
Najważniejszy pierwszy (k)rok!
W jaki sposób tworzyć warunki dla rozwoju i uczenia się dzieci w pierwszym roku ich życia.
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Drodzy Rodzice,

Pierwszy rok życia to rok niezwykłych i szybkich zmian w życiu dziecka i rodziców, które sprawiają, że z maleńkiej, 
leżącej, bezbronnej istoty dziecko staje się myślącym i niezwykle ciekawym świata człowiekiem. Na tym etapie 
rozwoju dziecko robi praktycznie wszystkie rzeczy po raz pierwszy. Obserwujemy, jak nawiązuje pierwsze kon-
takty z najbliższym otoczeniem, po raz pierwszy o własnych siłach przekręca się z pleców na brzuszek, siada, po 
raz pierwszy raczkuje, wypowiada pierwsze słowa, wstaje, często już zaczyna stawiać pierwsze kroki, bawi się. 
Ciekawość poznawcza dziecka w tym okresie jest bardzo duża. Dziecko chce odkrywać świat, eksploruje swoje 
otoczenia, próbuje, podejmuje pierwsze decyzje, wyciąga wnioski, jest małym badaczem. 

Pierwszy rok życia dziecka to również ważny etap dla rodziców, którzy poznają swoje dziecko, uczą się z nim ko-
munikować oraz budować relację. To czas pełen najpiękniejszych, najciekawszych chwil i doświadczeń, ale także 
czas bardzo wielu pytań, obaw – między innymi o to, czy dziecko na pewno dobrze się rozwija, czy wszystko jest 
z nim w porządku, czy robię wszystko dobrze.

Poradnik dla rodziców „Najważniejszy pierwszy (k)rok” wspiera rodziców na starcie rodzicielstwa pokazując, 
jak fascynujący i ważny jest to okres w życiu dziecka i rodzica oraz zachęca do uważnego i troskliwego towa-
rzyszenia swoim dzieciom w codziennych sytuacjach życiowych. W oparciu o najnowsze badania z dziedziny 
psychologii i neurobiologii przedstawiamy, w jaki sposób uczą się dzieci w pierwszym roku życia, jaka jest rola 
i zadania rodziców oraz prezentujemy praktyczne rozwiązania w obszarze tworzenia optymalnego środowiska 
rozwojowego dla małych dzieci. 

Serdecznie zapraszamy do lektury!
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Dzieci od urodzenia rozwijają się holistycznie, wszystkie 
obszary ich rozwoju przenikają się i wzajemnie na siebie 
wpływają. Następuje intensywny rozwój somatyczny 
(wzrost i przyrost masy, rozwój zmysłów), motoryczny 
(postawa, poruszanie się, sprawność manualna), emo-
cjonalny (nawiązywanie kontaktu, budowanie więzi, 
wyrażanie emocji), poznawczy (uwaga, pamięć, rozwój 
językowy, myślenie) oraz społeczny (budowanie relacji  
z najbliższym otoczeniem dziecka, porozumiewanie się). 

Rozwój dziecka w pierwszym roku życia, to uzyskiwa-
nie coraz większej sprawności i kontroli nad własnym 
ciałem, intensywne poznawanie świata, uczenie się 
pierwszych słów oraz zdobywanie wielu przydatnych 
umiejętności, które już niedługo pozwolą mu na więk-
szą niezależność i samodzielność. 

Niemowlaki są z natury otwarte, ciekawe świata i chęt-
ne do działania. Gdy tylko czują się bezpiecznie, po-
dejmują rolę eksperymentujących badaczy i wchodzą 
w relacje z osobami, którym ufają. Dlatego też naj-
wcześniejsze doświadczenia małych dzieci, związane  
z troskliwą i uważną opieką rodzica, mają znaczenie 
nie tylko dla tworzenia emocjonalnej więzi i później-
szego funkcjonowania społecznego. Mają decydujący 

wpływ na rozwój funkcji motorycznych dziecka, jego 
rozwój fizyczny i poznawczy, a nawet na stan układu 
immunologicznego.

Chcąc wspierać potencjał emocjonalny i intelektualny 
swej pociechy, ważne, aby mieć świadomość, że ucze-
nie się dzieci jest procesem wspólnym, interaktywnym, 
a dzieci współdziałając i komunikując się z dorosłymi  
i innymi dziećmi, konstruują swoją wiedzę oraz nadają 
jej własny sens.

Mimo że każde dziecko wzrasta w swoim indywidu-
alnym tempie, dorośli mogą stymulować rozwój po-
szczególnych sfer. Wspieranie nie ma na celu przyspie-
szenia rozwoju, ale towarzyszenie dzieciom w zdoby-
waniu nowych umiejętności w kolejnych miesiącach 
życia. 

Ważnym zadaniem rodziców jest poznanie swojego 
dziecka, wsłuchanie się w jego potrzeby, zaobserwowa-
nie jego możliwości, ponieważ rozumiejąc, czego po-
trzebuje dziecko, co chce nam powiedzieć, np. płacząc, 
będziemy wiedzieli, w jaki sposób pielęgnując, kocha-
jąc i wychowując dziecko możemy się do niego dostroić  
i odpowiedzieć na te potrzeby. 

Zdaniem badaczy mózgu efektywna nauka nie tylko może,  
ale wręcz musi być przyjemna, ponieważ rozwój  

w naturalny sposób daje radość.  
M. Spitzer 

Wprowadzenie
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Ciało jest nader ważnym aspektem zjawiska zwanego człowiekiem.  
Bez ciała nic nie mogłoby się nam przydarzyć na tym świecie.  

W. Eichelberger

Rozwój somatyczny, czyli rozwój ciała w pierwszym 
roku życia, to proces niezwykle dynamiczny i zadziwia-
jący swoją intensywnością. Zanim dziecko ukończy 12 
miesięcy, urośnie średnio 25-30 cm i nawet trzykrotnie 
może powiększyć swoją wagę w stosunku do masy  
z dnia urodzenia. Włoski urosną tak, że przyjdzie czas 
na pierwsze fryzury i postrzyżyny, w buzi malucha może 
pojawić się co najmniej kilka zębów i zmieni się sposób 
jego odżywiania. W ten sposób ciało dziecka zmienia 
się i wzmacnia, wychodząc naprzeciw światu i jego wy-
zwaniom. 

Ważną rolę w rozwoju fizycznym odgrywają zmysły. 
Dziecko już od pierwszych chwil życia poznaje świat 
przez zmysły, które są „stacją przekaźnikową” pomię-
dzy nim a otoczeniem. W momencie narodzin noworo-
dek korzysta ze wszystkich zmysłów – dotyku, węchu, 
smaku, słuchu, wzroku i zmysłu równowagi. Najsłabiej 
funkcjonuje na początku wzrok, natomiast pozostałe 
zmysły są zaskakująco dobrze rozwinięte już u najmniej-
szych dzieci. 

