏e ABC szczepieƒ ochronnych

Program szczepieƒ ochronnych na 2008 

rok (obejmuje szczepionki refundowane 

i nie refundowane).

Szczepionki refundowane: Tbc, wzw-B, 

DTP, IPV, Hib, MMR.

Szczepionki nierefundowane, ale zaleca-

ne: siedmiowalentna skoniugowana prze-

ciwpneumokokowa, skoniugowana prze-

ciwmeningokokowa typu C, mono- lub 

pentawalentna szczepionka przeciwrota-

wirusowa (˝ywa, doustna).

Pneumokoki: poza zaleconym czterodaw-

kowym schematem podawania skoniugo-

wanej szczepionki przeciwpneumokokowej 

dopuszczony jest do stosowania schemat 

trzydawkowy (3-4 m.˝., 5 m.˝. i powy˝ej 

12 m.˝.).

Szczepienie przeciwrotawirusowe 

w za le˝ noÊci od preparatu mo˝e byç 

przeprowadzone w schemacie trzydaw-

kowym i dwudawkowym – wszystkie dawki 

muszà byç podane do 24 tyg. ˝. Odst´py 

mi´dzy dawkami nie mogà byç mniejsze 

ni˝ miesiàc.

Szczepiç dzieci czy nie szczepiç?

Zdecydowanie szczepiç. To stanowisko 

nie wynika z wiary, czy moich przekonaƒ 

ale poparte jest tak˝e wiedzà. Wyd∏u˝enie 

Êredniej wieku w krajach cywilizowanych 

zawdzi´czamy g∏ównie dost´powi do 

czystej wody wodociàgowej, kanalizacji 

i w∏aÊnie szczepieniom. Dzi´ki nim wskaênik 

umieralnoÊci niemowlàt z trzycyfrowego na 

1000 spad∏ w krótkim stosunkowo cza-

sie do jednocyfrowego. JeÊli ktoÊ chce 

Êwiadomie rezygnowaç ze szczepieƒ, to 

w tym powrocie do natury i selekcji natural-

nej powinien pozostaç ca∏kiem konsekwent-

ny i nie oczekiwaç od medycyny kosztow-

nej i wysokospecjalistycznej pomocy jeÊli 

pociecha na jednà z chorób podlegajàcych 

szczepieniu zachoruje. Nie powinien tak˝e 

oczekiwaç od spo∏eczeƒstwa wsparcia 

jeÊli w przebiegu takiej choroby dojdzie do 
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trwa∏ego kalectwa – powinien za to hero-

icznie znieÊç cierpienia do koƒca. 

Czy przeciwników szczepieƒ rzeczywiÊcie 

na to staç? Czy staç ich tak˝e na rezy-

gnacj´ z pràdu i innych osiàgni´ç cywi-

lizacji?

To ˝e wokó∏ nas nie ma wielu powa˝nych 

chorób zakaênych zawdzi´czamy szcze-

pieniom. Trzeba zdawaç sobie jednak 

spraw´, ˝e jeÊli odsetek zaszczepionych 

na danà chorob´ spada poni˝ej ok. 90% 

choroby uwa˝ane prawie za nie istniejàce 

powracajà i zaczynajà atakowaç. Zlikwi-

dowanie ospy prawdziwej zawdzi´czamy 

wieloletniej zmasowanej akcji szczepieƒ 

przeprowadzonej na ca∏ym Êwiecie. JeÊli 

nadal b´dziemy skutecznie i masowo 

szczepiç przeciwko poliomyelitis wirus 

ten zostanie wyrugowany a wraz z nim 

ta ci´˝ka pozostawiajàca trwa∏e kalec-

two choroba. Jej ofiary ˝yjà w Polsce do 

dzisiaj, choç niewidoczne, gdy˝ przykute 

do ∏ó˝ek czy wózków inwalidzkich. Nawet 

powszechnie szczepiony t´˝ec zbiera tu 

i ówdzie swoje ˝niwo (np. u doros∏ych, 

którzy zapominajà o szczepieniach) i to 

tak˝e w krajach cywilizowanych.

Argument, ˝e moje dziecko, choç nie 

szczepione, nie choruje na okreÊlone cho-

roby podlegajàce szczepieniom, jest argu-

mentem s∏abym. Mo˝na nawet sto razy 

przejÊç przez ruchliwà ulic´ z zamkni´tymi 

oczami, nie znaczy to, ˝e za sto pierw-

szym si´ uda.

Moim zdaniem nale˝y szczepiç dzie-

ci na wszystkie choroby znajdujàce si´ 

w obowiàzujàcym kalendarzu szczepieƒ 

(bezp∏atnym), warto jednak tak˝e szczepiç 

szczepionkami zalecanymi. Decyzj´ 

powinni podejmowaç dobrze wyeduko-

wani rodzice, po rozwa˝eniu z lekarzem 

wszystkich za i przeciw, w tym w∏asnej 

sytuacji materialnej.

Jak to jest z powik∏aniami 

poszczepiennymi, na ile sprawa jest 

realna i groêna, co powinno niepokoiç 

a co nie jest niebezpieczne?

Powik∏ania poszczepienne zdarzajà si´ 

przynajmniej kilkaset lub nawet ponad 

tysiàc razy rzadziej ni˝ w przebiegu dzie-

wiczej choroby. Wspó∏czesne szczepion-

ki sà coraz bezpieczniejsze (zawierajà np. 

coraz mniej zb´dnych antygenów). Nie 

znaczy to, ˝e powik∏ania nie pojawiajà si´ 

wcale. Nie da si´ jednak wyeliminowaç 

z ˝ycia wszelkiego ryzyka – mo˝na je tylko 

zminimalizowaç. Na pewno nie nale˝à do 

rzeczywistych i powa˝nych powik∏aƒ 

goràczka, ból w miejscu wk∏ucia, niepo-

kój i p∏acz po szczepieniu.



Czy du˝a liczba szczepieƒ nie os∏abia 

odpornoÊci dziecka? 

Zdecydowanie wi´kszym obcià˝eniem 

by∏yby te choroby. Jedyne co mo˝na 

szczepieniom zarzuciç to ewentualnie to, 

˝e na skutek braku tak cz´stych daw-

niej chorób, w tym paso˝ytniczych, uk∏ad 

odpornoÊciowy zamiast walkà z nimi 

„zaczyna si´ zajmowaç” np. alergià (temu 

m.in. przypisuje si´ wzrost liczby alergików

w krajach cywilizowanych).

Jakie sà przeciwwskazania 

do szczepieƒ? 

Wro d z o n e  z e s p o ∏ y  n i e d o b o r ó w 

odpornoÊci (przeciwwskazane sà tyl-

ko ˝ywe szczepionki), AIDS (te˝ doty-

czy to szczepionek ˝ywych), nowotwo-

ry z∏oÊliwe (nie jest to przeciwwskazanie 

bezwzgl´dne), leczenie immunosupresyjne 

(g∏ównie ˝ywe szczepionki, przeciwwska-

zanie wzgl´dne), ci´˝kie zaka˝enia, wyso-

ka goràczka. Nie sà natomiast przeciw-

wskazaniem: ∏agodne infekcje o ostrym 

przebiegu, niewysoka goràczka, rekon-

walescencja po chorobie, ∏agodny lub 

miernie nasilony odczyn miejscowy po 

poprzedniej dawce, aktualna antybioty-

koterapia, wczeÊniactwo, niedo˝ywienie, 

chyba ˝e znacznego stopnia. 

Czym ró˝ni si´ szczepionka ˝ywa  

od zabitej?

˚ywa zawiera os∏abione wirusy lub bak-

terie, podczas gdy zabita w pewien spo-

sób os∏abione bakterie lub wirusy albo te˝ 

produkty lub fragmenty tych bakterii czy 

wirusów. ˚ywa szczepionka daje na ogó∏ 

trwalszà odpornoÊç ni˝ zabita.

Podstawowà zaletà jest zminimalizowa-

nie bólu i stresu dziecku jaki zadajemy 

dziecku. Wadà, poza cenà, jest zwykle to, 

˝e odpowiedê uk∏adu odpornoÊciowego 

na poszczególne sk∏adniki mo˝e byç 

zró˝nicowana i nie tak pe∏na jak na poszcze-

gólne sk∏adniki podawane oddzielnie. Pro-

blem ten rozwiàzuje podawanie dawek 

przypominajàcych.

Szczepienie Wiek

24 godz. po urodzeniu 6-8 tydz. 3-4 m. 5-6 m. 7 m. 9-12 m. 13-14 m. 16-18 m.

TBC

WZW B

DTP

IPV

HIB

MMR

Pneumokoki

Meningokoki

Rotawirusy

ObjaÊnienia skrótów: Tbc – gruêlica, wzw-B – wirusowe zapalenie wàtroby typu B, DTP – 

b∏onica, t´˝ec, krztusiec (inaczej koklusz), IPV – zabita szczepionka przeciwko poliomyelitis, 

Hib – Haemophilus influenzae typ b. 
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Po∏óg fizjologiczny

Okres poporodowy jest bardzo wa˝ny 

zarówno dla Ciebie, jak i nowo narodzo-

nego dziecka. Pojawiajà si´ w tym czasie 

problemy natury somatycznej i psychicz-

nej. Kszta∏tuje si´ nowy obraz rodziny. Jej 

zadaniem jest w∏aÊciwa ocena tych pro-

blemów, rozpoznanie ich przyczyn i zasto-

sowanie odpowiedniego post´powania. 

Okres wczesnego po∏ogu jest wielkim 

sprawdzianem zw∏aszcza dla Ciebie, gdy˝ 

musisz uporaç si´ nie tylko ze zm´czeniem 

i os∏abieniem po porodzie, ale równie˝ 

z rosnàcymi potrzebami dziecka, które 

od tego momentu wymaga nieustannej 

opieki i troski. 

Po∏óg to naturalny okres poporodowy, który 

trwa do 6-8 tygodni po porodzie. W tym okre-

sie cofajà sí  zmiany cià˝owe w obr´bie narzàdu 

rodnego. W ca∏ym organizmie proces ten mo˝e 

trwaç nawet do pó∏ roku. W tym czasie orga-

nizm nie tylko regeneruje sí  i wraca do stanu 

sprzed cià˝y i porodu, ale tak˝e podejmuje funk-

cje zwiàzane z karmieniem dziecka. Po porodzie 

musisz byç Êwiadoma jakie zmiany zachodzà 

w Twoim organizmie. Nurtujà Ci´ i obserwu-

jesz u siebie zmiany zwiàzane z powrotem do 

stany sprzed cià˝y. Wyst´pujà wtedy niewielkie 

dolegliwoÊci spowodowane inwolucjà – zwijaniem 

sí  macicy, obkurczaniem dna miednicy pow∏ok 

brzusznych, p´cherza moczowego i jelit. Zmiany 

te obejmujà równie˝ zwí kszenie napí cia mí Êni 

brzucha oraz zmniejszenie uwodnienia organi-

zmu. Inwolucja macicy jest spowodowana prze-

rwaniem dzia∏ania hormonów na macic´ - po 

wydaleniu ∏o˝yska, oraz zmniejszeniu ukrwienia 

mí Ênia macicznego w wyniku wyst´powania 

skurczów po∏ogowych. Niekiedy, doÊç nieprzy-

jemne bywajà kurcze odruchowe (laktacyjne) 

wyst´pujàce wtedy, kiedy dziecko jest karmione 

piersià. Jest to wynik dra˝nienia brodawki pier-

siowej podczas ssania przez dziecko a w kon-

sekwencji zwí kszone wydzielanie oksytocyny. 

Okres poporodowy to czas, kiedy musisz si´ 

dopasowaç do zmian fizycznych, jak równie˝ do 

zmienionych zapotrzebowaƒ emocjonalnych. Te 

dwa aspekty sà nierozerwalnie ze sobà zwiàzane. 

Nie mo˝esz czule tuliç dziecka w ramionach, je˝eli 

dokucza Ci ból krocza. Poniewa  ̋wszystko to sta-

nowi dla Ciebie du˝e obcià˝enie, wymagasz inten-

sywnej obserwacji i opieki.

Po∏óg patologiczny 

– najcz´stsze problemy

wczesnego i póênego po∏ogu

Zaka˝enia po∏ogowe

Zaka˝enia po∏ogowe rozpoznaje si´ po 

utrzymujàcej si´ temperaturze powy˝ej 

38°C przez kolejne dwa dni z wyjàtkiem 



pierwszych 24 godzin (przynajmniej 4 

pomiary temperatury). Zaka˝enie po∏ogowe 

dotyczy najcz´Êciej  dróg rodnych, 

gruczo∏ów piersiowych i uk∏adu moczo-

wego. Najcz´stszà przyczynà sà pacior-

kowce, gronkowce, pa∏eczka okr´˝nicy, 

gonokoki i bakterie beztlenowe.

Czynnikami sprzyjajàcymi wystàpieniu 

zaka˝eƒ sà:

• os∏abienie,

• anemia po∏o˝nicy,

• przedostanie si´ drobnoustrojów pod-

czas rutynowych badaƒ w czasie poro-

du (badanie wewn´trzne, cewnikowanie

p´cherza moczowego),

• nieprzestrzeganie czystoÊci i higieny

osobistej.

Musisz w tym okresie unikaç êróde∏ infek-

cji. Konieczne jest gruntowne badanie

gard∏a, p∏uc, piersi, miejsca naci´cia skóry.

Diagnostyk´ u∏atwiajà badania dodatkowe:

leukocytoza z rozmazem, badanie moczu

i posiew moczu oraz posiew krwi.

Krwotok poporodowy

Mo˝na podzieliç na wczesny i póêny 

w zale˝noÊci od czasu wystàpienia. OkreÊla 

si´ go jako wczesny, gdy wyst´puje do 24 

godzin po porodzie.

Najwa˝niejszà przyczynà krwotoku popo-

rodowego jest: atonia macicy, uszkodze-

nie kana∏u rodnego, pozostawienie resztek 

∏o˝yska w jamie macicy, koagulopatia.

Mo˝liwoÊç wystàpienia krwotoku jest 

wi´ksza u kobiet: po porodzie du˝ego 

p∏odu, po cià˝y mnogiej, gdy stwierdzone 

by∏o wielowodnie, po porodach operacyj-

nych, w ∏o˝ysku przodujàcym, przy przed-

wczesnym odklejeniu ∏o˝yska prawid∏owo 

usadowionego, je˝eli w poprzednich 

cià˝ach dochodzi∏o do krwotoków.

Najcz´stszà przyczynà póênego krwotoku 

poporodowego jest:

• nieprawid∏owe obkurczanie miejsca

∏o˝yskowego,

• pozostawienie resztek ∏o˝yska w macicy.

Krwawienie mo˝e byç umiarkowane i jedno-

stajne lub bardzo obfite i silne. Wa˝na jest

ocena iloÊci utraconej krwi i jej uzupe∏nienie.

W obfitym i silnym krwawieniu t´tno staje

si´ szybkie, nitkowate, spada ciÊnienie krwi,

wyst´puje bladoÊç pow∏ok skórnych, dresz-

cze, dusznoÊç, niepokój, zaburzenia widze-

nia i mo˝e dojÊç do utraty przytomnoÊci.