Jako pierwszy – około piątego tygodnia życia płodo-
wego – rozwija się u dziecka zmysł dotyku, a pierwszą 

strefą wrażliwą na dotyk są wargi i nos. Kiedy dziecko 
przychodzi na świat, szczególnie wrażliwe na dotyk są 
usta, język, opuszki palców, dlatego też głównie za ich 
pomocą dziecko studiuje otoczenie i rozróżnia kształty 
oraz wielkość przedmiotów, a także poznaje ich podsta-
wowe właściwości, np. zimne – ciepłe, suche – mokre, 
szorstkie – gładkie. U każdego malucha zmysł dotyku 
związany jest z czterema zdolnościami: z odbiorem 
wrażeń skórnych, odczuwaniem temperatury oraz bólu, 
a także z czuciem głębokim (inaczej propriocepcją), czy-
li odbiorem pozycji i ruchów ciała. W pierwszym roku 
życia dotyk jest podstawą tworzenia emocjonalnej więzi 
z rodzicami i relacji z otoczeniem.

Zmysł równowagi - ewolucyjnie najstarszy ze wszyst-
kich – jest obecny u każdego z poruszających się stwo-
rzeń, a dojrzewa nawet do 12. roku życia. Z działaniem 
tego zmysłu, opartego w dużej mierze na tzw. układzie 
przedsionkowym w mózgu, jest związana aktywność 
wielu odruchów oraz, w konsekwencji, prawidłowy roz-
wój ruchowy i czuciowy. Rodzic, który nosi niemowlę na 
rękach w różnych pozycjach, kołysze, huśta, a następnie 
wspiera, aby dziecko bujało się, kręciło, turlało, podska-
kiwało, wzmacnia jego zmysł równowagi. Dziecko, któ-

Rozwój somatyczny 
w pierwszym roku życia 
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Rozwój somatyczny 
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re praktycznie od urodzenia ma możliwość trenowania 
równowagi, staje się coraz  odważniejsze i pewniejsze 
w badaniu świata i w kontaktach z innymi. 

Już w brzuchu mamy dziecko pije wody płodowe 
rozwijając zmysł smaku. Pełna zdolność wyczuwa-
nia smaku pojawia się w trzecim trymestrze ciąży. 
Badacze odkryli, że dzieci – i w łonie mamy i już po 
narodzinach – preferują smak słodki. Natomiast smak 
kwaśny i gorzki wywołują u maluchów silne reakcje 
niezadowolenia. Małe dzieci, które piją mleko z pier-
si, mogą bardzo skorzystać z urozmaiconej diety kar-
miącej mamy, ponieważ, zmieniający się pod jej wpły-
wem smak mleka, wpływa pozytywnie na rozwój ich 
zdolności do różnicowania doznań smakowych.

Wrażliwość dziecka na zapachy kształtuje się jeszcze 
w łonie matki (około dwudziestego ósmego tygodnia 
ciąży). Badania pokazują, że dzięki wyraźnej woni 
mleka mamy, zmysł węchu pozwala maluchowi, zaraz 
po przyjściu na świat, odnaleźć jej pierś, a pięciodnio-
wy noworodek potrafi odróżnić zapach mleka swojej 
mamy od woni mleka innych kobiet. Zaobserwowano 
też, że małe dzieci preferują zapachy swoich najbliż-
szych – rodziców i rodzeństwa. Dzieci odczuwają 
różnorodność zapachów, natomiast, przeważnie aż 
do 3. roku życia, nie różnicują czy dochodząca woń 
jest przyjemna czy nie.

Najlepiej rozwiniętym zmysłem dziecka w życiu pło-
dowym jest słuch, który w pełni funkcjonuje już od 7. 
miesiąca ciąży. W łonie mamy dziecko wiele słyszy: bicie 
serca, odgłosy organizmu, donośniejsze dźwięki z oto-
czenia. Dziecko odpowiada pobudzeniem ruchowym  
i przyspieszeniem akcji serca na głośne czy nagłe 
hałasy, natomiast reaguje uspokojeniem na delikat-
ne odgłosy (np. spokojną muzykę). Noworodki mają 
dobrze rozwinięta pamięć słuchową i szybko uczą się 
nowych dźwięków, ale preferują głos swojej mamy 
i rytm bicia serca lub dźwięk do niego zbliżony. 

Odkrywanie i przyswajanie nowych dźwięków przez 
małe dziecko wspiera u niego rozwój mowy, a także 
rozwój emocjonalny. 

Wzrok jest najsłabiej rozwiniętym zmysłem w chwi-
li narodzin dziecka. Stopniowo maleństwo reaguje 
na widok twarzy i piersi mamy, w kolejnym etapie 
rozróżnia natężenie światła. Początkowo dziecku jest 
najłatwiej wyodrębnić kontrastowe barwy i dostrzec 
to, co znajduje się na skraju jego pola widzenia, po-
nieważ dzieci mają lepsze tzw. widzenie peryferyjne. 
Z czasem wzrok się wyostrza. Co znaczące, opty-
malna odległość od obserwowanego obiektu w po-
czątkowym okresie życia dziecka, to 20-25 cm, czyli 
odległość, w jakiej widzi twarz mamy przy karmie-
niu piersią, co sprzyja budowaniu wzajemnej relacji. 
Między 8. a 9. tygodniem życia pojawia się u dziecka 
zdolność widzenia barw. Maluch widzi najpierw trzy 
podstawowe kolory: biały, czarny, a następnie czer-
wony. Miedzy 2. a 5. miesiącem życia rozwija się wi-
dzenie obuoczne.

W ciągu pierwszego roku życia, gdy dziecko czuje się 
bezpiecznie i pewnie, uczy się z pełnym zaangażo-
waniem, bazując na tym, co odbierają jego zmysły. 
Dziecko odkrywa i ćwiczy możliwości swojego ciała, 
wzmacnia się dzięki trosce najbliższych, uczy się co-
raz lepiej wykorzystywać zmysły, czerpiąc ogrom do-
znań i wiedzy przy pomocy słuchu, wzroku, smaku, 
powonienia, dotyku, zmysłu równowagi. Dzięki zmy-
słowym doświadczeniom w mózgu dziecka zaczy-
nają intensywnie budować się połączenia nerwowe. 
Tworzą się mapy umysłowe, do których przyporząd-
kowywane są późniejsze doświadczenia. Im większa 
liczba i różnorodność połączeń wytworzonych dzięki 
wczesnym doświadczeniom sensorycznym, tym bar-
dziej bogaty i urozmaicony staje się sposób, w jaki 
dziecko poznaje to, co je otacza. 
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Rola i zadania rodziców

Prawidłowy rozwój ciała jest podstawą zdrowia i do-
brego samopoczucia dziecka, stanowi bazę do dal-
szego odkrywania rzeczywistości, działania i uczenia 
się. Natomiast niezbędne dla dobrostanu dziecka jest 
poczucie bycia kochanym, wyjątkowym, otaczanym 
troską. Krótko mówiąc, rozwój fizyczny dziecka będzie 
przebiegał optymalnie, jeśli dbanie o potrzeby ciała  
i wspieranie jego rozwoju będzie się odbywało w peł-
nej miłości relacji z bliską osobą.

Rozwój fizyczny w pierwszym roku życia dziecka daje 
wiele radości i satysfakcji rodzicom, od razu stawiając 
przed nimi także wyzwania, jak choćby wtedy, gdy od-
krywają, że szkrab potrafi samodzielnie napić się z ku-
beczka, przepełznąć przez pokój w kierunku schodów, 
czy wówczas, gdy ubranko, które jeszcze wczoraj było 
w sam raz na maluszka, dzisiaj robi się za małe.

Dbanie o rozkwitające ciało dziecka absorbuje dużą 
część uwagi i wymaga sporego zaangażowania rodzi-
ców. Karmienie piersią lub butelką, spacery, czynności 
pielęgnacyjne (przewijanie, przebieranie, dbanie o pę-
pek, smarowanie skóry oliwką, obcinanie paznokci, 
oczyszczanie noska, kąpiel i masaż), gotowanie zdro-
wych potraw, a także organizowanie miejsca dla dziec-
ka, to lista ważnych czynności, które budują codzienny 
kontakt z dzieckiem i wpływają na jego rozwój. 

Z uwagi na fakt, że wszystkie te codzienne sytuacje, 
w dominującym stopniu, wypełniają wspólny czas 
dziecka i opiekunów w tym okresie, kluczowe jest, 
by właśnie te momenty niosły dla malucha najwięk-
szy ładunek czułości, uważności i zaangażowania ro-
dziców. Ważne, aby celebrować chwile bliskości i nie 
pozwolić na wkradnięcie się rutyny czy zobojętnienia. 
Tak, aby w czasie tych sytuacji dorosły i dziecko byli 
w emocjonalnym i fizycznym kontakcie. Razem cieszyli 
się podczas przewijania, wzbogacając je o delikatny 

masaż czy też łaskotki i poznawanie przez malucha 
swojego ciała, aby delektowali się wspólnym spacerem 
czy tez posiłkiem. A jeśli dana sytuacja jest odbierana 
przez dziecko jako trudna (np. przebieranie czy kąpiel), 
warto, aby rodzic towarzyszył maluchowi w przeżywa-
nych emocjach i pomagał mu radzić sobie ze stojącym 
przed nim wyzwaniem.

Dziecko, o którego ciało najbliżsi dbali z delikatno-
ścią i szacunkiem, nie tylko czuje się w swoim ciele 
dobrze i pewnie, ale także zyskuje kapitał fizycznej 
i emocjonalnej odporności. Ma zaufanie do swoich 
odczuć, gdyż jego sygnały spotykały się ze zrozumie-
niem. Może czerpać z miłości, jaką otrzymało po-
przez czuły dotyk i pielęgnację, ma głęboko uwew-
nętrznione przekonanie o swojej wartości, ponieważ 
doświadczyło, że jest ważne i godne zaangażowania 
najbliższych.

Ten kapitał zaprocentuje w przyszłości. Dziecko, do-
rastając, będzie potrafiło polegać na sobie, wyłapać 
ostrzeżenia wysyłane ze strony swojego organizmu 
i o siebie zadbać. Mocno stąpając na własnych no-
gach, będzie też odporniejsze na trudne doświad-
czenia czy wyzwania, jakie napotka w ciągu swojej 
drogi, a w razie potrzeby będzie potrafiło zwracać się 
o pomoc i wsparcie innych osób.

Praktyczne porady  

Drogi Rodzicu!

Karm, noś, przewijaj, kąp, masuj i usypiaj – sło-
wem – pielęgnuj swoje małe dziecko z miłością, 
mając świadomość, że taki uważny sposób dba-
nia o nie, to najlepsza inwestycja w jego rozwój! 
W skupieniu i w czułym kontakcie maluch uczy 
się najważniejszych rzeczy o sobie i otoczeniu, 
jednocześnie doświadczając, że bliskości, przy-
jemności i szczęścia nie trzeba szukać daleko. 
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re praktycznie od urodzenia ma możliwość trenowania 
równowagi, staje się coraz  odważniejsze i pewniejsze 
w badaniu świata i w kontaktach z innymi. 
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nia smaku pojawia się w trzecim trymestrze ciąży. 
Badacze odkryli, że dzieci – i w łonie mamy i już po 
narodzinach – preferują smak słodki. Natomiast smak 
kwaśny i gorzki wywołują u maluchów silne reakcje 
niezadowolenia. Małe dzieci, które piją mleko z pier-
si, mogą bardzo skorzystać z urozmaiconej diety kar-
miącej mamy, ponieważ, zmieniający się pod jej wpły-
wem smak mleka, wpływa pozytywnie na rozwój ich 
zdolności do różnicowania doznań smakowych.

Wrażliwość dziecka na zapachy kształtuje się jeszcze 
w łonie matki (około dwudziestego ósmego tygodnia 
ciąży). Badania pokazują, że dzięki wyraźnej woni 
mleka mamy, zmysł węchu pozwala maluchowi, zaraz 
po przyjściu na świat, odnaleźć jej pierś, a pięciodnio-
wy noworodek potrafi odróżnić zapach mleka swojej 
mamy od woni mleka innych kobiet. Zaobserwowano 
też, że małe dzieci preferują zapachy swoich najbliż-
szych – rodziców i rodzeństwa. Dzieci odczuwają 
różnorodność zapachów, natomiast, przeważnie aż 
do 3. roku życia, nie różnicują czy dochodząca woń 
jest przyjemna czy nie.

Najlepiej rozwiniętym zmysłem dziecka w życiu pło-
dowym jest słuch, który w pełni funkcjonuje już od 7. 
miesiąca ciąży. W łonie mamy dziecko wiele słyszy: bicie 
serca, odgłosy organizmu, donośniejsze dźwięki z oto-
czenia. Dziecko odpowiada pobudzeniem ruchowym  
i przyspieszeniem akcji serca na głośne czy nagłe 
hałasy, natomiast reaguje uspokojeniem na delikat-
ne odgłosy (np. spokojną muzykę). Noworodki mają 
dobrze rozwinięta pamięć słuchową i szybko uczą się 
nowych dźwięków, ale preferują głos swojej mamy 
i rytm bicia serca lub dźwięk do niego zbliżony. 