Konieczna jest hospitalizacja. Wprowadza-

my diet´ bogatà w bia∏ko, ˝elazo i witamin´ C.

Zapalenie b∏ony Êluzowej macicy

Objawia si´ wolnym zwijaniem macicy 

i wzrostem temperatury do 39-40ºC, z∏ym 

stanem ogólnym, odchody sà doÊç obfite 

i o nieprzyjemnej woni. Zaka˝enie mo˝e 

szybko rozprzestrzeniç si´ na mi´sieƒ 

macicy, przymacicza a nawet szybko mo˝e 

dojÊç do zaka˝enia ogólnego.

Najcz´stszymi czynnikami sprzyjajàcymi 

rozwojowi choroby sà:

• ci´cie cesarskie,

• przedwczesne p´kni´cie p´cherza p∏o-

do wego,

• cz´ste badanie przez pochw´ podczas

porodu,

• du˝a utrata krwi,

• z∏e warunki socjoekonomiczne,

• bardzo m∏ody lub starszy wiek,

• anemia przed porodem.

Twoje post´powanie powinno polegaç na

zachowaniu zasad aseptyki zarówno podczas
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porodu, jak i w po∏ogu. Unikanie urazów popo-

rodowych mo˝e zmniejszyç cz´stoÊç powik∏aƒ 

zapalnych. JeÊli to mo˝liwe, przed wdro˝eniem 

leczenia antybiotykami nale˝y pobraç do badaƒ 

odpowiedni materia∏ biologiczny – wydzielin´ 

z kana∏u szyjki, z rany pochwy i krocza oraz krew 

w celu okreÊlenia rodzaju bakterii powodujàcych 

zaka˝enie i oceny ich wra l̋iwoÊci na antybiotyki. 

W zale˝noÊci od objawów klinicznych wyma-

gasz odpowiedniego nawodnienia, wyrówna-

nia zaburzeƒ elektrolitowych i metabolicznych.

Zaka˝enie dróg moczowych

Obserwuje si´ u niewielkiej liczby kobiet 

po porodzie. Najcz´Êciej w 1. lub 2. dobie 

po∏ogu dochodzi do ostrego zapalenia 

p´cherza moczowego.

Przyczynà mo˝e byç:

• istniejàcy ju˝ w czasie cià˝y bakterio-

mocz,

• cewnikowanie p´cherza moczowego,

• zaleganie moczu,

• uraz p´cherza moczowego.

Musisz pami´taç, ˝e w czwartej lub w piàtej 

dobie mo˝e dojÊç do odmiedniczkowego 

zapalenia nerek. Mo˝esz zaobserwowaç 

pogorszenie stanu ogólnego, goràczk´ 

do 40°C, nudnoÊci, wymioty i bóle oko-

licy krzy˝owo l´dêwiowej. Niezb´dne jest 

pobranie moczu na badanie ogólne, bakte-

riologiczne i leczenie antybiotykiem. 

Niezw∏ocznie nale˝y oceniç Twój stan 

ogólny, zwróciç uwag´ na t´tno, ciÊnienie 

krwi, temperatur´, oddychanie. Spraw-

dza si´ charakter wydzieliny pochwowej 

(woƒ, zabarwienie), ocenia wyglàd rany 

i Twoje zachowanie (niepokój, sennoÊç, 

jad∏owstr´t, uczucie goràca, dreszcze).

Post´powanie polega na zachowaniu aseptyki. 

Rodzina powinna sta∏e i uwa˝nie obserwowaç 

i oceniaç Twój stan ogólny. Najwa˝niejszym 

zadaniem najbli˝szych jest wspieraç Ci´ emo-

cjonalnie, dodawaç otuchy, stwarzaç warunki 

do odpoczynku, podawaç du˝à iloÊç p∏ynów 

i diet´ wysokobia∏kowà, podawaç leki zgodnie 

z zaleceniem. 



Problemy laktacyjne i radze-

nie sobie z nimi w warunkach 

domowych.

Nierozerwalnym tematem z okresem 

po∏ogu jest oczywiÊcie karmienie natu-

ralne. Karmienie piersià jest naturalnà 

konsekwencjà cià˝y i porodu. Jest naj-

korzystniejszym sposobem ˝ywienia 

noworodka i niemowl´cia przynoszàcym 

korzyÊci zdrowotne bezpoÊrednio po 

porodzie, jak i odleg∏e dla Ciebie i dziec-

ka. Zwróç uwag´, jakie sà korzyÊci dla 

matki i dla dziecka, poznaj zasady i cechy 

dobrego karmienia piersià, a tak˝e proble-

my z jakimi mo˝esz si´ borykaç, i jak sobie 

z nimi radziç oraz jakà diet´ powinnaÊ 

stosowaç. Oceniajàc piersi musisz zwróciç 

uwag´ na ich kszta∏t, rozmiary, stan broda-

wek. W pierwszym – drugim dniu po∏ogu 

piersi sà mi´kkie, o jednorodnej konsy-

stencji. W trzeciej dobie po∏ogu sà bar-

dziej ocieplone i napi´te. Bardzo wa˝ne 

jest wczesne rozpocz´cie karmienia. Przez 

pierwsze kilka dni laktacji gruczo∏y sutko-

we wydzielajà siar´, której sk∏ad charakte-

ryzuje si´ dwukrotnie wi´kszà ni˝ w mleku 

dojrza∏ym zawartoÊcià bia∏ek, zw∏aszcza 

odpornoÊciowych oraz mniejszà iloÊcià 

t∏uszczów i laktozy.

Ssanie piersi przez noworodka zapobie-

ga nawa∏owi pokarmu i regulacji rozmia-

rów laktacji. 

Prawid∏owa brodawka sutkowa wysta-

je z otoczki ponad jej powierzchni´. 

Piel´gnacja piersi polega na obmywaniu 

ich podczas kàpieli ca∏ego cia∏a. Unikaj 

cz´stego ich mycia myd∏em, poniewa˝ 

mo˝e ono spowodowaç wysuszenie bro-

dawek i sk∏onnoÊç do p´kni´ç. PowinnaÊ 

nosiç w tym okresie biustonosz, poniewa˝ 

pozwala on na podtrzymanie i uniesienie 

ci´˝kich piersi, co sprzyja prawid∏owemu 

ich ukrwieniu, a zw∏aszcza dro˝noÊci prze-

wodów wyprowadzajàcych.

W czasie karmienia dziecko stymulu-

je zakoƒczenia nerwowe znajdujàce si´ 

na otoczce i brodawce sutkowej. Dru-

giego dnia po porodzie sutki stajà si´ 

twardsze i ci´˝sze. Trzeciego dnia zwykle 

zaczyna si´ wydzielanie mleka w takich 

iloÊciach, które mogà zapewniç nowo-

rodkowi zaspokojenie jego potrzeb 

w zakresie od˝ywiania. Piersi ulegajà dal-

szemu powi´kszeniu, stajà si´ jeszcze 

twardsze i niekiedy bolesne. W czasie 

przypadajàcym na kolejne karmienie, piersi 

stajà si´ wyraênie twardsze, a po karmie-

niu mi´kkie. Te zmiany b´dà wyst´powa∏y 

do koƒca karmienia piersià.

Najcz´stsze problemy 

wyst´pujàce w laktacji

BolesnoÊç brodawek

Stan ten najcz´Êciej obserwuje si´ od  

3. do 7. dnia po porodzie, spowodowany

jest zmianami hormonalnymi.

PowinnaÊ pami´taç o skorygowaniu tech-

niki karmienia piersià. Zwróç uwag´ na

prawid∏owe, g∏´bokie chwytanie przez dziec-

ko piersi (brodawka wraz z otoczkà), co

z pewnoÊcià przyczyni si´ do zmniejszenia

dolegliwoÊci bólowych podczas karmienia.

Poranione brodawki

Powoduje je nieumiej´tne przystawianie 

dziecka do piersi. Uszkodzenia pojawiajà 
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si´ ju˝ po pierwszych karmieniach. Zabu-

rzony mechanizm ssania mo˝e byç spo-

wodowany przez u˝ywanie smoczków 

i kapturków, oraz w wyniku cofni´tej 

˝uchwy, a tak˝e gdy dziecko ma krótkie 

w´dzide∏ko. 

PowinnaÊ wówczas poprawiç technik´ 

karmienia, oceniç mechanizm ssania 

piersi. Dobrze jest odciàgnàç niewielkà 

iloÊç pokarmu by uruchomiç wyp∏yw mle-

ka oraz rozpoczynaç karmienie od mniej 

bolesnej piersi. Leczenie i zapobieganie 

tym dolegliwoÊciom polega na wietrzeniu 

piersi i smarowaniu brodawek po ka˝dym 

karmieniu mlekiem II fazy. 

Nawa∏ pokarmu

To stan fizjologiczny, zwykle wyst´puje 

w 2 - 4 dobie po porodzie. Piersi sà 

du˝e, mi´kkie, niezaczerwienione, niebo-

lesne, temperatura cia∏a karmiàcej mamy 

powinna byç w normie a dziecko powin-

no dobrze ssaç i po∏ykaç pokarm. Nawa∏ 

Êwiadczy o prawid∏owej laktacji. 

PowinnaÊ odciàgnàç niewielkà iloÊç pokar-

mu, poniewa˝ dziecko mo˝e mieç k∏opoty 

z uchwyceniem brodawki na obrzmia∏ej 

piersi. Po karmieniu nale˝y po∏o˝yç na 

pierÊ zimny ok∏ad np. z mokrej i ch∏odnej 

pieluszki lub z zimnych, zgniecionych liÊci 

bia∏ej kapusty. 

Obrz´k piersi i zastój pokarmu

U wi´kszoÊci kobiet po porodzie w 3. lub 4. 

dobie dochodzi do gwa∏townego przyp∏ywu 

pokarmu nazywanego „nawa∏em“, który 

zwiàzany jest zarówno ze zwi´kszajàcà 

si´ sekrecjà mleka, wi´kszym przekrwie-

niem gruczo∏ów piersiowych oraz z nie-

dostatecznym udro˝nieniem przewodów 

wyprowadzajàcych powodujàcych aku-

mulacj´ mleka. 

Spowodowany jest równie˝ b∏´dnym 

post´powaniem w czasie trwania nawa-

∏u mlecznego. Nast´puje przesi´k p∏ynu 

z przewodów mlecznych do tkanek zr´bu 

gruczo∏u oraz zaburzony jest dop∏yw oksy-

tocyny. Piersi sà obrzmia∏e, twarde, bole-

sne, zaczerwienione, goràce, temperatura 

jest podwy˝szona nawet do 38,4°C, cza-

sami mo˝e byç w normie. 

PowinnaÊ wówczas skorygowaç tech-

nik´ karmienia, zastosowaç ciep∏e ok∏ady 

na pierÊ przed karmieniem, odciàgnàç 

niewielkà iloÊç pokarmu przed karmie-

niem w celu zmi´kczenia otoczki. Je˝eli 

dziecko nieefektywnie opró˝nia piersi, 

nale˝y pomóc odciàganiem. Leczenie 

w warunkach domowych polegaç powin-

no na masa˝u piersi wraz z opró˝nianiem 

mechanicznym i poprzez karmienie. Sku-

teczne jest tak˝e stosowanie ok∏adów 

ciep∏ych lub zimnych oraz donosowe 

podanie oksytocyny. Poprawa najcz´Êciej 

nast´puje szybko. Zaleca si´ zimne ok∏ady 

na piersi po karmieniach na ok. 20 minut 

lub ok∏ady ze sch∏odzonej rozgniecionej 

kapusty.

Zatkanie przewodu mlecznego

Mo˝e wystàpiç w ka˝dym momencie trwa-

nia laktacji w wyniku wype∏nienia przewo-

du mlecznego. Dochodzi do ucisku naczyƒ 

w∏osowatych i do obrz´ku tkanek zr´bu 

gruczo∏u. Przyczynà zatkania przewodu 

mo˝e byç: ucisk ubrania lub biustonosza, 

stres, przem´czenie, nieprawid∏owa tech-

nika karmienia.
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Dotyczy najcz´Êciej jednej piersi, frag-

ment piersi powy˝ej miejsca zatkania jest 

twardszy, bolesny, zaczerwieniony, czasa-

mi wyczuwalny jest guzek.

Zaleca si´ cz´ste karmienia chorà piersià 

i zaczynanie karmienia te˝ od chorej piersi, 

bródka lub nosek dziecka powinny w cza-

sie ssania byç ukierunkowane na chory 

fragment piersi. Ponadto powinno si´ 

stosowaç zimne ok∏ady po karmieniach 

na chore miejsce. 

Zapalenie piersi

Zapalenie piersi rozpoczyna si´ zazwyczaj 

w 2. lub 3. tygodniu po∏ogu. Czynnikiem 

chorobotwórczym w ponad 90% przypad-

ków jest gronkowiec z∏ocisty hemolizujàcy, 

ponadto gronkowiec bia∏y, pa∏eczka 

okr´˝nicy lub pa∏eczka odmieƒca pospo-

litego. Zapaleniom sprzyjajà uszkodzone 

brodawki, nadmiernie rozbudzona laktacja, 

z∏a technika karmienia. Wyró˝nia si´ dwie 

drogi zaka˝enia: przezbrodawkowà oraz 

bardzo rzadkà krwiopochodnà. G∏ównà 

rol´ w zaka˝eniach przezbrodawkowych 

odgrywajà czynniki patogenne znajdujàce 

si´ w jamie ustnej i nosowo-gard∏owej 

noworodka, u domowników, w bieliênie 

oraz w ranach pooperacyjnych. Szerze-

niu si´ zaka˝enia sprzyjajà najdrobniej-

sze uszkodzenia brodawki piersiowej. 

Poczàtek choroby jest nag∏y, pojawiajà si´ 

dreszcze, bóle mi´Êniowo-stawowe, wyso-

ka temperatura (39-40°C) i tachykardia – 

przyspieszona akcja serca, podwy˝szony 

poziom leukocytów. Najcz´stszà postacià 

po∏ogowego zapalenia piersi jest zapalenie 

Êródmià˝szowe, czyli limfogenne. Zmienio-

ny zapalnie gruczo∏ jest napi´ty, goràcy 

oraz zaczerwieniony. Zaczerwienie poja-

wia si´ najcz´Êciej po 12-14 godzinach 

od wystàpienia bólów i goràczki. Zmiana 

dotyczy zazwyczaj jednego z kwadrantów 

piersi (najcz´Êciej górnego zewn´trznego), 

gdzie wyst´puje zaczerwienienie skóry 

i jej ocieplenie. Ka˝de dotkni´cie piersi 

jest najcz´Êciej bardzo bolesne. Zapale-

niu towarzyszy zmniejszenie wydzielania 

pokarmu. 

Leczenie zapalenia piersi jest ró˝ne. 