Odkrywanie i przyswajanie nowych dźwięków przez 
małe dziecko wspiera u niego rozwój mowy, a także 
rozwój emocjonalny. 

Wzrok jest najsłabiej rozwiniętym zmysłem w chwi-
li narodzin dziecka. Stopniowo maleństwo reaguje 
na widok twarzy i piersi mamy, w kolejnym etapie 
rozróżnia natężenie światła. Początkowo dziecku jest 
najłatwiej wyodrębnić kontrastowe barwy i dostrzec 
to, co znajduje się na skraju jego pola widzenia, po-
nieważ dzieci mają lepsze tzw. widzenie peryferyjne. 
Z czasem wzrok się wyostrza. Co znaczące, opty-
malna odległość od obserwowanego obiektu w po-
czątkowym okresie życia dziecka, to 20-25 cm, czyli 
odległość, w jakiej widzi twarz mamy przy karmie-
niu piersią, co sprzyja budowaniu wzajemnej relacji. 
Między 8. a 9. tygodniem życia pojawia się u dziecka 
zdolność widzenia barw. Maluch widzi najpierw trzy 
podstawowe kolory: biały, czarny, a następnie czer-
wony. Miedzy 2. a 5. miesiącem życia rozwija się wi-
dzenie obuoczne.

W ciągu pierwszego roku życia, gdy dziecko czuje się 
bezpiecznie i pewnie, uczy się z pełnym zaangażo-
waniem, bazując na tym, co odbierają jego zmysły. 
Dziecko odkrywa i ćwiczy możliwości swojego ciała, 
wzmacnia się dzięki trosce najbliższych, uczy się co-
raz lepiej wykorzystywać zmysły, czerpiąc ogrom do-
znań i wiedzy przy pomocy słuchu, wzroku, smaku, 
powonienia, dotyku, zmysłu równowagi. Dzięki zmy-
słowym doświadczeniom w mózgu dziecka zaczy-
nają intensywnie budować się połączenia nerwowe. 
Tworzą się mapy umysłowe, do których przyporząd-
kowywane są późniejsze doświadczenia. Im większa 
liczba i różnorodność połączeń wytworzonych dzięki 
wczesnym doświadczeniom sensorycznym, tym bar-
dziej bogaty i urozmaicony staje się sposób, w jaki 
dziecko poznaje to, co je otacza. 
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Rola i zadania rodziców
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Stwórz maluchowi wielozmysłowe otoczenie, ade-
kwatne do jego możliwości. Konsekwencją tego, że 
układ nerwowy małego dziecka cały czas się rozwija, 
jest szczególna wrażliwość dziecka na przeciążenie 
nadmierną ilością bodźców. Właśnie dlatego maluch 
potrzebuje wokół siebie przestrzeni interesującej, ale 
zrównoważonej. Lepiej umieścić w najbliższym oto-
czeniu dziecka dwie lub trzy ciekawe i różnorodne 
rzeczy, które wymienia się na inne, gdy dziecko się 
znudzi (np. nad łóżeczkiem niemowlaka zawiesić 
czerwony mobil z piórek z małym dzwoneczkiem, 
a na ścianie – czarno-biały obrazek do obserwacji) 
niż przesadzić z ilością bodźców. Gdy dziecko ma za 
dużo wrażeń, może reagować nadmiernym pobu-
dzeniem, wzmożoną aktywnością ruchową, może 
płakać, mieć kłopoty z wyciszeniem lub wręcz prze-
ciwnie – być mało aktywne, ospałe, senne. 

Zawieś nad łóżeczkiem lub przymocuj na ścianie 
czarno-białe wzory lub zarys twarzy – można je wy-
drukować lub nawet samemu narysować czarnym 
markerem. Dawaj dziecku czas na badanie swojej 
twarzy, oglądaj z nim duże zdjęcia portretowe naj-
bliższych. Na początek wspólnej drogi zaopatrz się 
w czarno-białe książeczki z czerwonymi elementa-
mi, później z wyraźnymi, kontrastowymi obrazka-
mi. 

Rozwijaj słuch poprzez piosenki, rymowanki i wyli-
czanki: radosne i energetyczne w ciągu dnia (mogą 
towarzyszyć przy myciu, szykowaniu jedzenia, na 
przewijaku i na spacerze), a kołysanki przed snem. 
Dzieci uwielbiają też zabawy paluszkowe, stymu-
lujące zarówno zmysł słuchu, jak i dotyku (np.  
o sroczce, która ważyła kaszkę swoim dzieciom)  
i zabawy na kolanach rodziców (np. „Droga, droga, 
kamienie, dół!”). Pacynki, mówiące trochę zmienio-
nym głosem, rodzica zaintrygują i rozśmieszą star-
szego malucha, a taką zabawkę łatwo zrobić same-
mu na oczach dziecka. 

Dotyk jest drzwiami do umysłu. Delikatne głaskanie  
i uciskanie, pomaga dziecku uświadamiać sobie swo-
je ciało i dobrze władać każdą kończyną, kontrolo-
wać i usprawniać współpracę różnych części ciała, 
rozwijając czucie oraz zmysł równowagi. Masuj, 
głaskaj i łaskocz malucha, stwarzaj mu okazje do 
doświadczania dotykiem rozmaitych faktur i konsy-
stencji, w jakie obfituje nasz świat. Zanurzanie nó-
żek w fasoli, mące, piasku czy kaszy będzie bardzo 
przyjemne dla niemowlaka, a siedzące dziecko może 
już odkrywać  całym ciałem – zarówno nóżkami, jak 
i rączkami i buzią, np. galaretkę czy masę kisielową  
z mąki ziemniaczanej i wody.

Wąchanie i smakowanie potrafi zachwycić dzieci od-
krywając przed nimi zupełnie nowy świat doznań. Daj 
możliwość maluszkowi wąchania rzeczy o wyraźnej 
woni, nazywając zapachy. Możliwie szybko zaproponuj 
samodzielne próbowanie różnorodnego jedzenia, zwra-
cając uwagę na smak i przyjemny dla oka wygląd potraw 
(papki rzadko spełniają te kryteria). Zadbaj o rodzinne 
posiłki, które nie tylko odżywią ciało, ale i ducha twojego 
maluszka.

Stymulując zmysł równowagi, trzymając dziecko stabilnie 
i spokojnie, często zmieniaj jego pozycję – podczas no-
szenia, przekładania, pielęgnacji, ale także leżenia – np. 
z plecków na brzuszek, z łóżeczka na koc na podłodze. 
Gdy maluszek zacznie się przemieszczać, aranżuj rozma-
ite wyzwania ruchowe – przeszkody, np. wałek z koca do 
przeczołgania się lub atrakcje, np. latarkę na końcu za-
cienionego korytarza, do której dziecko będzie podążać

Pomagaj wyciszyć się dziecku i stwórz przewidywalne 
rytuały zasypiania, które ułatwią dziecku odpoczynek.  
W ciągu pierwszego roku życia dziecko bardzo inten-
sywnie odkrywa i zbiera doświadczenia przy pomocy 
wszystkich zmysłów, przetwarza je i zaczyna budować 
wewnętrzny obraz świata. Porządkowanie i utrwalanie 
tej wiedzy w mózgu odbywa się w czasie snu. 
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Latem i kiedy tylko jest ku temu okazja, pozwalaj dziecku 
być na boso. Maluch bada podłoże stopami – „ugrun-
towuje się”, ma poczucie swobody i frajdy, odkry-
wa różne faktury i temperatury. Zabawa na boso na 
trawie, piasku czy zanurzanie stópek w jeziorze albo 
morzu to także świetny sposób hartowania dziecka. 
Podnoszeniu odporności sprzyjają regularne spacery  
i wyjścia na świeże powietrze, hartując maluszka i odkry-
wając przed zmysłami dziecka wielkie bogactwo doznań.

Propozycje zabaw 

Wspólna gimnastyka. 
Taka gimnastyka to ćwiczenie z niemowlakiem na rękach 
– przy muzyce lub bez np. podnoszenie malca do góry, 
wspólne podskoki. Ze starszym maluchem gimnastyka 
może polegać na zachęcaniu, by dziecko naśladowało 
ruchy rodzica, np. klaskanie, poruszanie głową, kręcenie 
dłońmi, tupanie – w zależności od możliwości ruchowych 
dziecka.

Owocowa lub warzywna uczta. 
Fascynującym zajęciem dla maluchów, które da im wiele 
różnorodnych wrażeń, jest odkrywanie właściwości owo-
ców i warzyw poprzez oglądanie, badanie, smakowanie, 
poznawanie ich nazw. Można przygotować na taką ucztę 
jeden lub kilka owoców czy warzyw np. dynię w całości, 
dynię utartą i zupkę z dyni, albo różne rodzaje i kolory 
jabłek wraz z jabłkiem pokrojonym i musem.

Odprężający prysznic. 
Kilkumiesięczne dziecko można wykapać wkładając małą 
wanienkę do dużej wanny lub brodzika prysznicowego  
i przekonać się, czy polubi delikatny prysznic. Dorosły może 
także wejść z dzieckiem do dużej wanny i trzymać malucha 
na rękach. Polewając umiarkowanym strumieniem wody 
całe ciało malucha i nazywając: „teraz polewamy nóżkę,  
a teraz plecki…”, zapewniamy dziecku odprężający masaż  
i budujemy u niego świadomość ciała.

Pudełka sensoryczne. 
warto stworzyć dla dziecka rozmaite pudełka z cie-
kawą zawartością określonej kategorii do badania 
wszystkimi zmysłami, np. pudełko z przedmiota-
mi w jednym kolorze np. samymi czerwonymi lub 
czarno-białymi albo  pudełko dotykowe z rzeczami  
o wyraźnej fakturze. Można też włożyć do pojemnika np. 
przedmioty w kształcie koła – zakrętki, mały plastikowy 
talerzyk, drewniane kółko do nakładania na patyk, kółko 
od karnisza, koło odczepione od zabawkowego pojazdu.

Granie „na wszystkim”.
 czyli na miskach, garnkach, butelkach i stołkach. Dla 
niemowlaka fascynujące może być słuchanie koncer-
tującego rodzica, który np. stuka delikatnie łyżeczką  
w szklankę czy pokrywkę. Starszemu dziecku wystarczy 
dać jedną lub dwie drewniane łyżki oraz kilka przed-
miotów, w które może uderzać, by zaczęła się dosko-
nała dźwiękowa zabawa. Oprócz wyżej wymienionych, 
świetnie sprawdzają się też pudełka i sztywne kartoniki, 
wytrzymała podłoga, metalowe puszki. Jest to zaba-
wa, która daje możliwość wsłuchania się w różnorod-
ne odgłosy, dlatego warto zwrócić uwagę dziecka na tę 
różnorodność, nazywając rodzaj dźwięku np. „brzęczy, 
stuka, dudni… itd.”.

Zabawa piórkami, watą, papierem toaletowym. 
Kupione w większej ilości kolorowe piórka wspaniale po-
służą do wspólnej zabawy: można je podrzucać wszystkie 
naraz lub pojedynczo, obserwując, jak opadają. Można 
je dmuchać, by fruwały i gładzić nimi po skórze, łaskotać 
się nawzajem, zawiesić na sznurku i umieścić taki mobil 
np. przy przewijaku. Podobnie, wata – porozrywana na 
małe „kłaczki” będzie fruwać, dostarczając przy dotyku 
delikatnych doznań. Papier toaletowy doskonale się roz-
wija, kilka rolek można układać jedną na drugiej i burzyć  
z dzieckiem taką wieżę, pod zwojami papieru zabawnie 
jest schować mały przedmiot - zabawkę, by szukać go 
wspólnie z maluchem.
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Stwórz maluchowi wielozmysłowe otoczenie, ade-
kwatne do jego możliwości. Konsekwencją tego, że 
układ nerwowy małego dziecka cały czas się rozwija, 
jest szczególna wrażliwość dziecka na przeciążenie 
nadmierną ilością bodźców. Właśnie dlatego maluch 
potrzebuje wokół siebie przestrzeni interesującej, ale 
zrównoważonej. Lepiej umieścić w najbliższym oto-
czeniu dziecka dwie lub trzy ciekawe i różnorodne 
rzeczy, które wymienia się na inne, gdy dziecko się 
znudzi (np. nad łóżeczkiem niemowlaka zawiesić 
czerwony mobil z piórek z małym dzwoneczkiem, 
a na ścianie – czarno-biały obrazek do obserwacji) 
niż przesadzić z ilością bodźców. Gdy dziecko ma za 
dużo wrażeń, może reagować nadmiernym pobu-
dzeniem, wzmożoną aktywnością ruchową, może 
płakać, mieć kłopoty z wyciszeniem lub wręcz prze-
ciwnie – być mało aktywne, ospałe, senne. 

Zawieś nad łóżeczkiem lub przymocuj na ścianie 
czarno-białe wzory lub zarys twarzy – można je wy-
drukować lub nawet samemu narysować czarnym 
markerem. Dawaj dziecku czas na badanie swojej 
twarzy, oglądaj z nim duże zdjęcia portretowe naj-
bliższych. Na początek wspólnej drogi zaopatrz się 
w czarno-białe książeczki z czerwonymi elementa-
mi, później z wyraźnymi, kontrastowymi obrazka-
mi. 