Pierwsze polega na ograniczeniu lakta-

cji. BezpoÊrednio po wystàpieniu pierw-

szych objawów podaje si´ ma∏e dawki leku 

hamujàcego wydzielanie prolaktyny – bro-

mokryptyn´ lub lizuryd. Leczenie to ma 

na celu zmniejszenie wydzielania pokar-

mu. Bardzo wa˝ne jest, aby w tym cza-

sie dbaç o ca∏kowite opró˝nianie piersi. 

Dzi´ki takiemu leczeniu goràczka zazwy-

czaj ust´puje po 12 – 24 godzinach, 

a tak˝e jest mo˝liwe utrzymanie laktacji 

oraz dalsze karmienie piersià. Je˝eli ogra-

niczenie laktacji nie przynios∏o poprawy, 

wskazane jest podawanie antybiotyków. 

Inny sposób leczenia polega na antybio-

tykoterapii oraz regularnym opró˝nianiu 

zdrowej piersi poprzez karmienie nowo-

rodka, natomiast dotkni´tej zapaleniem, 

poprzez masa˝ i odciàganie pokarmu. 

Wczesne rozpocz´cie leczenia prowadzi 

do cofni´cia objawów w ciàgu 2 – 3 dób, 

jednak leczenie powinno byç kontynuowa-

ne przez 10 dni. W czasie prawid∏owego 

leczenia - trwa od 2-6 dni. 

Poleca si´ cz´ste karmienie chorà piersià 

nawet co 2 godziny w ró˝nych pozycjach, 

po karmieniach zaÊ zimne ok∏ady na pierÊ. 

Na zlecenie lekarza antybiotyk na 10-14 



dni, leczenie brodawek. PowinnaÊ w tym 

czasie du˝o odpoczywaç, piç wi´ksze 

i loÊci p∏ynów oraz odpowiednio si´ 

od˝ywiaç – dieta wspierajàca odpornoÊç. 

PowinnaÊ mieç na uwadze fakt, ˝e êle 

leczone zapalenie mo˝e spowodowaç 

powstanie ropnia sutka. 

Ropieƒ piersi

To ograniczony zbiornik treÊci ropnej 

powstajàcy w wyniku zejÊcia procesu 

zapalnego.

Mo˝esz skar˝yç si´ na silny ból w kon-

kretnym miejscu. Obserwuje si´ ból, 

zaczerwienienie, obrz´k i ogólne objawy 

zaka˝enia. 

Zalecenia to: karmienie piersià, anty-

biotykoterapia, w miar´ potrzeby leki na 

obni˝enie goràczki. Je˝eli leczenie b´dzie 

polega∏o na aspiracji treÊci lub naci´ciu 

ropnia, nie nale˝y przerywaç karmienia 

piersià

Mimo, ˝e po∏óg jest zjawiskiem fizjologicz-

nym, niekiedy zdarzajà si´ podczas jego 

trwania sytuacje, które mogà powa˝nie 

zagroziç zdrowiu i ˝yciu kobiety. Dlatego 

te˝ szczególnà rolà, nie tylko Twojà, ale 

i najbli˝szych jest umiej´tnoÊç rozpozna-

wania podstawowych objawów kompli-

kacji poporodowych, tak aby w por´ im 

zaradziç lub zaalarmowaç lekarza. 

Depresja poporodowa

Cià˝a, poród i przejÊcie w okres macie-

rzyƒstwa nie mo˝na zaszeregowaç do 

zwyk∏ego przejÊcia z jednego etapu ˝ycia 

w drugi. Jest to okres zwrotny w ˝yciu 

Twoim, Twojego partnera i ca∏ej rodzi-

ny. Ze wzgl´du na si∏´ emocjonalnego 

zaanga˝owania i zmian´ sytuacji ˝yciowej, 

okres po∏ogowy jest najbardziej nara˝ony 

na ró˝nego typu trudnoÊci emocjonalne 

i zaburzenia psychiczne, takie jak depre-

sja poporodowa.

Okres ten charakteryzuje si´ wybitny-

mi przeobra˝eniami ustrojowymi i psy-

chicznymi. Dlatego tak ogromne znacze-

nie ma pomoc najbli˝szych, ich wiedza 

i umiej´tnoÊci. Partner i najbli˝sza rodzi-

na, a tak˝e wszyscy odwiedzajàcy powin-

ni wykazywaç ciep∏e uczucia wobec Cie-

bie i noworodka. Opieka Twojego partnera 

nad Tobà i Waszym maleƒstwem musi byç 

wykonywana z pe∏nym zaanga˝owaniem 

i odpowiedzialnoÊcià aby pierwsze, cza-

sami najtrudniejsze dni po porodzie by∏y 

pi´knym czasem wype∏nionym mi∏oÊcià 

i radoÊcià.

Dla Ciebie po∏óg jest najtrudniejszym 

okresem, w którym zachodzà ogrom-

ne zmiany w Twoim organizmie, zarów-

no anatomiczne, morfologiczne jak 

i czynnoÊciowe. Okres ten, zarówno 

przez partnera, jak i najbli˝szych powi-

nien byç wykorzystany na pomoc Tobie 

i dziecku, dok∏adnà obserwacj´ Twojego 

stanu ogólnego, stanu fizycznego i psy-

chicznego z uwzgl´dnieniem zmian zarów-

no ogólnoustrojowych, jak i miejscowych, 

dotyczàcych narzàdu rodnego.

To w∏aÊnie ojciec dziecka powinien Ci´ 

wspieraç, dostarczaç Ci literatury facho-

wej na temat czynnoÊci higienicznych 

i piel´gnacyjnych w okresie po∏ogu, 

odgrywaç istotnà rol´ w zakresie udzie-

lania rad, wskazówek i pomocy podczas 
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czynnoÊci piel´gnacyjnych przy dziecku. 

Powinien to byç równie˝ czas edukacji 

w zakresie karmienia piersià i w∏aÊciwego 

od˝ywiania.

Matka powracajàca do pracy

Najwi´cej dylematów i rozterek pojawia 

si´, gdy powracasz do pracy. Dobrze 

jest kierowaç si´ zasadà „im póêniej, tym 

lepiej”. Zastanawiasz si´, co masz poczàç, 

gdy wàtpisz czy b´dziesz mog∏a karmiç. 

JeÊli bardzo Ci na tym zale˝y i masz 

wsparcie emocjonalne zarówno w domu 

jak i w pracy, na pewno poradzisz 

sobie i z pracà, i z karmieniem. Najlep-

szym wyjÊciem z tej sytuacji wydaje si´ 

byç karmienie po pracy i nie narzucanie 

dziecku sta∏ego planu karmienia. Kobie-

ty pracujàce, w dni wolne mogà karmiç 

swoje maluszki wy∏àcznie piersià, pomo˝e 

to zachowaç pokarm, co jest g∏ównym 

problemem w ich sytuacji. JeÊli podej-

miesz decyzj´ o zaniechaniu karmienia po 

powrocie do pracy, warto abyÊ dla zdrowia 

dziecka raz na jakiÊ czas karmi∏a je piersià. 

Mo˝esz to czyniç podczas kilku tygodni 

urlopu. Aby utrzymaç laktacj´ pracujàc,  

powinnaÊ staraç si´ karmiç dziecko tu˝ 

przed wyjÊciem do pracy i zaraz po powro-

cie. W przypadku kiedy pracujesz d∏u˝ej 

ni˝ 6 godzin powinnaÊ odciàgaç pokarm 

przynajmniej jeden raz dziennie. Wa˝nym 

zachowaniem jest to, i˝ zanim wrócisz 

do pracy zawodowej, maluszek powi-

nien dostawaç co najmniej jednà butelk´ 

na dzieƒ. W okresie karmienia butelkà 

nale˝y koniecznie pami´taç o odciàganiu 

pokarmu, aby utrzymaç wydzielanie mleka. 

Odciàgni´te mleko mo˝na przechowywaç 

przez kilka (2 – 3) dni w lodówce lub kilka 

miesi´cy w zamra˝arce. Przed podaniem 

go dziecku nale˝y jednak sprawdziç jaki 

ma zapach i smak, by upewniç si´, czy nie 

skwaÊnia∏o. PowinnaÊ pami´taç, ˝e mle-

ko, które zosta∏o po karmieniu w butelce 

nale˝y wylaç po up∏ywie 6 – 12 godzin. 

Podczas powrotów do domu uwa˝nie 



przyglàdaj si´ dziecku, dzi´ki temu uczysz 

si´ odczytywaç jego komunikaty, mo˝esz 

te˝ lepiej dostosowaç swoje zachowanie 

do jego zmieniajàcych si´ potrzeb. Wa˝ne 

jest, by po powrocie do domu rozmawiaç 

z dzieckiem. Stymulowany jest w ten spo-

sób rozwój s∏uchu, mowy oraz psychiki 

dziecka, czyli jego przysz∏ych zdolnoÊci 

do nawiàzywania relacji. Twój maluszek 

ma bardzo dobrze rozwini´ty zmys∏ doty-

ku, który jest jednym z najwa˝niejszych 

zmys∏ów. Nie zapominajmy zatem, ˝e 

uwielbia przytulaç si´ do Ciebie i to 

mo˝liwie jak najwi´kszà powierzchnià 

cia∏a. ˚ywo reaguje na dotyk, uspokaja 

si´, gdy jest masowane po plecach lub 

delikatnie g∏askane po g∏ówce. Po powro-

cie z pracy czyƒ to jak najcz´Êciej. 

Najwi´cej rozterek pojawia si´, gdy nie masz 

komu powierzyç opieki nad swojà pociechà 

podczas gdy Ty przebywasz w pracy. Naj-

lepszym rozwiàzaniem wydaje si´ byç zna-

lezienie dobrego ˝∏obka lub niani. JeÊli masz 

do czynienia z jedynakiem, szczególnie cen-

na w tym przypadku okazuje si´ opieka 

grupowa. Dziecku potrzebny jest kontakt 

z rówieÊnikami nie tylko do zabawy, lecz po to 

by nauczyç si´ z nimi porozumiewaç. Pomaga 

im to nauczyç si´ akceptowaç i post´powaç 

równie˝ z innymi doros∏ymi a nie tylko z Wami 

rodzicami. Wybierajàc natomiast opiekunk´, 

powinnaÊ przede wszystkim oceniç jej 

dojrza∏oÊç i energi´, jej wiek nie ma tak wiel-

kiego znaczenia. Musi to byç osoba, którà 

znacie, i której ufa dziecko. B∏´dem jest szu-

kanie tylko osoby z doÊwiadczeniem, nie 

powinno ono byç kryterium decydujàcym. 

Wa˝niejsze od doÊwiadczenia jest czystoÊç 

i dok∏adnoÊç. Przygotowania jedzenia dla 

dziecka nie mo˝na powierzyç osobie, która 

nie zrobi tego porzàdnie. Lepsza jest opie-

kunka zbyt swobodna ni˝ zbyt drobiazgowa, 

o dobrych cechach i intencjach dla dobra

dziecka. Najlepiej jest korzystaç z us∏ug tyl-

ko jednej lub dwóch opiekunek. Dobrym

pomys∏em jest za∏o˝enie dla niej zeszytu,

w którym powinna notowaç wszystko, co

dotyczy trybu ˝ycia dziecka. Przy doborze

opiekuna do dziecka pami´taj, ˝e idealnym

opiekunem mo˝e byç ktoÊ z rodziny, kto

mieszka blisko i jest sk∏onny wziàç na siebie

tak du˝à odpowiedzialnoÊç.

Jak uniknàç problemów 

z  piel´gnacjà dziecka.

Piel´gnacja dziecka.

B´dàc w domu musisz zapewniç sobie 

maksimum wygody. Wiele czasu bowiem 

b´dzie wymaga∏o karmienie i piel´gnacja 

dziecka. Zw∏aszcza w pierwszych dniach 

by∏oby bardzo dobrze, gdyby ktoÊ serdecz-

ny i ˝yczliwy móg∏ Ci s∏u˝yç pomocà. Jako 

m∏oda matka mo˝esz mieç problemy ada-

ptacyjne i prze˝ywaç za∏amania czy depre-

sje poporodowe, dlatego te˝ powinnaÊ 

wiedzieç, dokàd w takich sytuacjach 

mo˝esz zwróciç si´ ze swoimi k∏opotami. 

Po powrocie ze szpitala zastanawiasz si´, 

jak poradzisz sobie z maleƒstwem: czy 

zdo∏asz je nakarmiç, czy nauczysz si´ 

prawid∏owo je piel´gnowaç i utuliç jego 

p∏acz. 

Sà noworodki „ksià˝kowe” – jedzà co 

trzy, cztery godziny, majà przerw´ nocnà, 

która trwa nawet 4-6 godzin. Pod-

czas czuwania sà spokojne i zadowolo-

ne. Ale wiele maluszków nie pasuje do 
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podr´cznikowego idea∏u. Jedne domagajà 

si´ jedzenia co godzin´, inne przesypiajà 

szeÊç godzin, a Ty denerwujesz si´, ˝e 

mo˝e maleƒstwo jest s∏abe, anemicz-

ne i trzeba je obudziç na karmienie. Sà 

˝ar∏oki, które od pierwszych chwil dosko-

nale radzà sobie z ssaniem, i niejadki, któ-

re nie potrafià dobrze uchwyciç brodawki, 

jedzà niespokojnie i karmienie ich wcale 

nie nale˝y do wielkich przyjemnoÊci. Sà 

noworodki usypiajàce spokojnie po kar-

mieniu, a sà te˝ takie, które trzeba bujaç 

lub nosiç. Cz´sto miewajà kolk´ jelitowà, 

która m´czy je nawet po kilka miesi´cy 

(malec krzyczy wówczas przez kilka 

godzin dziennie – zazwyczaj po po∏udniu 

– i niewiele mo˝esz mu pomóc).

Od pierwszych chwil ˝ycia dzieci majà

swoje upodobania. Niektóre lubià cisz´,

inne wolà przebywaç w pokoju gdzie gra

radio lub prowadzone sà spokojne rozmo-

wy. Obserwujàc uwa˝nie swojego malusz-

ka, bardzo szybko poznasz jego zwyczaje

i upodobania.

Jednak podstawowà zasadà post´powania 

z noworodkiem jest bezwzgl´dne prze-

strzeganie h ig ieny.  Przed ka˝dym 

przystàpieniem do maleƒstwa powinnaÊ 

starannie umyç r´ce ciep∏à wodà 

z myd∏em. Codzienna piel´gnacja polega 

na utrzymaniu w czystoÊci nie tylko dziec-

ka, ale i jego otoczenia. Musisz pami´taç 

o wietrzeniu pomieszczenia, w którym

dziecko przebywa, oraz dbaç o w∏aÊciwe

ubieranie malucha, by go nie przegrzewaç

ani nadmiernie nie och∏odziç. Chroniç te˝

trzeba pociech´ przed kontaktami z oso-

bami chorymi lub kaszlàcymi.

Drobne zabiegi piel´gnacyjne

Zabiegi piel´gnacyjne dotyczàce uszu, 

oczu, nosa narzàdów p∏ciowych i odby-

tu powinnaÊ wykonywaç szczególnie 

ostro˝nie, aby nie uszkodziç delikatnego 

wn´trza i tkanki wokó∏. Wszelkie zabiegi 

w jamie ustnej sà zazwyczaj zb´dne.