Rozwijaj słuch poprzez piosenki, rymowanki i wyli-
czanki: radosne i energetyczne w ciągu dnia (mogą 
towarzyszyć przy myciu, szykowaniu jedzenia, na 
przewijaku i na spacerze), a kołysanki przed snem. 
Dzieci uwielbiają też zabawy paluszkowe, stymu-
lujące zarówno zmysł słuchu, jak i dotyku (np.  
o sroczce, która ważyła kaszkę swoim dzieciom)  
i zabawy na kolanach rodziców (np. „Droga, droga, 
kamienie, dół!”). Pacynki, mówiące trochę zmienio-
nym głosem, rodzica zaintrygują i rozśmieszą star-
szego malucha, a taką zabawkę łatwo zrobić same-
mu na oczach dziecka. 

Dotyk jest drzwiami do umysłu. Delikatne głaskanie  
i uciskanie, pomaga dziecku uświadamiać sobie swo-
je ciało i dobrze władać każdą kończyną, kontrolo-
wać i usprawniać współpracę różnych części ciała, 
rozwijając czucie oraz zmysł równowagi. Masuj, 
głaskaj i łaskocz malucha, stwarzaj mu okazje do 
doświadczania dotykiem rozmaitych faktur i konsy-
stencji, w jakie obfituje nasz świat. Zanurzanie nó-
żek w fasoli, mące, piasku czy kaszy będzie bardzo 
przyjemne dla niemowlaka, a siedzące dziecko może 
już odkrywać  całym ciałem – zarówno nóżkami, jak 
i rączkami i buzią, np. galaretkę czy masę kisielową  
z mąki ziemniaczanej i wody.

Wąchanie i smakowanie potrafi zachwycić dzieci od-
krywając przed nimi zupełnie nowy świat doznań. Daj 
możliwość maluszkowi wąchania rzeczy o wyraźnej 
woni, nazywając zapachy. Możliwie szybko zaproponuj 
samodzielne próbowanie różnorodnego jedzenia, zwra-
cając uwagę na smak i przyjemny dla oka wygląd potraw 
(papki rzadko spełniają te kryteria). Zadbaj o rodzinne 
posiłki, które nie tylko odżywią ciało, ale i ducha twojego 
maluszka.

Stymulując zmysł równowagi, trzymając dziecko stabilnie 
i spokojnie, często zmieniaj jego pozycję – podczas no-
szenia, przekładania, pielęgnacji, ale także leżenia – np. 
z plecków na brzuszek, z łóżeczka na koc na podłodze. 
Gdy maluszek zacznie się przemieszczać, aranżuj rozma-
ite wyzwania ruchowe – przeszkody, np. wałek z koca do 
przeczołgania się lub atrakcje, np. latarkę na końcu za-
cienionego korytarza, do której dziecko będzie podążać

Pomagaj wyciszyć się dziecku i stwórz przewidywalne 
rytuały zasypiania, które ułatwią dziecku odpoczynek.  
W ciągu pierwszego roku życia dziecko bardzo inten-
sywnie odkrywa i zbiera doświadczenia przy pomocy 
wszystkich zmysłów, przetwarza je i zaczyna budować 
wewnętrzny obraz świata. Porządkowanie i utrwalanie 
tej wiedzy w mózgu odbywa się w czasie snu. 

09

Latem i kiedy tylko jest ku temu okazja, pozwalaj dziecku 
być na boso. Maluch bada podłoże stopami – „ugrun-
towuje się”, ma poczucie swobody i frajdy, odkry-
wa różne faktury i temperatury. Zabawa na boso na 
trawie, piasku czy zanurzanie stópek w jeziorze albo 
morzu to także świetny sposób hartowania dziecka. 
Podnoszeniu odporności sprzyjają regularne spacery  
i wyjścia na świeże powietrze, hartując maluszka i odkry-
wając przed zmysłami dziecka wielkie bogactwo doznań.

Propozycje zabaw 

Wspólna gimnastyka. 
Taka gimnastyka to ćwiczenie z niemowlakiem na rękach 
– przy muzyce lub bez np. podnoszenie malca do góry, 
wspólne podskoki. Ze starszym maluchem gimnastyka 
może polegać na zachęcaniu, by dziecko naśladowało 
ruchy rodzica, np. klaskanie, poruszanie głową, kręcenie 
dłońmi, tupanie – w zależności od możliwości ruchowych 
dziecka.

Owocowa lub warzywna uczta. 
Fascynującym zajęciem dla maluchów, które da im wiele 
różnorodnych wrażeń, jest odkrywanie właściwości owo-
ców i warzyw poprzez oglądanie, badanie, smakowanie, 
poznawanie ich nazw. Można przygotować na taką ucztę 
jeden lub kilka owoców czy warzyw np. dynię w całości, 
dynię utartą i zupkę z dyni, albo różne rodzaje i kolory 
jabłek wraz z jabłkiem pokrojonym i musem.

Odprężający prysznic. 
Kilkumiesięczne dziecko można wykapać wkładając małą 
wanienkę do dużej wanny lub brodzika prysznicowego  
i przekonać się, czy polubi delikatny prysznic. Dorosły może 
także wejść z dzieckiem do dużej wanny i trzymać malucha 
na rękach. Polewając umiarkowanym strumieniem wody 
całe ciało malucha i nazywając: „teraz polewamy nóżkę,  
a teraz plecki…”, zapewniamy dziecku odprężający masaż  
i budujemy u niego świadomość ciała.

Pudełka sensoryczne. 
warto stworzyć dla dziecka rozmaite pudełka z cie-
kawą zawartością określonej kategorii do badania 
wszystkimi zmysłami, np. pudełko z przedmiota-
mi w jednym kolorze np. samymi czerwonymi lub 
czarno-białymi albo  pudełko dotykowe z rzeczami  
o wyraźnej fakturze. Można też włożyć do pojemnika np. 
przedmioty w kształcie koła – zakrętki, mały plastikowy 
talerzyk, drewniane kółko do nakładania na patyk, kółko 
od karnisza, koło odczepione od zabawkowego pojazdu.

Granie „na wszystkim”.
 czyli na miskach, garnkach, butelkach i stołkach. Dla 
niemowlaka fascynujące może być słuchanie koncer-
tującego rodzica, który np. stuka delikatnie łyżeczką  
w szklankę czy pokrywkę. Starszemu dziecku wystarczy 
dać jedną lub dwie drewniane łyżki oraz kilka przed-
miotów, w które może uderzać, by zaczęła się dosko-
nała dźwiękowa zabawa. Oprócz wyżej wymienionych, 
świetnie sprawdzają się też pudełka i sztywne kartoniki, 
wytrzymała podłoga, metalowe puszki. Jest to zaba-
wa, która daje możliwość wsłuchania się w różnorod-
ne odgłosy, dlatego warto zwrócić uwagę dziecka na tę 
różnorodność, nazywając rodzaj dźwięku np. „brzęczy, 
stuka, dudni… itd.”.