Wystarczy umyç ty lko ma∏˝owin´ 

usznà i widoczne wejÊcie do przewo-

du s∏uchowego, bez si´gania do Êrodka. 

Woskowina wytwarza si´ w przewodzie 

po to, ˝eby chroniç go i oczyszczaç. 

Wszelkie próby wydostania wosko-

winy mogà doprowadziç do jeszcze 

g∏´bszego jej wepchni´cia, chocia˝ zda-

rza si´, ˝e niemowl´ta i ma∏e dzieci majà 

problemy z nadprodukcjà woskowiny. 

W takiej sytuacji laryngolodzy dzieci´cy 

zalecajà rodzicom stosowanie preparatów 

rozpuszczajàcych woskowin´. Podobnie 

jak wn´trze ucha, wn´trze nosa równie˝ 

oczyszcza si´ samoistnie i nie wyma-

ga specjalnych zabiegów higienicz-

nych. Je˝eli wydostaje si´ jakaÊ wydzie-
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lina mo˝esz wytrzeç nos na zewnàtrz. 

Zaschni´tà wydzielin´ mo˝esz usunàç 

z noska rogiem zmoczonej myjki. Nie 

nale˝y jednak wk∏adaç do Êrodka ˝adnych 

wacików, patyczków lub w∏asnego palca. 

Mo˝na natomiast u˝ywaç aspiratorów, 

które pomagajà w bezpieczny i efektywny 

sposób usunàç zalegajàcà woskowin´ z 

otworów nosowych G´ stà lub zaschni´tà 

wydzielin´ mo˝na roz rzedziç zakraplajàc 

dziecku roztwór wody morskiej w sprayu 

(zaopatrzonym w specjalnà, anatomicznà 

koƒcówk´) lub sól fizjologicznà w jedno-

razowych ampu∏kach, a nast´pnie usunàç 

wydzielin´ przy pomocy aspiratora.

Obcinanie paznokci u malutkich palusz-

ków dziecka jest zabiegiem koniecznym, 

gdy˝ dziecko pozostawione bez opie-

ki mo˝e mocno podrapaç sobie twarz. 

Paznokcie noworodka bywajà mocno 

przeroÊni´te i sà tak mi´kkie, ˝e mo˝na 

ciàç je tak ∏atwo jak papier. Znacznie 

trudniej uchwyciç chwil´, aby dziecko si´ 

nie poruszy∏o. Mo˝esz to zrobiç w cza-

sie snu. Pami´taj, aby u˝ywaç specjal-

nych no˝yczek do paznokci z okràg∏ymi 

koƒcami, aby w razie szarpni´cia d∏onià 

w nieodpowiednim momencie dziecko 

nie zosta∏o uk∏ute. Oczy obmywane sà 

dzi´ki sta∏emu sp∏ukiwaniu przez ∏zy, nie 

tylko wtedy gdy dziecko p∏acze. Dlate-

go, jeÊli oczy sà zdrowe, nie ma potrze-

by zapuszczania jakichkolwiek kropli. 

Wystarczy przy przymkni´tych powie-

kach przemywaç wacikiem zmoczonym 

w wodzie ka˝dà szpar´ powiekowà od 

zewnàtrz w kierunku nosa. 

Okolice narzàdów p∏ciowych i odbytu 

powinnaÊ przemywaç zwil˝onym wacikiem. 

U ch∏opców w czasie kàpieli obmywaj ca∏e 

pràcie i krocze pami´tajàc, by nie zsuwaç 

napletka. Skóra pod penisem i pod workiem 

mosznowym powinna byç myta bardzo sta-

rannie. U dziewczynek natomiast przemy-

waj wargi sromowe w kierunku od góry do 

do∏u (wa˝ne jest aby nie przenosiç z odbyt-

nicy bakterii jelitowych) oraz fa∏dy w okolicach 

krocza i ud. Nie nale˝y przy tym rozchylaç 

warg sromowych. Delikatnie myj okolice 

odbytu i fa∏dy przy poÊladkach. Ka˝de przewi-

janie dziecka powinno byç po∏àczone z wyko-

nywaniem zabiegów higienicznych w okoli-

cach narzàdów p∏ciowych i odbytu. 

Pierwsza kàpiel.

Kàpiel jest podstawowym zabiegiem 

higienicznym. Ma ona na celu utrzyma-

nie dziecka w czystoÊci. Jednak zanim 

dziecko zacznie chodziç na czworakach 

i brudziç si´ doÊç dok∏adnie, codzien-

na kàpiel nie jest konieczna. Wystarczy 

dok∏adnie obmywaç dziecko miejscowo 

w czasie zmiany pieluchy i po karmie-

niu, a kàpiel trzy razy w tygodniu zupe∏nie 

wystarczy. Rzadsze kàpiele mogà byç mile 

widziane zw∏aszcza w pierwszych tygo-

dniach, kiedy cz´sto i kàpiàcy, i kàpany 

nie przepadajà za tym elementem codzien-

nej piel´gnacji. Codzienne przecieranie 

gàbkà najbardziej nara˝onych na brud 

miejsc, jak twarz, szyja, ràczki i pupa 

zaoszcz´dzà stresu niemowl´ciu, które nie 

znosi kàpieli. Jednak˝e dla tych maluchów, 

które to uwielbiajà, kàpiel powinna byç nie-

odzownym rytua∏em ka˝dego dnia. Jako 

niedoÊwiadczeni rodzice cz´sto boicie si´ 

kàpaç swoje maleƒstwo. Ogarnia Was l´k 

przed upuszczeniem czy uszkodzeniem 



p
o

ra
d

y
 d

la
 m

a
m

y

2
dziecka, wydaje Wam si´ ono bezbron-

ne, kruche i Êliskie, zw∏aszcza po namy-

dleniu. Dlatego, szczególnie poczàtkowo, 

bardzo przydatna jest pomoc innej, bar-

dziej doÊwiadczonej osoby. Temperatura 

w pomieszczeniu, w którym kàpiemy dziec-

ko nie powinna byç ni˝sza ni˝ 22-24°C.

Ka˝da pora dnia jest dobra na kàpiel, 

choç wieczór wydaje si´ najodpowied-

niejszy, gdy˝ wykàpane dziecko ∏atwiej 

zapada w sen. Unikaj kàpania tu˝ przed 

i zaraz po jedzeniu, poniewa˝ wstrzàsanie 

dzieckiem, które ma pe∏ny brzuszek mo˝e 

skoƒczyç si´ ulaniem pokarmu lub wymio-

tami, a z kolei g∏odne dziecko mo˝e byç 

niespokojne. W ˝adnym wypadku nie 

mo˝esz zostawiaç dziecka samego nawet 

na sekund´, by zrobiç coÊ innego.

Zanim kikut p´powiny odpadnie i zagoi 

si´, kàpiel w wanience mo˝na od∏o˝yç na 

kilkanaÊcie dni. Myjka lub gàbka zastàpià 

jà skutecznie. Aby umyç ca∏e niemowl´ 

myjkà, u∏ó˝ je wygodnie na stole lub sobie 

na kolanach. Pod cia∏ko dziecka pod∏ó˝ 

kawa∏ek ceratki. K∏adàc niemowl´ na 

twardej powierzchni, np. na stole, po∏ó˝ 

pod spód mi´kkà podk∏adk´ (du˝à podu-

szeczk´ lub z∏o˝ony kocyk czy ko∏derk´), 

˝eby dziecko nie obsuwa∏o si´ na jeden czy 

drugi boczek. Twarzyczk´ i skór´ g∏owy 

myj myjkà i ciep∏à wodà bez myd∏a. Myjkà 

lub r´kà namydlaj reszt´ cia∏a. Nast´pnie 

sp∏ucz myd∏o, przecierajàc ca∏e cia∏o przy-

namniej dwa razy dobrze namoczonà 

w czystej wodzie myjkà, szczególnà 

uwag´ zwracajàc na obmycie wszystkich 

fa∏d skórnych. Przed przystàpieniem do 

kàpieli w wanience musisz si´ upewniç, czy 

wszystkie potrzebne rzeczy sà w zasi´gu 

r´ki. Ka˝de pomieszczeniu w mieszka-

niu mo˝e byç przystosowane do kàpania 

dziecka, chocia˝ ze wzgl´du na chlapanie 

wodà, ∏azienka lub kuchnia wydajà si´ naj-

odpowiedniejsze. Blat, na którym posta-

wiona jest wanienka, musi byç na odpo-

wiedniej wysokoÊci i odpowiednio du˝y, 

by mog∏y zmieÊciç si´ na nim wszystkie 

potrzebne przybory. tj. myd∏o lub emulsj´ 

do kàpieli, myjki, waciki, r´czniki, szczot-

ka do w∏osków, czyste pieluszki i ubranka, 

oliwka lub zasypka. Aby dziecko by∏o bez-

pieczniejsze i nie mog∏o wyÊlizgnàç si´ 

z ràk, po∏ó˝ na dnie wanienki pieluszk´, 

na której mo˝esz po∏o˝yç maluszka. Woda 

do kàpieli powinna mieç mniej wi´cej tem-

peratur´ cia∏a, czyli oko∏o 37-38°C. Ter-

mometr do kàpieli jest u∏atwieniem dla 

niedoÊwiadczonych rodziców, ale nie jest 

niezb´dny. Temperatur´ wody mo˝esz 

sprawdziç ∏okciem lub przegubem. Przy 

pierwszych kàpielach wlewaj niewie-

le wody, od 3 do 5 cm na dno, dopó-

ki nie nabierzesz wprawy w trzymaniu 

niemowl´cia w wodzie. Podczas kàpieli 

trzymaj dziecko w ten sposób, aby jego 

g∏ówka spoczywa∏a Ci na przegubie jednej 

r´ki, przy czym palcami tej samej r´ki moc-

no chwyç niemowl´ pod paszk´. G∏ówk´ 

wystarczy umyç myd∏em raz czy dwa 

razy w tygodniu. Myd∏o usuwaj zmoczonà 

myjkà, przecierajàc nià g∏ówk´ dwukrotnie. 

Podczas codziennej piel´gnacji i kàpieli 

szczególnà uwag´ zwróç na mi´kkie 

miejsce na g∏ówce dziecka - ciemiàczka. 

Zarówno du˝e przednie, ani ma∏e tylne 

nie powinno stanowiç powodu do obaw. 

Rodzice niepotrzebnie bojà si´ dotykaç 

tego miejsca. Sà one pokryte b∏onà bardzo 



wytrzyma∏à i nie ma ryzyka jakiegokolwiek 

uszkodzenia podczas zwyk∏ych czynnoÊci 

zwiàzanych z opiekà.

Nast´pnie myjkà lub r´kà namydl reszt´ 

tu∏owia, ràczki i nó˝ki. R´cznik kàpielowy 

powinien byç mi´kki, przy czym osu-

szaj nim dziecko raczej poprzez dotyk, 

a nie wycieranie. Gdy kàpiesz dziecko 

w wanience, zanim p´pek jest ca∏kowicie 

wygojony, pami´taj o wysuszeniu go po 

kàpieli sterylnà gazà lub wacikiem. Kàpiel 

nale˝y wykonywaç sprawnie, pewnie, ale 

bez nadmiernego poÊpiechu i zdenerwo-

wania. Po kilku tygodniach wi´kszoÊç 

dzieci Êwietnie si´ czuje w kàpieli.

Piel´gnacja kikuta p´powinowego

Tu˝ po porodzie podwiàzuje si´ p´powin´ 

i przycina jà blisko cia∏a noworodka – 

oko∏o 1,5 do 2 cm. Pozostawiony kikut 

po kilku dniach od urodzenia robi si´ 

czarny, usycha i odpada. Trwa to zwy-

kle 2-3 tygodnie, choç mo˝e to potrwaç 

d∏u˝ej. Piel´gnacja p´pka polega przede 

wszystkim na osuszaniu i chronieniu przed 

zaka˝eniem. Podstawowym dzia∏aniem 

jest umo˝liwienie dost´pu powietrza oraz 

ochrona przed dra˝niàcym dzia∏aniem 

moczu. Wskazane jest takie zawijanie pie-

luszki, ˝eby nie zakrywa∏a kikuta, co uchro-

ni go przed zamoczeniem. Dezynfekcj´ 

powinnaÊ przeprowadzaç 1 do 2 razy dzien-

nie przecierajàc gazikiem nasàczonym 70% 

spirytusem. P´pka nie powinnaÊ moczyç 

dopóki nie odpadnie kikut p´powiny. Po 

odpadni´tym kikucie pozostaje czasem 

Êwie˝a ranka, która goi si´ zwykle przez 

kilka dni, wyjàtkowo do kilku tygodni. Gdy 

gojenie jest powolne, rana obrzmiewa, 

nape∏niajàc si´ ziarninà, ale nie ma to istot-

nego znaczenia. Zranione miejsce powin-

no byç po prostu trzymane w czystoÊci 

i zawsze suche, ˝eby nie dosz∏o do 

zaka˝enia. Gdy rana jest zawsze sucha, 

tworzy si´ na niej strup, który odpada po 

wygojeniu. JeÊli strupek zostanie przypad-

kowo zdarty ubraniem mogà pojawiç si´ 

kropelki krwi, ale nie trzeba si´ tym martwiç.

Piel´gnacja skóry

Zdarza si´, ˝e maluch ma odparzony 

i zmacerowany naskórek, który staje si´  

podatny na inwazj´ bakterii i grzybów. Nie 

powinnaÊ dopuszczaç do ˝adnej posta-

ci zapalenia skóry, które niewàtpliwie jest 

dla dziecka êród∏em niepokoju i cierpienia. 

Aby uniknàç tej przykrej dolegliwoÊci sto-

suj specjalne kremy ochronne. Po ka˝dym 

myciu wa˝ne jest dok∏adne osuszenie skó-

ry, a nast´pnie nale˝y jà nat∏uÊciç (szcze-

gólnie pachwinki) oliwkà dla dzieci lub 

innym preparatem nat∏uszczajàcym. U star-

szych niemowlàt w celu nat∏uszczenia 

skóry po myciu, lub przy zmianie pie-

luch, mo˝esz u˝ywaç kremów przezna-

czonych dla dzieci. U nich te˝ stosowaç 

mo˝na zasypki dla dzieci, oczywiÊcie 

po bardzo dok∏adnym osuszeniu skó-

ry. Zasypki i pudry muszà byç stosowa-

ne w bardzo ma∏ej iloÊci, aby nie zbija∏y 

si´ w grudki i mechanicznie nie dra˝ni∏y 

skóry. Bardzo wskazane jest cz´ste wie-

trzenie i utrzymywanie w suchoÊci okolic 

pokrytych pieluchami. W przypadku dzie-

ci, które ulewajà, wa˝ne jest przemywa-

nie z resztek pokarmowych okolicy fa∏dów 

szyjnych, a nast´pnie ich dok∏adne wysu-

szenie i nat∏uszczanie. 
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Problemy noworodka

Pierwszy miesiàc jest najtrudniejszy zarów-

no dla dziecka, które musi przystosowaç 

si´ do Êwiata, jak i Ciebie, szczególnie jeÊli 

jest to Twoja pierwsza pociecha. Z uwagà 

przyglàdasz si´ maleƒstwu, niepokoi Ci´ 

ka˝dy jego p∏acz. 

K∏opoty ze skórà

Skóra noworodka ró˝ni si´ od skóry 

doros∏ego cz∏owieka, jest cienka i ma barw´ 

bladoró˝owà lub ró˝owà. Niekiedy sprawia 

wra˝enie niemal przezroczystej, gdy˝ pod 

warstwà naskórka widaç siateczk´ naczyƒ 

krwionoÊnych. U niektórych maluszków, 

zw∏aszcza urodzonych nieco przed czasem, 

skóra pokryta jest delikatnym ow∏osieniem 

zwanym meszkiem p∏odowym. Zanika on 

(wyciera si´) w pierwszych tygodniach ˝ycia. 

Gruczo∏y potowe odpowiedzialne za utrzyma-

nie odpowiedniego poziomu wody w orga-

nizmie sà jeszcze niedojrza∏e i skóra ∏awo 

ulega wysuszeniu, z∏uszczaniu i p´kaniu. 

Dlatego tak wa˝na jest staranna piel´gnacja 

i u˝ywanie odpowiednich kosmetyków.

Wszelkie plamki, wypryski i znamiona, któ-

re znajdujà si´ na skórze maleƒstwa zaraz 

po urodzeniu, sà cz´sto zupe∏nie niegroêne 

i zazwyczaj samoistnie zanikajà. Na g∏owie 

noworodka mo˝e tak˝e pojawiç si´ siniak - 

krwiak, który jest efektem wyjàtkowo trud-

nego porodu. On tak˝e zanika bez Êladu 

w ciàgu pierwszych dni ˝ycia dziecka. 

Pupa maluszka nara˝ona jest najbardziej 

na wszelkie stany zapalne – przez wiele 

godzin zawini´ta w pieluszki, cz´sto wil-

gotna i pozbawiona dost´pu powietrza. 

W takiej przestrzeni doskonale rozwijajà 

si´ bakterie rozk∏adajàce mocz. Bardzo 

∏atwo wówczas o ro˝ne infekcje, zmia-

ny skórne – podra˝nienia i stany zapal-

ne. Miejscami nara˝onymi na podra˝nienia 

skóry sà równie˝ wszelkie fa∏dy i zgi´cia, 

tj. pachwiny, skóra pod pachami. Nale˝y 



je zatem zabezpieczyç odpowiednim kre-

mem ochronnym lub stosowaç zasypki.

Pieluszkowe zapalenie skóry

PowinnaÊ pami´taç, ˝e powstaje wów-

czas, gdy mokra pielucha zbyt d∏ugo pozo-

staje na ciele malca. Z tym schorzeniem 

mamy do czynienia rzadko jeÊli u˝ywamy 

pieluch jednorazowych (zazwyczaj dobrze 

wch∏aniajà one wilgoç a skóra dziecka nie 

jest nara˝ona na d∏ugotrwa∏y mokry kom-

pres). Cz´sto zaÊ pojawia si´ u tych malu-

chów, którym zak∏adamy  pieluszki tetrowe 

(pielucha dzia∏a na pup´ dziecka jak kwaÊny, 

mokry kompres), a tak˝e u dzieci z wrodzonà 

sk∏onnoÊcià do odparzeƒ. Pupa chorego 

dziecka jest zaczerwieniona, podra˝niona, 

otarta. Mogà pojawiç si´ otwarte, sàczàce 

ranki. Najlepszym na to lekarstwem jest wie-

trzenie skóry. Po ka˝dorazowym umyciu 

poÊladków nale˝y je dok∏adnie osuszyç (nie 

wycieraç) i posmarowaç kremem lub maÊcià, 

najlepiej z domieszkà cynku (poÊladków nie 

zasypujemy pudrem ani zasypkà). Niezb´dne 

jest cz´ste przewijanie malca. W przypadku 

nie ust´powania zmian skórnych powinnaÊ 

skontaktowaç si´ z lekarzem, gdy˝ cz´sto 

przypominajà one pleÊniawki, które wymagajà 

podania Êrodka przeciwgrzybiczego.

Potówki

Sà to drobne, czerwone grudki pojawiajàce 

si´ zwykle pod pieluszkà, w pachwinach, 

a tak˝e pod pachami, na szyi i twarzy. 

Wyst´pujà u maluchów w pierwszych trzech 

miesiàcach ˝ycia. Spowodowane sà zbyt-

nim przegrzewaniem dziecka i wilgocià 

(pot gromadzi si´ na skórze i nie ma jak 

wyparowaç). Nie wymagajà specjalnego 
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leczenia – wystarczy, aby maluch nie by∏ 

przegrzewany, nie poci∏ si´ i nie le˝a∏ d∏ugo 

w mokrej pieluszce. Powsta∏e zmiany mo˝na 

∏agodziç nak∏adajàc cienkà warstw´ prepa-

ratu ochronnego zawierajàcego w swoim 

sk∏adzie tlenek cynku. JeÊli jednak domo-

we zabiegi i prawid∏owa piel´gnacja skó-

ry dziecka nie zlikwidujà zmian skórnych, 

bezwzgl´dnie nale˝y zg∏osiç si´ do lekarza 

pediatry lub dermatologa, aby wykluczy∏ on 

infekcj´ bakteryjnà lub dro˝d˝akowà.

Sapka czy katar

Wi´kszoÊç noworodków w pierwszych 

dniach ˝ycia ma sapk´ lub lekki katar. 

Powodem tego jest zaleganie resztek 

wydziel iny w drogach oddechowych. 

Pokój, w którym przebywa dziecko musi 

byç czysty, dobrze przewietrzony. Zimà, 

gdy grzejà kaloryfery, powietrze jest zbyt 

suche, maluszkowi trudno oddychaç, 

pojawia si´ sapka, a nosek cz´sto bywa 

zatkany. Nale˝y pami´taç wówczas 

o nawil˝aniu powietrza i nie przegrze-

wanie maleƒstwa. Na pewno zauwa˝ysz,

˝e dziecko od czasu do czasu kicha. To

naturalny sposób oczyszczania dróg

oddechowych z kurzu i zanieczyszczeƒ.

JeÊli jednak w nosku pojawia si´ wodni-

sta wydzielina i malec ma wyraêne pro-

blemy z oddychaniem i ssaniem piersi,

konieczna jest porada lekarza. Mo˝esz

zakraplaç noworodkowi do noska wod´

morskà w sprayu lub sól fizjologicznà,

a nast´pnie usunàç z noska nadmia-

ry wydzieliny. U noworodka niewinny

dla doros∏ego katar mo˝e si´ skoƒczyç

zapaleniem oskrzeli lub p∏uc.



wskazówki

dla taty

3

Rola taty w pierwszym roku 

˝ycia dziecka

WST¢P

Urodzenie dziecka – koniec wolnoÊci czy 

nowa jakoÊç szcz´Êcia?

Jak odnaleêç si´ w nowej sytuacji – roli 

ojca?

Czy prawdà jest, ˝e tylko kobieta mo˝e 

byç ekspertem w piel´gnacji i wychowaniu 

dziecka?

Na czym polegajà ró˝nice pomi´dzy 

mamà a tatà – odpowiedzialnoÊç ojca?

Narodzenie dziecka to wspania∏a chwila 

w ˝yciu ma∏˝eƒstwa. To moment, w którym 

rozpoczyna si´ zupe∏nie nowy, fascynujàcy 

dla Was obojga rozdzia∏. W∏aÊnie wtedy 

w zamkni´ty Êwiat dwójki kochajàcych 

si´ ludzi wchodzi ktoÊ jeszcze. I to nie 

na dzieƒ czy dwa, jak to bywa z odwie-

dzinami dobrych znajomych czy rodzi-

ny, ale na sta∏e. Jest z nami rano, jest 

przed po∏udniem, po obiedzie, wieczorem 

i w nocy.  

Na poczàtku Wasze dziecko jest zupe∏nie 

bezradne i s∏abe, ca∏kowicie zdane na 

innych. To sprawia, ˝e obok radoÊci ist-

nienia, spada na Was mnóstwo nowych 

obowiàzków, dodatkowej pracy i rezygna-

cji z czasu wolnego dla siebie i przyjació∏. 

Wszystko jest nowe i inne. Inne ni˝ dotych-

czas. Myli∏by si´ ktoÊ myÊlàc, ˝e z cza-

sem pracy b´dzie mniej. Wymagania rosnà 

wraz ze wzrostem malucha, zmienia si´ ich 

charakter. Jak zatem przejÊç przez pierw-

szy, najwa˝niejszy okres w ˝yciu dziecka? 

Co zrobiç abyÊcie sami prze˝yli ten okres 

bez stresów i aby Wasz maluch rozwija∏ 

si´ prawid∏owo?

Pytania cisnà si´ na usta, wàtpliwoÊci nie 

ma koƒca. NiepewnoÊç nowej roli doty-

czy zw∏aszcza tatusiów, którym wma-

wia si´, ˝e to wy∏àcznie matka/kobieta 

jest w pe∏ni kompetentna do piel´gnacji 

i wychowania dziecka. Mówi si´, ˝e tylko 

matka jest w stanie zrozumieç specyfik´ 

potrzeb ma∏ego cz∏owieka, czuç emocje 

kruszynki. Fakty przeczà temu twierdzeniu. 

Obserwacje i wyniki badaƒ potwierdzajà, 

˝e m´˝czyêni w pe∏ni dostrzegajà istot´ 

dzieciƒstwa i  potraf ià kompetent-

nie spe∏niaç potrzeby rozwijajàcego si´ 

dziecka. Potrzebne sà tylko ch´ci. Nale˝y 

pami´taç, i˝ postrzeganie ogó∏u spraw 

zwiàzanych z dzieckiem przez m´˝czyzn 

jest zupe∏nie inne ni˝ kobiet. Umiej´tne 

wykorzystanie odmiennoÊci mamy i taty 

umo˝liwia wszechstronny rozwój dziecka. 

Chocia˝ ka˝dy z ojców jest inny, na ogó∏ 

obserwacje potwierdzajà, ˝e:
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• Ojcowie dajà dzieciom wi´cej wolnoÊci

i niezale˝noÊci ni˝ matki, otwierajà

przestrzeƒ do eksperymentowania. Gdy

np. dziecko usi∏uje dosi´gnàç zabawk´,

matki sà gotowe jà przybli˝yç aby pomóc

dziecku, podczas gdy ojcowie sà w sta-

nie odczekaç d∏u˝ej, obserwujàc zma-

gania dziecka – byç mo˝e nasz maluch

zdob´dzie zabawk´ samodzielnie. Jaka

satysfakcja dla Was obojga!

• Gry i zabawy. Ojcowie grajà ze swy-

mi dzieçmi cz´Êciej ni˝ matki, w grze

zachowujàc si´ jak prawdziwi prze-

ciwnicy: twardo, czasem zaskakujàco

nieust´pliwie. Matki majà tendencj´ do ule-

gania i pozwalajà dzieciom wygrywaç.

• Ojcowie w komunikacji z dzieckiem nie

upraszczajà wyra˝eƒ, rzadziej zmi´kczajà

wyrazy i nie dà˝à do upodobnienia do

mowy dziecka; matki odwrotnie.

• Ojcowie, zwykle przedstawiajà dziec-

ku Êwiat zewn´trzny, z jego wyzwania-

mi i trudnoÊciami, matki zaÊ starajà si´

dziecko otoczyç opiekà, ochroniç przed

czyhajàcymi niebezpieczeƒstwami.

Wielkà korzyÊcià w rozwoju ka˝dego dziec-

ka, jest czerpanie z ró˝nych stylów ˝ycia 

i bycia obojga rodziców. Dlatego tak wa˝ne 

jest pog∏´bianie w∏asnych umiej´tnoÊci, 

rozwijanie kompetencji rodzicielskich, 

dà˝enie do bycia prawdziwà mamà i praw-

dziwym tatà. 

Pierwszy tydzieƒ ˝ycia dziec-

ka – czas aby si´ poznaç!

Co zrobiç gdy p∏acze?

Jak zostaç ekspertem w codziennej 

piel´gnacji i kàpieli?

Jak wesprzeç mam´ dziecka?

Pierwsze chwile, gdy dziecko pojawia 

si´ w domu sà z regu∏y najwi´kszym 

prze˝yciem. Sytuacja jest tak odmienna, 

˝e poziom stresu w obojgu rodzicach jest 

wysoki a dodatkowo nasila go nierzadki 

w tym okresie p∏acz dziecka. 

Niektórzy „doÊwiadczeni” obserwatorzy 

twierdzà, ˝e w tym okresie ˝ycia dziec-

ko znajduje si´ w jednym z trzech sta-

nów nastroju. Pierwszym: tu˝ przed 

rozpocz´ciem p∏aczu; drugim: p∏aczu; 

trzecim: w∏aÊnie tu˝ po zakoƒczeniu 

p∏aczu. Tote˝ pierwszym zadaniem dla 

Taty jest zachowanie spokoju. Tata musi 

byç stra˝nikiem spokoju i nie ulegaç emo-

cjom. Nie mo˝esz ulec panice!  

Kilka s∏ów na temat p∏aczu

P∏acz jest naturalnym i w przypadku nie-

których dzieci doÊç cz´stym zjawiskiem. 

Dziecko p∏aczàc mo˝e mieç zamkni´te lub 

otwarte oczy ale z regu∏y nie zobaczysz 

∏ez. Cz´sto towarzyszà temu gwa∏towne 

ruchy koƒczyn lub ca∏ego cia∏a.



Pami´taj – p∏acz nie jest czymÊ 

z∏ym. Jest rodzajem komunika-

cji dziecka z otoczeniem i rodza-

jem çwiczenia. W takiej sytuacji 

powinieneÊ upewniç si´, czy:

-  dziecko nie jest g∏odne ani spra-

gnione,

-  nie ma mokrej pieluszki, którà 

nale˝y wymieniç,

-  nie jest mu zimno.

Te proste przyczyny odpowiadajà za 80-90% 

przypadków p∏aczu. JeÊli wymienione wy˝ej 

przyczyny zosta∏y wykluczone a dziecko nadal 

p∏acze, najpewniej ukojenie przyniesie zwyk∏e 

wzi´cie malucha na r´ce i przytulenie do siebie. 

Nie pozwól aby nastrój przepe∏nionej l´kami 

mamy zapanowa∏ w tej sytuacji. Rola ojcow-

skiej si∏y spokoju jest tu nie do przecenienia. 

Du˝e, ciep∏e i silne d∏onie ojca, spokojny g∏os 

szybko sprawià, ̋ e ten nastrój udzieli si´ dziec-

ku. P∏acz mija tak szybko jak si´ pojawi∏. 