Zabawa piórkami, watą, papierem toaletowym. 
Kupione w większej ilości kolorowe piórka wspaniale po-
służą do wspólnej zabawy: można je podrzucać wszystkie 
naraz lub pojedynczo, obserwując, jak opadają. Można 
je dmuchać, by fruwały i gładzić nimi po skórze, łaskotać 
się nawzajem, zawiesić na sznurku i umieścić taki mobil 
np. przy przewijaku. Podobnie, wata – porozrywana na 
małe „kłaczki” będzie fruwać, dostarczając przy dotyku 
delikatnych doznań. Papier toaletowy doskonale się roz-
wija, kilka rolek można układać jedną na drugiej i burzyć  
z dzieckiem taką wieżę, pod zwojami papieru zabawnie 
jest schować mały przedmiot - zabawkę, by szukać go 
wspólnie z maluchem.
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oraz poprzez trzymanie w rączce i przekładanie z jednej 
ręki do drugiej, potrząsanie, stukanie, rzucanie, łapanie,  
a także kopanie i inne czynności związane z przemieszcza-
niem przedmiotów (zdolności manipulacyjne).

Ruch to dla dziecka możliwość przemieszczania się, by 
odkrywać świat. To możliwość wykonywania rozmaitych 
codziennych czynności, by coraz lepiej dbać o siebie  
i – w przyszłości – o bliskich. To aktywne działanie i ucze-
nie się, zabawa, przyjemność oraz forma niezwykle sku-
tecznego odprężenia. Zanim dziecko nauczy się płynnie 
komunikować z otoczeniem przy użyciu słów, ruch sta-
nowi jego podstawowe narzędzie kontaktu ze światem.

Właśnie dlatego dzieci są tak zmotywowane do podejmo-
wania kolejnych prób na drodze do samodzielnego po-
ruszania się. Jednocześnie, już na poziomie biologicznym, 
ruch wpływa na organizm człowieka bardzo korzystnie 
– dając „zastrzyk” endorfin, czyli hormonów, które po-
wodują dobre samopoczucie i zadowolenie, w natural-
ny sposób działając także przeciwbólowo. Poruszanie się 
stymuluje też pracę i rozwój mózgu, ponieważ zwiększa 
dopływ natlenionej krwi, zaspokajając duże zapotrzebo-
wanie mózgu na tlen, a także wpływa na wydzielanie się 
neurotrofin, czyli substancji pobudzających rozwój komó-
rek nerwowych i usprawniających połączenia między nimi. 

Rozwój motoryczny 
w pierwszym roku życia

Ruch jest drzwiami do uczenia się. 
 P. Dennison

Aktywność ruchowa występuje spontanicznie już w 12. ty-
godniu życia płodowego dziecka. W trakcie ciąży dziecko 
noszone jest w łonie mamy, poruszając się wraz z nią zwy-
kle około 12-16 godzin na dobę. Badania USG pozwala-
ją na stwierdzenie, że rozwijające się dziecko porusza się 
często – nie rzadziej, niż co 10 minut. Ruch jest więc dla 
malucha czymś naturalnym i podstawowym w jego do-
świadczeniu, kiedy przychodzi na świat i intensywnie roz-
wija się w pierwszym roku życia.

Mózg dziecka rejestruje każdą jego czynność, ruch dlate-
go ma niezwykłą wartość nie tylko dla kondycji fizycznej 
małego człowieka , ale także inteligencji jego inteligencji 

Dzieci domagają się bliskości fizycznej z najbliższymi, co 
jest widoczne szczególnie w pierwszym roku ich życia, 
ponieważ potrzebują kontaktu i miłości, ale także dlate-
go, że noszenie na rękach rodziców dostarcza im zna-
nych i potrzebnych bodźców ruchowych. Otrzymując 
ten ważny rodzaj stymulacji i wsparcia od opiekunów, 
natychmiast zaczynają intensywnie rozwijać się rucho-
wo i to równolegle w trzech różnych obszarach: poprzez 
obracanie i turlanie się, pełzanie, raczkowanie i czwora-
kowanie, chodzenie, bieganie i skakanie (zdolności loko-
mocyjne), poprzez zginanie kończyn, siedzenie, stanie  
i kucanie, pchanie i ciągnięcie (zdolności nielokomocyjne) 
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Warto pamiętać o tym, że dzieci, których potrzeba ru-
chu – także na świeżym powietrzu – jest zaspokojona, 
mają większy zakres różnorodnych doświadczeń i inten-
sywniejszy kontakt z ludźmi i przyrodą. Potrafią relakso-
wać się skutecznie i w sposób aktywny oraz są bardziej 
odporne, ponieważ ruch utrzymuje dzieci w dobrym 
zdrowiu i kondycji. Dzięki temu szybciej się uczą, gdyż 
ich mózgi są wypoczęte, a umysły otwarte. 

Proste zabawy, jak np. kołysanie, turlanie, podnoszenie 
nóżki, rączki, „rowerek” pomagają dziecku uświadomić 
sobie granice ciała oraz to, że można nad nim panować 
i są podstawą do aktywnego poznawania świata, a tak-
że dalszego rozwoju ruchowego. Istotą rozwoju rucho-
wego jest próbowanie, powtarzanie, ćwiczenie. Dzięki 
temu dziecko nie tylko lepiej opanowuje kolejne czynno-
ści, ale także może uczyć się wytrwałości, radzenia sobie 
z frustracją, ćwiczyć cierpliwość. Aby tak się stało, doro-
śli muszą stwarzać maluchowi bezpieczne warunki do 
trenowania i wspierać go w trudnościach, pomagając  
w uporaniu się z emocjami i zachęcając do podejmowa-
nia dalszych starań i wysiłku.

Od momentu, w którym dziecko uzyskuje umiejętność 
samodzielnego poruszania się, stają przed nim dużo 
większe możliwości decydowania o sobie. Mały czło-
wiek intensywnie rozwija poczucie kontroli i spraw-
stwa, czyli wpływu na siebie i otoczenie. Dziecko pra-
gnie wybierać „własne ścieżki”, dlatego warto mu 
to na tym etapie umożliwić, aranżując kilka różnych 
bezpiecznych i interesujących „tras”. Dzięki temu nasz 
pełzający, raczkujący czy tuptający odkrywca, oprócz 
orientacji w przestrzeni, zyskuje także coraz większą 
samodzielność i pewność siebie. Wspinając się, się-
gając wysoko czy podejmując inne, nieco ryzykowne, 
zachowania, dziecko nabywa ważnych umiejętności – 
uczy się szacowania sił, radzenia sobie z wyzwaniami, 
a także odkrywa swoje możliwości i (czasem boleśnie) 
ograniczenia. Ma szansę zbudować w sobie odwagę  
i wewnętrzną siłę, by próbować „nowego”. 