Pierwszy tydzieƒ to czas wzajemnego 

poznania. Nie ulegaj wra˝eniu, ˝e w tym 

wieku dziecko nic nie rozumie i ˝e nie jest 

konieczne przebywanie ze sobà. Nic bar-

dziej mylnego. W∏aÊnie w te dni powinieneÊ 

jak najcz´Êciej przebywaç z dzieckiem 

– byç w domu. Najlepiej, gdy tylko to 

mo˝liwe, zaplanowaç urlop na kilka dni, 

mo˝e 1-2 tygodnie. Przebywanie z dziec-

kiem i pomoc ˝onie/mamie dziecka to 

najwa˝niejsze zadania dla Ciebie w tym 

okresie.

Dziecko

Bardzo wygodne i kuszàce zarazem jest 

usiàÊç i obserwowaç jak Twoje dziecko 

si´ zachowuje, jak porusza g∏ówkà czy 

ràczkami, jak rozglàda si´ po pokoju, itp. 

JeÊli Twój kontakt ograniczy si´ tylko do 

tego, wi´ê z dzieckiem b´dzie bardzo 

p∏ytka. JeÊli chcesz nawiàzaç prawdziwà, 

autentycznà relacj´ z dzieckiem musisz 

zrobiç wi´cej. A oto kilka wskazówek jak 

to osiàgnàç.

Trzymaj je  – noworodki  uwie lb ia jà 

byç trzymane na r´kach i  noszone. 

Wskazany jest bezpoÊredni kontakt 

– cia∏o do cia∏a. Ciep∏o Twojej skóry 

b´dzie promieniowaç na dziecko a Ty 

b´dziesz czu∏ bl iskoÊç cia∏a dziecka. 

Mo˝esz le˝àc na plecach po∏o˝yç malu-

cha na swoim brzuchu.

Mów do niego – z pewnoÊcià noworo-

dek nie zrozumie ani s∏owa z tego co 

do niego mówisz. Z ledwoÊcià wie, ˝e 

w ogóle istniejesz. Niemniej mów do 

niego. WyjaÊniaj wszystko co robisz, 

czego doÊwiadczasz, co s i´ dz ie je 

w otoczeniu, co w∏aÊnie robi mama, itp. 

Dziecko b´dzie uczyç si´ rytmu Twojej 

mowy i jej brzmienia. JeÊl i ton g∏osu 

b´dzie spokojny i ciep∏y, wówczas te 

pozytywne emocje b´dà przechodzi∏y 

na dziecko.

Przewijaj je, zmieniaj pieluszki – 

pierwszy miesiàc lub dwa to okres kie-

dy przebieraç dziecko musimy co 2-3 

godziny. Zmiana pieluszki to okazja do 

pog∏askania brzuszka, masa˝u stópek 

czy wyca∏owania drobnych paluszków. 

Utrzymuj w czystoÊci – codzienna kàpiel 

mo˝e byç Twojà domenà.

Kàpiel

Wbrew pozorom rola taty w codziennej 

piel´gnacji jest bardzo du˝a. Obserwacje 
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potwierdzajà, ˝e w wielu sytuacjach ojco-

wie robià to sprawniej, pewniej i lepiej ni˝ 

matki. Najwa˝niejszy jest spokój i pewnoÊç 

dzia∏ania. W pierwszych dniach ˝ycia dziec-

ka, kàpieli towarzyszà spore emocje. P∏acz 

maluszka, niepokój mamy, nierzadko „dobre 

rady i cenne wskazówki” teÊciowej, która jak 

wiadomo wie najlepiej jak powinno si´ trzymaç 

dziecko, jaka powinna byç temperatura wody 

i czym piel´gnowaç dziecko po kàpieli. Spokój 

i pewnoÊç dzia∏ania uratujà sytuacj´. 

Nawet jeÊli rzeczywiÊcie Twoje 

doÊwiadczenie jest niewielkie lub nie 

ma go wcale nie poddawaj si´. Nie 

odk∏adaj spraw na póêniej – mo˝e 

jak b´dzie starsze... Nie! Od samego 

poczàtku bàdê zaanga˝owany w co-

dzienne sprawy. Mo˝e nie od razu 

wszystko si´ uda. Próbuj! Nie podda-

waj si´! Dziecko trzymane w du˝ych, 

mocnych r´kach taty b´dzie czuç si´ 

bezpiecznie. 

G∏ówk´ najlepiej oprzeç na przedramie-

niu, delikatnie polewajàc cia∏o dziec-

ka. Dopóki p´powina nie odpadnie nie 

nale˝y nalewaç zbyt du˝o wody do 

wanienki. Buzi´ naj lepiej przemywaç 

wacikami zamoczonymi w czystej, prze-

gotowanej wodzie. Po kàpieli najlepiej 

osuszyç dziecko owijajàc je delikatnym 

r´cznikiem lub pieluszkà tetrowà. Z cza-

sem kàpiel mo˝e staç si´ prawdziwà 

przyjemnoÊcià dla wszystkich. 

Pami´taj:

• aby w pomieszczeniu, w którym

kàpiesz dziecko by∏o nieco cieplej

ni˝ w innych cz´Êciach mieszkania,

• aby nie by∏o przeciàgów (naj-

lepiej unikaç osób wchodzàcych

i wychodzàcych, które chcia∏yby tyl-

ko przez chwil´ zobaczyç maluszka

w kàpieli).

• aby  temperatura wody wyno si∏a

oko∏o 37° C – na poczàtek wykorzy-

staj termometr.

Twoja partnerka/Mama dziecka

Pierwszy tydzieƒ w domu to niezwykle 

trudny czas dla Twojej partnerki, mamy 

Twego dziecka. Niezale˝nie od tego czy 

poród by∏ szybki i bezproblemowy, czy te˝ 

cià˝a zakoƒczy∏a si´ ci´ciem cesarskim, 

kobieta jest fizycznie zm´czona i obola∏a. 

W pierwszych dniach doskwieraç b´dzie ból 

rany, obrzmienie piersi, zmniejszenie apety-

tu, czasem zaparcie, itd. Tak˝e stan emocjo-

nalny nie jest najlepszy. Pojawiajà si´ obja-

wy depresji poporodowej: zmiany nastroju, 

smutek, rozdra˝nienie, z∏oÊç, wàtpliwoÊci co 

do roli matki i ˝ony, itd. itd.  

W∏aÊnie wtedy Twoje wsparcie jest niezwykle 

potrzebne. Wsparcie fizyczne i psychiczne. 

Okazuj jak najwi´cej cierpliwoÊci i czu∏oÊci, 



przebywaj z dzieckiem, dajàc partnerce czas 

na odpoczynek i sen. Sprawiaj, aby kobie-

ta czu∏a si´ kochana. Nawet wtedy, gdy 

ma podkrà˝one z niewyspania oczy, czy 

przet∏uszczone w∏osy nie szcz´dê komple-

mentów i ciep∏ych s∏ów – tak bardzo ocze-

kiwanych.  Pomó˝ w codziennych pracach. 

W chwilach zwàtpienia i s∏abszego nastroju 

nie zapominaj o poczuciu humoru. Ogranicz 

tak˝e wizyty znajomych i przyjació∏. Na to 

b´dzie czas w kolejnych miesiàcach ˝ycia.

Pierwszy miesiàc ˝ycia dziec-

ka – poznajemy si´ lepiej

Jak rozpoznaç pierwsze sygna∏y?

Dlaczego wzajemne poznanie jest wa˝ne?

Jak rozpoczàç zabaw´ z dzieckiem?

Pierwszy tydzieƒ – najwra˝liwszy okres 

˝ycia dziecka ju˝ za Tobà. Pora poznaç 

si´ lepiej. W tym okresie najwa˝niejszym 

zadaniem dla Taty jest kszta∏towanie 

wi´zi emocjonalnych z dzieckiem, rozpo-

znawanie p∏ynàcych od niego sygna∏ów 

i  nauka w∏aÊciwych reakcj i .  W ie le 

zachowaƒ dziecka ma jeszcze charak-

ter odruchowy, d∏ugoÊç snu si´ga 16-20 

godzin na dob´. Niemniej coraz cz´Êciej 

b´dziesz zauwa˝aç kontakt wzrokowy, 

oznaki zadowolenia, uÊmiech. Dziec-

ko uwielbia w tym okresie byç trzyma-

ne, noszone, tulone, lubi s∏uchaç, gdy 

si´ do niego mówi. Nie ˝a∏uj tego swo-

jej pociesze. Szybko zorientujesz si´, 

gdy p∏aczem b´dzie sygnalizowaç brak 

zainteresowania lub protestowaç, gdy 

nasza aktywnoÊç b´dzie zbyt nasilo-

na i m´czàca dla niego. Pilnie obserwuj 

wszystkie sygna∏y a nauka sprawi, ˝e 

wkrótce b´dziecie si´ rozumieç znako-

micie. Najwa˝niejsze co mo˝esz zrobiç 

dla Twojego dziecka to sprawiç, ˝eby 

czu∏o si´ kochane i otoczone troskà.

Zabawki i gry

W pierwszym miesiàcu ˝ycia dziecko nie 

wymaga ˝adnych zabawek. Próba zaba-

wiania za pomocà grzechotek, gumowych 

zabawek, itp. to zwyk∏a strata czasu i nie-

porozumienie. Dziecko nie potrafi jeszcze 

chwytaç i trzymaç przedmiotów w malut-

kich ràczkach. To, co mo˝na zrobiç to 

zapewniç stymulacj´ wzrokowà. 

Jak to zrobiç?

• Spraw, aby dz iecko mia ∏o wie-

le ró˝norodnych, ró˝nokolorowych

przedmiotów w najbli˝szym otoczeniu.

W pierwszych tygodniach dzieci reagujà

lepiej na ostre, kontrastowe barwy – takie

wykorzystuj cz´Êciej.

• Obserwuj, na co dziecko lubi patrzeç,

a na co nie reaguje. Trzymajàc ró˝ne

przedmioty w pobli˝u ∏atwo zauwa˝yç

bàdê oznaki zainteresowania – dziec-

ko utrzymuje kontakt wzrokowy, mo˝e

nawet uÊmiech lub zniecierpl iwienie

i zniech´cenie.

• Baw si´ z dzieckiem przesuwajàc

powoli ró˝ne przedmioty przed twarzà

dziecka z jednej strony na drugà. Zain-

teresowane b´dzie wodziç wzrokiem

i przekr´caç g∏ówk´. Reakcja na Two-

je ruchy b´dzie wspania∏ym znakiem

tej pierwszej wspólnej zabawy. JeÊl i

zaobserwujesz objawy zniech´cenia –

zaprzestaƒ; to zwykle wyraz zm´czenia

i ch´ci odpoczynku.

Wygodnà metodà stymulacji wzrokowej

i s∏uchowej jest zakup i zawieszenie na
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brzegu ∏ó˝eczka poruszajàcych si´ zaba-

wek typu karuzela. Oferta jest przeogrom-

na. Zanim wybierzecie, zwróçcie uwag´, 

˝e dziecko oglàda poruszajàce si´ przed-

mioty z do∏u – my zwykle z góry. Zmia-

na perspektywy mo˝e okazaç si´ bardzo 

przydatna. 

Drugi miesiàc ˝ycia dziecka  

– uÊmiech

Jak poradziç sobie z ingerencjà w rozk∏ad 

dnia?

Czy mo˝na wp∏ynàç na rozwój zmys∏ów?

Z czym warto eksperymentowaç a czego 

unikaç?

Czy tego chcesz czy nie, widaç wyraênie, 

˝e dziecko wp∏ywa na rozk∏ad Twojego 

dnia. Nasze zachowanie jest reakcjà na 

zmiany jego aktywnoÊci. Kiedy p∏acze - 

przerywamy prac´, nosimy je i ko∏yszemy, 

gdy jest g∏odne – karmimy, gdy ma mokrà 

pieluszk´ – zmieniamy, gdy budzi si´ 

w Êrodku nocy – budzimy si´ i my, gdy ma 

ch´ç na zabaw´ – bawimy si´, gdy zasy-

pia – natychmiast zasypiamy i my. Taka 

sytuacja, gdy  ktoÊ inny steruje naszym 

˝yciem nie jest komfortowa. Szczególnie 

m´˝czyêni lubiàcy panowaç nad sytuacjà 

êle znoszà ciàg∏à ingerencj´ w rozk∏ad dnia. 

Wydaje si´, ˝e jedynym wyjÊciem z sytu-

acji jest pogodziç si´ z nià i zaadaptowaç, 

wykazujàc du˝à doz´ cierpliwoÊci. Z cza-

sem rytm dziecka stanie si´ bardziej regu-

larny i przewidywalny co pozwoli nam 

efektywniej wykorzystaç czas na prac´ 

i wypoczynek.

W drugim miesiàcu ˝ycia zanikajà wro-

dzone odruchy bezwarunkowe, zaczynasz 

spostrzegaç oznaki szybko rozwijajàcego 

si´ mózgu. Dziecko próbuje unosiç 

g∏ówk´, chwytaç podane przedmio-

ty, przytrzymujàc je przez chwil´, popra-

wia si´ wzrok – widaç oznaki zaciekawie-

nia otaczajàcym Êwiatem. W∏aÊnie w tym 

momencie powinniÊmy skierowaç uwag´ 

na kszta∏towanie zmys∏ów.  

Smak

Jakkolwiek w tym okresie ˝ycia, dziecko 

nie ma du˝ych mo˝liwoÊci czerpania inspi-

racji smakowych – dieta to wy∏àcznie mleko 

mamy, badania wykazujà, ˝e dzieci potrafià 

rozró˝niaç smaki. Z ∏atwoÊcià wskazujà te, 

które sà im mi∏e i przyjemne. Na tym eta-

pie nie ma sensu przyspieszanie rozwo-

ju tego zmys∏u. Lepszym pomys∏em jest 

dawanie dziecku ró˝nych przedmiotów, tak 

aby dziecko mog∏o braç je do buzi. Wa˝ne 

jest, aby zabawki by∏y mi´kkie o ∏agodnie 

zaokràglonych kraw´dziach, by∏y czyste 

a ich wielkoÊç uniemo˝liwia∏a po∏kni´cie 

(wszystko co przejdzie przez standardo-

wy otwór w rolce papieru toaletowego jest 

za ma∏e).

W´ch  

Pozwól dziecku doÊwiadczaç ró˝nych 

zapachów otaczajàcego je Êwiata. Gdy 

podczas gotowania obiadu, piecze-

nia ciasta, z kuchni wydobywajà si´ 

ró˝norodne zapachy, nie usi∏uj izolowaç 

dziecka szczelnym zamykaniem drzwi. 

Niech doÊwiadcza ró˝norodnoÊci przy-

praw, aromatów, itp. Mo˝na tak˝e deli-

katnie poeksperymentowaç z ró˝nymi 

zapachami aby przekonaç si´, czy dziec-

ko lubi bardziej ∏agodne, s∏odkawe zapa-



chy, czy te˝ ostrzejsze, mocniej wyra˝one. 

Bezwzgl´dnie nale˝y unikaç Êrodków che-

micznych, farb i innych toksycznych zapa-

chów, które mogà pojawiç si´ w otocze-

niu dziecka. Malowanie Êcian, lakierowanie 

pod∏óg - koniecznie prze∏ó˝ na póêniej.

Wzrok

Dziecko widzi najostrzej przedmioty odda-

lone oko∏o 2-30 cm od oczu, potrafi ju˝ 

utrzymaç wzrok. Baw si´ pokazujàc mu 

ró˝nokolorowe przedmioty, przesuwajàc 

je powoli z jednej strony na drugà. Im 

wyraêniejsze, kontrastowe kolory zaba-

wek, obrazków tym zainteresowanie dziec-

ka powinno byç wi´ksze. Eksperymentuj 

wykorzystujàc lusterko, mobilne zabawki 

umieszczone nad ∏ó˝eczkiem, itp. Dobrze 

jest unikaç monotonii po∏o˝enia dziecka: 

zmieniaj jego pozycj´ – inny kàt widzenia, 

inne oÊwietlenie dostarczà dziecku dodat-

kowych bodêców.

Dotyk

W tym okresie zmys∏ dotyku rozwija si´ 

najszybciej. Tu pole do eksperymentów 

i wspólnej zabawy jest olbrzymie. Dawaj 

dziecku do trzymania przedmioty o ró˝nej  

strukturze i kszta∏tach: mi´kkie i twar-

de, z materia∏ów naturalnych i plastiku, 

ch∏odne i ciep∏e, zaokràglone o ob∏ych 

kszta∏tach i kanciaste (nie ostre). Niech nie 

brakuje te˝ dotyku Twoich ràk, delikatnego 

masa˝u stóp, ràczek i brzuszka.

S∏uch

Nie chroƒ dziecka przed dêwi´kami dnia 

codziennego, przed ró˝nymi odg∏osami 

dobiegajàcymi do jego uszu. Idealna cisza, 

nawet kiedy Êpi, nie jest wskazana. Niech 

cichutko gra radio, niech dochodzà dêwi´ki 

z kuchni po której krzàta si´ mama, niech 

b´dzie s∏yszalny Êwiat zewn´trzny. Pami´taj, 

aby samemu mówiç do dziecka. Spokojny 

ton g∏osu, ciep∏e brzmienie, gry g∏osem to 

wszystko b´dzie prowadziç do rozwoju tego 

zmys∏u a poÊrednio i mózgu.

Trzeci miesiàc ˝ycia dziecka 

– pora na gry i zabawy

Jak mo˝na pobawiç si´ z dzieckiem?

Zabawki bezpieczne i niebezpieczne – jak 

uniknàç urazu w zabawie?

Czy s∏uchanie muzyki ma sens?

Dlaczego warto czytaç dziecku?

Zabawa z dzieckiem jest jednà z naj-

lepszych rzeczy, jakie mo˝esz dla niego 

zrobiç. Wiele obserwacji i badaƒ psycho-

logów potwierdzi∏o, ˝e wspólne gry i zaba-

wy, nawet jeszcze z malutkimi dzieçmi majà 

dobroczynny wp∏yw na ich rozwój. Ponad-

to taki sposób sp´dzania czasu wzmac-

nia wi´zi w rodzinie, zbli˝a do siebie ich 

cz∏onków. Poza normalnym sp´dzaniem 

czasu z dzieckiem, dobrze jest wyznaczyç 

ka˝dego dnia specjalnà por´, kiedy ca∏y 

poÊwi´cisz si´ zabawie z pociechà. Zaba-

wa staje si´ wtedy rodzinnym rytua∏em. 

W co, i jak mo˝na si´ bawiç?

Najprostsze rozrywki - uÊmiech

Pierwszà i najprostszà zabawà, którà 

dostrzega nasz maluch, jest pojawienie 

si´ na twarzy mamy czy taty uÊmiechu, 

towarzyszàcego ciep∏ym, serdecznym 

s∏owom. Taki rodzicielski uÊmieszek bawi 
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malucha, dziecko próbuje go naÊladowaç 

odwzajemnia jàc uÊmiech.  Mo˝esz 

„trenowaç” ze swojà pociechà w∏aÊnie 

w taki sposób. Po kilku dniach ukradko-

wego posy∏ania sobie uÊmieszków, dziec-

ko Êmia∏o odpowie radosnym wyrazem 

twarzy. Mo˝e to byç jeden z pierwszych 

sukcesów na d∏ugiej drodze do osiàgni´cia 

idealnego porozumienia. 

Zabawa ràczkami

Trzeci miesiàc ˝ycia to okres, kiedy ràczki 

malucha sà ju˝ prawie ca∏kowicie pod 

jego kontrolà. Jest to najbardziej odpo-

wiedni moment na to, aby zapoznaç go 

z ciekawszymi zabawkami. Wybierajàc 

je powinieneÊ pami´taç o kilku wa˝nych 

zagadnieniach. Przede wszystkim trzeba 

wykluczyç sytuacj´, kiedy dziecko mo˝e 

samo zrobiç sobie krzywd´ zabawkà. 

Trzeba si´ spodziewaç, ˝e nowo otrzy-

many prezent na dobre zagoÊci w ma∏ych 

ràczkach, które b´dà wyrzucaç go 

w powietrze nie raz, nie dwa. Kiedy zabaw-

ka zamiast wylàdowaç na pod∏odze ude-

rzy malca, a jednoczeÊnie b´dzie dosto-

sowana do jego wieku (odpowiednia 

faktura, mi´kki materia∏) – nic si´ nie 

stanie. Je˝eli zaÊ dziecko nie do koƒca 

opanowa∏o umiej´tnoÊç chwytania, mo˝esz 

zwyczajnie wodziç kolorowym pluszakiem 

tu˝ przed oczyma dziecka i zach´caç do 

zdobycia maskotki. 

Wa˝ne jest to, aby nie przejmowaç 

si´ brakiem specjalnych zabawek 

czy „sprz´tu” – tatusiowie nawet nie 

wyobra˝ajà sobie jak wielkim maga-

zynem gier i zabaw sà ich g∏owy. Aby 

wspaniale sp´dziç czas naprawd´ 

niekiedy potrzeba tylko silnych ràk 

(albo i nóg ) taty oraz ch´tnego do 

zabawy malucha. 

Znamienny wp∏yw muzyki

Nast´pnym zabawowym z∏otym Êrodkiem 

jest muzyka. Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e 

dzieci odczuwajà muzyk´ tak jak Ty. One 

jednak bardziej ni˝ na poszczególnych 

dêwi´kach skupiajà si´ na samym rytmie. 

Przywo∏ywany co jakiÊ czas znany ju˝ rytm 

piosenki jest w stanie skupiç uwag´ dziec-

ka. OczywiÊcie muzyki nie mo˝na tylko sta-

tycznie s∏uchaç. Nie ma nic lepszego ni˝ 

„taƒce” z tatà. Silny i obeznany w tanecz-

nych krokach tata zagwarantuje maluchowi 

wspania∏e prze˝ycia na domowym parkie-

cie. Tu jednak równie˝ trzeba si´ kierowaç 

kilkoma przydatnymi zasadami:

• Najlepiej zaczàç od spokojnych melodii

– mo˝e muzyka powa˝na, jak np. Mozart.

Dziecko zacznie przyswajaç nowy rodzaj

dêwi´ków. Potem mo˝ecie wspólnie

zmieniaç gam´ stylów muzycznych

• Z jednej strony, dobrze jest s∏uchaç



wspólnie muzyki tak d∏ugo, jak to tyl-

ko mo˝liwe. Z drugiej jednak, nie mo˝na 

przesadzaç. Pami´taj o tym, aby robiç 

niezb´dne przerwy – dziecko szybko si´ 

m´czy.

• Obserwuj uwa˝nie reakcje dziecka na

poszczególne utwory. Czy jego ruchy

zmieniajà si´ gdy s∏yszy inne tempo? Czy

g∏oÊniejsza muzyka wp∏ywa na nie dobrze?

Czytaj mi!

G∏oÊne czytanie ksià˝ek czy rymowa-

nych wierszy jest bardzo podobne do 

wp∏ywu muzyki – dziecko rozluênia si´ 

i cieszy s∏uchajàc Twojego miarowego, 

zrównowa˝onego g∏osu. Rytm, w którym 

nadajesz pozostaje w pami´ci dziecka 

na d∏ugo. Mo˝esz si´ wi´c spodziewaç, 

˝e gdy maluch zacznie Tobie „czytaç”, 

odniesiesz wra˝enie, ˝e mówi i intonu-

je podejrzanie podobnie do Ciebie... Kie-

dy dostrze˝emy, ˝e nasza pociecha lubi 

s∏uchaç gdy jej czytamy, nie ma ˝adnych 

przeszkód, aby czytaç naprawd´ du˝o. 

Co jednak zrobiç, gdy maluch wcale nie 

jest zainteresowany? Oto kilka wska-

zówek mogàcych zach´ciç dziecko do 

wspólnej lektury. Po pierwsze, wybierz 

jedno konkretne miejsce w domu, gdzie 

b´dzie si´ odbywa∏o codzienne czyta-

nie. Dziecko zidentyfikuje ten kàt jako 

„ksià˝kowy punkt”, a ka˝dorazowe wra-

canie do niego od razu zrozumie jako por´ 

na czytanie. Wa˝nym jest, aby sp´dzaç 

czas przy ksià˝ce o regularnych porach. 

Mo˝na to porównaç do spo˝ywania 

posi∏ków o okreÊlonej porze. Przeznacz 

na taki rodzaj sp´dzania czasu z pociechà 

oko∏o 10-15 minut, niech to b´dzie czas 

tylko dla Was. Ten krótki okres ca∏kowicie 

wystarczy. Nie denerwuj si´ je˝eli dziecko 

nie jest w stanie si´ skupiç. Trzymiesi´czne 

maluszki zwyczajowo pozostajà skupio-

ne na jednej czynnoÊci od 3-5 minut. Tu 

jednak trzeba si´ trzymaç starej zasady – 

trening czyni mistrza! Aby zainteresowaç 

pociech´ baw si´ w∏asnym g∏osem: raz 

mów cicho, potem g∏oÊno i szybko, zaraz 

znowu piskliwie. NaÊladuj odg∏osy przyro-

dy, wcielaj si´ w ró˝ne postacie. To mo˝e 

byç wspania∏a rozrywka zarówno dla Cie-

bie jak i dla dziecka.

Czwarty miesiàc ˝ycia dziec-

ka – ma∏y rozrabiaka

Jak zapanowaç nad ruchl iwoÊcià 

malucha?

Jak pomóc starszym dzieciom w zro-

zumieniu ich sytuacji?

Jak zaplanowaç pierwszà wycieczk´ 

samochodowà?

Czwarty miesiàc ˝ycia dziecka niesie 

ze sobà kolejne zmiany w zakresie jego 

cech fizycznych i emocjonalnych. Dziecko 

opanowa∏o ju˝ do perfekcji umiej´tnoÊç 

koordynacji ruchów – coraz cz´Êciej 

pos∏uguje si´ sprawnymi ràczkami, odkry-

wa kolejne cz´Êci swojego cia∏a. W tym 

momencie zaczyna si´ te˝ przygoda 

z mówieniem. Maluch stara si´ wyra˝aç 

siebie poprzez, z poczàtku niezrozumia∏e 

zbitki sylab. Najwi´kszà przyjemnoÊç spra-

wi mu „rozmowa” z Tobà i jego mamà. 

Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e czwarty miesiàc 

˝ycia przyniesie ze sobà tylko pozytywy. Po 

cz´Êci wyglàda to troch´ inaczej. W prak-

tyce bowiem, w tym w∏aÊnie czasie dziecko 
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staje si´ bardzo ruchliwe, wszystko staje 

si´ dla niego nowe i arcyfascynujàce, mimo 

˝e zna to od urodzenia. Niektórzy rodzi-

ce czujà si´ przyt∏oczeni albo sfrustrowa-

ni. Tracà nadziej´ na wychowanie anio∏ka. 

W tym miejscu zarówno tata jak i mama 

muszà uÊwiadomiç sobie jedno. Spróbuj-

cie sobie wyobraziç, ˝e przez jakiÊ okres 

˝ycia widzieliÊcie Êwiat dooko∏a siebie tyl-

ko w czerni i bieli. W∏aÊciwie poznaliÊcie 

jego urok, korzystacie z dost´pnych przy-

wilejów, ˝yjecie sobie spokojnie. Nagle nie-

spodziewanie sp∏ywa na Was mo˝liwoÊç 

oglàdania ˝ycia we wszystkich barwach 

t´czy. Có˝ to za prze˝ycie! Niby wszystko 

jest Wam znane, ale teraz daje si´ poznaç 

w nowym, lepszym wydaniu. Takie uczucia 

spotykajà dziecko, u którego dopiero co 

rozwini´te zmys∏y znacznie si´ wyostrzajà. 

Nie dziw si´ wi´c, ˝e nagle chce wszystko 

zobaczyç z bliska, dotknàç swojà ràczkà, 

powàchaç, wziàç do buzi itp. Dlatego 

w du˝ej mierze uwaga cz´sto zdenerwo-

wanej mamy zaczyna skupiaç si´ tylko 

i wy∏àcznie na maluchu. Zasadniczo jest 

to sytuacja wprost perfekcyjna dla dziec-

ka, które jest zwyczajnie w centrum uwagi 

– kto by tak nie chcia∏!?

Pomoc starszym dzieciom 

w zrozumieniu nowej sytuacji

Ca∏a sprawa komplikuje si´, gdy w domu 

jest druga latoroÊl – starsza siostra czy brat. 

Musisz mieç ÊwiadomoÊç, ˝e pojawienie 

si´ w jego ˝yciu jakiegoÊ dziwnego, ma∏ego 

stworka mo˝e byç wielkim prze˝yciem. 

Z poczàtku starszym dzieciom wydaje si´, 

˝e nowy domownik dzia∏a na zasadzie 

zabawki albo goÊcia. Jest, mija jakiÊ czas 

po którym wszystko wraca „do normy” – 

jestem ja i mama z tatà. Du˝ym szokiem jest 

docierajàca powoli ÊwiadomoÊç, ˝e „Ona/

On b´dzie u nas ju˝ zawsze”. To jest jed-

nak niczym w porównaniu z uczuciem jakie 

rodzi si´ w starszym bracie czy siostrze, gdy 

zaczynajà zauwa˝aç, ˝e nie sà wa˝ni. Mo˝e 

im si´ wydawaç, ˝e „mama bardziej kocha 

m∏odszego brata, bo ca∏y czas si´ nim zaj-

muje”. Nie trudno si´ domyÊliç, ˝e rozterki 

Twojej partnerki i próby zaspokojenia potrzeb 

obydwu dzieci graniczà z cudem. Tu wi´c 

rozpoczyna si´ Twoja rola, Tato! Nie ozna-

cza to oczywiÊcie, ˝e w swoich zabiegach 

musisz zastàpiç starszakowi mam´. Musisz  

pokazaç starszej latoroÊli, ˝e jest tak samo 

wa˝na jak m∏odszy potomek. 

Aby lepiej podejÊç do sprawy spróbuj 

uzmys∏owiç sobie jak czuje si´ dziec-

ko. Wyobraê sobie, ˝e ˝yjecie spokojnie 

z ˝onà. Pewnego dnia ona przyprowadza 

m∏odego, przystojnego m´˝czyzn´ mówiàc 

Ci, ˝e odtàd zamieszkacie we trójk´. Na 

koniec dodaje „Nie martw si´ kochanie, 

b´d´ was obu kocha∏a tak samo moc-

no”. I jak? Czujesz to? Na pewno. Czas na 

opracowanie planu. Zacznij od rozmów ze 

starszym dzieckiem. Zapytaj o jego odczu-

cia, wyt∏umacz ca∏à sytuacj´. Potem zaÊ 

przejdê do dzia∏ania. Wybierzcie si´ wspól-

nie na spacer, zagrajcie w gr´, pobawcie 

si´ w domu. Im wi´cej czasu sp´dzonego 

razem, im wi´cej pozytywnych uczuç prze-

kazanych starszemu dziecku, tym jego zro-

zumienie nowej sytuacji i jej akceptacja 

b´dà ∏atwiejsze. Dopiero wtedy, gdy star-

sze dziecko poczuje si´ komfortowo w swo-

jej roli, m∏odsze b´dzie z pewnoÊcià dobrze 

czu∏o si´ w jego towarzystwie. 



Wspólne podró˝owanie – pora na 

wycieczk´.

W pierwszym okresie po urodzeniu dziec-

ka nie powinieneÊ planowaç d∏ugich 

podró˝y. Zarówno dla Was rodziców, jak 

i dla samego dziecka podró˝ jest du˝ym 

obcià˝eniem fizycznym. Ryzyko z∏apania 

infekcji uk∏adu oddechowego (zmiany tem-

peratur pomi´dzy samochodem a domem, 

przegrzanie - przech∏odzenie), zaka˝enia 

wirusem biegunkowym, itp. jest bardzo 

du˝e. JeÊli nadarza si´ okazja do spotka-

nia z krewnymi, np. Êwi´ta, imieniny babci, 

itp., warto rozwa˝yç zaproszenie bliskich 

do siebie ni˝ podró˝ z maluchem. Na to 

przyjdzie czas póêniej, gdy troch´ okrzep-

niemy a dziecko stanie si´ w miar´ samo-

dzielne. O czym powinniÊmy pami´taç 

wybierajàc si´ z dzieckiem w drog´ na 

pierwszà wspólnà wycieczk´?

Wst´pne przygotowania.

Wa˝ne sà ju˝ poczàtki przygotowaƒ do 

wyjazdu. Ju˝ w tydzieƒ, a nawet dwa 

przed planowanym wyjazdem zacznij 

w rozmowach z dzieckiem napominaç 

o nadchodzàcym wydarzeniu. Przedsta-

wiaj detale podró˝y, która Was czeka,

opowiadaj o tym, co ciekawego zoba-

czycie. Wszystko ma si´ sprowadzaç do

tego, ˝e prze˝yjecie wspólnie najlepsze,

co tylko mog∏o si´ Wam przytrafiç. Tego

typu zabieg pozytywnie nastawi dziecko

do ca∏ego planu, a Wam da mo˝liwoÊç

∏atwiejszej jego realizacji.

Miejscem docelowym mo˝e byç zarów-

no du˝a metropolia, ucz´szczana przez

turystów, jak i ma∏e, ciche miasteczko

z w∏asnym klimatem i dobrà atmosferà.
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Im mniejsze dziecko tym lepiej wybraç ten 

drugi kierunek. Mniejszy t∏ok to wi´kszy 

komfort dla Ciebie, jak i dla dziecka. 

Warto abyÊ dowiedzia∏ si´ ju˝ na samym 

poczàtku, czy w miejscu, do którego si´ 

wybieracie sà miejsca, gdzie b´dziecie 

mogli sp´dziç czas z maluchem – zoo, 

park, plac zabaw, teatr dla dzieci itp. 

Je˝eli przekonaliÊcie si´ o tym, ˝e tego 

typu miejsca sà dost´pne i chcecie si´ 

wybraç np. do zoo, warto zarezerwowaç 

wczeÊniej bilety. Taka rezerwacja powin-

na byç mo˝liwa telefonicznie. Nie ma sen-

su staç ze zniecierpliwionym dzieckiem 

w kolejce. 

Planowanie podró˝y samochodem

Zanim zabierzesz si´ za cokolwiek inne-

go, zaplanuj dok∏adnà tras´ podró˝y. 

Wyznacz miejsca, gdzie zatrzyma-

cie si´ na przerw´. Mogà to byç zajaz-

dy czy przydro˝ne restauracje, ale mo˝e 

si´ okazaç, ˝e maluch b´dzie bardziej 

zainteresowany krowami pasàcymi si´ 

w pobli˝u, lasem w oddali, czy robot-

nikami naprawiajàcymi drog´. Podczas 

takich odpoczynków zadbaj o to, aby 

ka˝dy uczestnik wycieczki mia∏ czas na 

zrelaksowanie si´. Kolejne pytanie, któ-

re nasuwa si´ zaraz po zaplanowaniu 

trasy to: o której godzinie najlepiej jest 

wyjechaç? Otó˝ jeÊli czeka Was d∏uga 

droga, najlepiej opuÊciç dom po po∏udniu 

(np. oko∏o 16.00), a koniec trasy planowaç 

na okolice pó∏nocy. Taki uk∏ad pozwala 

na zrobienie kilku przerw, ale gwarantu-

je równie˝, ˝e po kilku godzinach jazdy, 

kiedy zacznie si´ robiç ciemno, dziec-

ko pójdzie spaç. JeÊli zaÊ droga b´dzie 

krótka, postaraj si´ wyjechaç mniej wi´cej 

godzin´ przez zwyczajowà porà drzem-

ki malucha. Spowoduje to, ˝e zaraz po 

wyruszeniu z domu, dziecko zapadnie 

w b∏ogi sen, a podró˝ go nie zm´czy i nie 

znudzi. 

Co ze sobà zabraç?

Nie da si´ wymieniç wszystkich rzeczy, 

które przydadzà si´ rodzinie z ma∏ym 

dzieckiem w podró˝y. Wiadomo, ˝e ka˝dy 

maluch ma inne upodobania, bawià go 

inne przedmioty, nudzà równie˝ inne. Ist-

nieje jednak zestaw „˝elazny”, którego 

z pewnoÊcià w samochodzie nie powin-

no zabraknàç. Nale˝à do niego: jedzenie 

i picie (to, co smakuje dziecku), ksià˝eczki, 

zabawki (najlepiej liczyç co najmniej po jed-

nej nowej zabawce na godzin´ podró˝y), 

kocyk. Nie zapomnij o pieluszkach i co 

najmniej jednym dodatkowym komple-

cie ubranek. Przyda si´ na pewno coÊ, 

co dziecko bezwzgl´dnie uznaje za swojà 

prywatnà w∏asnoÊç, coÊ co bardzo lubi. 

Mo˝e to byç chocia˝by pluszowy miÊ czy 

poduszka, wa˝ne jest, aby nawet w samo-

chodzie czy obcym miejscu czu∏o si´ 

w miar´ pewnie. Dobrym pomys∏em jest 

zabranie p∏yt CD z ciekawà muzykà, któ-

rej s∏uchanie sprawia przyjemnoÊç zarów-

no dziecku, jak i Wam.

 Nie zapomnij!

Upewnij si´ zanim ruszysz, ˝e fotelik 

dzieci´cy jest dobrze umocowany. Sprawdê 

przyczep pasów bezpieczeƒstwa. Posta-

raj si´ razem z partnerkà o to, aby podró˝ 

by∏a dla dziecka jak najbardziej komfortowa 

– siedzonko przygotujcie ju˝ wczeÊniej, tak

aby by∏o maksymalnie wygodne.



Piàty miesiàc ˝ycia dziecka  

– czas na pokarmy sta∏e

Jak sprawiç aby jedzenie by∏o przyjem-

noÊcià?

Dlaczego wa˝ne sà zasady? 

W wieku oko∏o pi´ciu miesi´cy nadchodzi 

czas na zmiany w diecie dziecka. Maluch 

mo˝e ju˝ oprócz mleka mamy, przyjmowaç 

pokarmy sta∏e. Do jego diety wprowadzamy 

wtedy przetarte owoce, gotowane warzywa 

lub kaszk´. Wtedy to Ty, jako ojciec, musisz 

pokazaç dziecku namiastk´ zasad savoir-vi-

vre’u. Sposób, w jaki zachowujesz si´ pod-

czas posi∏ków zosta∏ prawdopodobnie „zako-

dowany” w pami´ci dziecka ju˝ jakiÊ czas 

temu, ale teraz chodzi o coÊ zupe∏nie innego. 

Daj mu do zrozumienia, ˝e takie same zasa-

dy obowiàzujà wszystkich, którzy spo˝ywajà 

posi∏ek przy wspólnym stole. Uprzednio 

przedyskutujcie taki spis zasad, do które-

go wszyscy b´dziecie si´ musieli stosowaç. 

Mo˝e on zawieraç takie punkty jak np. „jemy 

razem, nikt nie siedzi przed telewizorem, 

nikt nie czyta gazety. Kiedy nie jesteÊmy 

ju˝ g∏odni, koƒczymy jedzenie, a nie bawi-

my si´ resztkami, z odejÊciem od sto∏u cze-

kamy na moment, kiedy wszyscy zakoƒczà 

jedzenie, itp”. Mo˝esz zachowaç takà list´ 

i przestrzegaç zasad razem z dorastajàcym 

dzieckiem. Kolejnym elementem Twojej 

roli jest „pilnowanie porzàdku”. Nie wahaj 

si´ zwróciç uwag´, gdy pociecha bawi si´ 

bàdê rzuca jedzeniem. Takie z pozoru pro-

ste czynnoÊci pomogà Ci osiàgnàç sukces 

ju˝ zanim z∏e nawyki zagoszczà na dobre 

w codziennym zachowaniu szkraba. 

Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e dziecko wcale nie 

b´dzie mia∏o ochoty jeÊç tego, co Wy 

b´dziecie chcieli mu podawaç. Tutaj rozpo-

czyna si´ kolejna misja, która mo˝e nale˝eç 

zarówno do Ciebie jak i do partnerki -  poka-

zanie maluchowi, ˝e jedzenie mo˝e byç faj-

ne. Jak to zrobiç? Mo˝esz zaczàç od zabawy 

podczas przygotowywania: uk∏adaj fantazyj-

ne wzory z poszczególnych potraw, jedzcie 

na kolorowych talerzach, poka˝ dziecku, ˝e 

jedzenie mo˝e byç czymÊ mi∏ym, niekoniecz-

nie obowiàzkowym!

Szósty i siódmy miesiàc ˝ycia 

dziecka –  na stra˝y porzàdku

Dlaczego wa˝na jest konsekwencja 

i stanowczoÊç?

Jak „zagospodarowaç” ruchliwoÊç 

dziecka?

Kiedy nadejdà kolejne miesiàce ˝ycia Wasze-

go malucha mo˝esz napotkaç pierwsze 

trudnoÊci. Wtedy bowiem dziecko zaczyna 

byç jeszcze bardziej ruchliwe, a co za tym 

idzie, robi wszystko to, czego nie chcia∏byÊ, 

aby robi∏o. Próbuje wdrapywaç si´ na wy˝sze 

„pi´tra” stosu pude∏, z zaciekawieniem 

oglàda gniazdko elektryczne, strome schody 

zaczynajà byç intrygujàce, wszystkiego trze-

ba dotknàç, zobaczyç. Takie rewelacje rodzà 

si´ w g∏owie ka˝dego malca, który zaczyna 

poznawaç Êwiat. A jak wiadomo, najwi´kszà 

frajd´ sprawia poznawanie go samodzielnie, 

bez ingerencji rodziców. Twoja rola, Tato, jest 

tutaj niezb´dna! W∏aÊnie Ty jesteÊ najbardziej 

odpowiednià osobà, aby pokazaç malucho-

wi co wolno, a czego nie. Musisz stanow-

czo wyznaczaç granice, inaczej Twoja pocie-

cha mo˝e zrobiç sobie krzywd´. Nie obawiaj 

si´, ˝e zakaz b´dzie przez dziecko odebrany 

negatywnie. Mo˝e przez chwil´ b´dzie nieza-

dowolone, ale tak naprawd´ oczekuje jasnych 

wskazówek co wolno a czego nie mo˝na. 
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Rada dla Was: musicie byç konse-

kwentni i stanowczy. Dziecko b´dzie 

próbowaç kilkukrotnie wykonaç 

niedozwolonà czynnoÊç. JeÊli wy-

starczy Ci si∏ tylko na jedno- czy 

dwukrotnà odmow´ lub podtrzyma-

nie zakazu to przegra∏eÊ. Co wi´cej, 

dziecko b´dzie wiedzieç, ˝e uzyska-

nie Twojej zgody to tylko kwestia 

czasu i „zm´czenia materia∏u”.

RuchliwoÊç w tych miesiàcach najlepiej 

zagospodarowaç propozycjà wspólnych 

zabaw.

Mogà to byç zabawy w zdobywanie przed-

miotów (zabawka jest oddalona – dziecko 

musi jà dosi´gnàç/zdobyç). Innym rodza-

jem zabaw mogà byç zabawy w rozpo-

znawanie przedmiotów przez dotyk (np. 

zabawka jest przykryta kocykiem lub 

umieszczona w torebce a przez to niewi-

doczna dla dziecka – trzeba rozpoznaç 

co to jest). Przyk∏ady mo˝na mno˝yç. 

Pami´taj, im wi´cej zaproponujesz 

dziecku, tym mniejsza szansa na samo-

dzielne, niekontrolowane poznawanie 

Êwiata.

Cudowne „Tacierzyƒstwo”

Mo˝esz byç pewien, ̋ e z czasem dostrze˝esz, 

jak cudownie jest byç w∏aÊnie „tatà”. Pierwszy 

uÊmiech, próby naÊladowania Twojej mowy, 

niepewne stawianie kroków – to wszystko 

b´dzie Ci´ cieszy∏o nie mniej ni˝ mam´ malu-

cha. „Tacierzyƒstwo” stanie si´ nieopisanà 

przyjemnoÊcià, nie obowiàzkiem. Jako praw-

dziwy ojciec nie powinieneÊ pozwoliç na to, 

aby wa˝ne momenty z ˝ycia dziecka umkn´∏y 

Twojej uwadze i dzia∏aniu. Brak inicjatywy 

mo˝e sprawiç, ˝e osoby z najbli˝szego oto-

czenia – babcia czy ciocia - wyznaczà Ci rol´ 

obserwatora (popatrz, jak mama z teÊciowà 

kàpià dzidziusia) bàdê s∏u˝àcego (kochanie 

przynieÊ to, przestaw tamto, etc.). Pami´taj 

tylko, ˝e ojcem mo˝e byç ka˝dy, a tatà tylko 

nieliczni. 