Rola i zadania rodziców

Dynamiczny rozwój sprawia, że dziecko w okresie od uro-
dzenia do pierwszego roku życia przechodzi, pod wzglę-
dem motorycznym, od niemal całkowitej zależności od 
rodziców do względnej samodzielności. Nabywanie przez 
nie nowych umiejętności ruchowych, czerpanie przyjem-
ności z ruchu i fascynujące odkrycia są możliwe dzięki od-
powiedniej postawie rodziców. Istotna jest przede wszyst-
kim otwartość na potrzebę przemieszczania się dziecka,  
a także na jego indywidualne tempo ruchowych osiągnięć 
(czasem szybsze, czasem wolniejsze). Dzięki obserwacji 
malucha i tego, czym się najchętniej zajmuje, łatwiej za-
dbać o bezpieczną i zachęcającą do różnych form ruchu 
przestrzeń. Otoczenie, które umożliwia dziecku trenowa-
nie przemieszczania się bez ryzyka zrobienia sobie krzyw-
dy oraz daje szansę eksperymentowania z nowymi umie-
jętnościami ruchowymi, samo w sobie może być ważnym 
obszarem uczenia się dla dziecka. 
Wspólne z rodzicami, ruchowe zabawy to jeden  
z najlepszych sposobów na wzmacnianie sprawności 
dziecka, rozwijanie odwagi i siły. Równolegle, istotnym 
aspektem wspierania rozwoju ruchowego jest wyko-
rzystanie ruchu do relaksowania i wyciszenia dziecka. 
Poprzez kołysanie, bujanie, noszenie lub wspólne przesy-
pywanie kaszy czy fasoli albo przelewanie wody, wspiera-
my rozwój motoryczny i budujemy czułą i głęboką relację.
Ruch otwiera umysł dziecka i jest potrzebny do roz-
woju mózgu, jest dla niego źródłem wiedzy o świe-
cie – jego kształcie, wielkości, strukturze, konsystencji, 
twardości, własnym miejscu w przestrzeni oraz miejscu 
innych osób i przedmiotów. Dziecko, będąc dotykane, 
trzymane na rękach, kołysane i noszone, może zrozu-
mieć, że jest częścią świata większego niż ono samo. 
Jest to bardzo istotne, gdyż wzbudza jego ciekawość  
i otwiera przed nim nowe perspektywy. Te doświadcze-
nia dają mu też wielką motywację, by odważyć się na 
nowe sposoby poruszania się, a tym samym – na podróż  
w świat, pełną niezwykłych odkryć.
Uważny rodzic może wykorzystać momenty wspólne-
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go baraszkowania, spacerów lub zabaw ruchowych do 
tego, by przyjrzeć się dokładnie swojemu maluchowi – 
poziomowi jego sprawności, sile i harmonijności ruchów.  
W bliskim kontakcie najłatwiej zwrócić uwagę na to, czy 
w sposobie poruszania się dziecka i jego czynnościach ru-
chowych wszystko wydaje się prawidłowe.

Praktyczne porady

Drogi Rodzicu!

Pamiętaj, że swoboda ruchu i bezpieczna, a zarazem in-
spirująca przestrzeń, to podstawowe czynniki sprzyjające 
rozwojowi ruchowemu. Zadbaj o wygodne, „nie plą-
czące się” ubranka, komfort ruchu przedkładając ponad 
modę. Gdy dziecko uczy się raczkować i chodzić stwórz 
mu ścieżki z wykładziny na śliskich kafelkach czy parkie-
cie. Nawet malutkiego dziecka nie ograniczaj na dłużej 
przez zawijanie w becik. Kiedy tylko to możliwe, puszczaj 
malca na bosaka – nie tylko ćwiczy i wzmacnia stopy, ale 
także odkrywa świat niepowtarzalnych doznań różnorod-
nych faktur, twardości podłoża i jego temperatur. Spójrz 
na przestrzeń domową z perspektywy Twojego dziecka  
i na jego etapie rozwoju ruchowego: czy są tu rzeczy, któ-
re mnie ciekawią i zachęcają do ruchu? Czy jest tu bez-
piecznie? Czy mogę działać samodzielnie?

Noworodki i niemowlaki lubią bujanie na rękach lub  
w hamaku, a także noszenie na zmianę na obu ramio-
nach, w różnych pozycjach: na leżąco – w pozycji „fa-
solki”, w pozycji pionowej – oparte na barku rodzica czy 
na brzuszku na przedramieniu dorosłego. Niezwykle przy-
datne dla rozwoju malucha może być używanie chusty 
do noszenia dziecka lub nosidełka ergonomicznego. Do 
samodzielnego ruchu: obrotów i okręcania się, sięgania 
i chwytania, a także przyciągania przedmiotów, zachę-
ci dziecko ułożenie go około czwartego miesiąca życia 
na podłodze – na macie edukacyjnej, miękkim kocu lub 
karimacie. Pełzające, czołgające się i raczkujące maluchy 
uwielbiają nowe wyzwania, tajemnicze zakamarki i prze-

szkody do pokonania. Kiedy dzieci już siedzą, są cieka-
we świata, zaglądają, gdzie się tylko da i lubią bawić się 
we własnym kąciku. Warto wtedy stworzyć im miejsce, 
w którym mają swobodny dostęp do pudełek, koszyków 
czy szuflad pełnych interesujących przedmiotów do ma-
nipulowania rączkami: klocków, małych i większych piłe-
czek i piłek, zakrętek, korków, kamyków, miseczek i łyżek 
drewnianych, aut, laleczek i książeczek. Dzieci z wielkim 
zacięciem przekładają te skarby z ręki do ręki i z miejsca 
na miejsce, obracają je, turlają, stukają nimi, potrząsają  
i oczywiście – wkładają do buzi, aby pogłębić poznanie.

Dzieci przepadają też za masażami z wierszykami, np. 
„Pisze pani na maszynie”, jak również za zabawami na 
kolanach rodziców, np. „Jedzie, jedzie pan”, a także za 
zabawami paluszkowymi, takimi jak „Sroczka”, „Idzie 
rak” czy „Kominiarz”. Pierwsze z tych zabaw rozwijają 
bardziej motorykę dużą (przemieszczanie się), a drugie – 
wpływają korzystnie na umiejętności motoryki małej (ma-
nipulowanie przedmiotami).

Odpowiednia motywacja do przemieszczenia się, to naj-
lepszy motor rozwoju ruchowego. Twoje dziecko zaintry-
gował mały dzwoneczek – świetnie, może, podążając za 
nim wzrokiem, zdoła obrócić się na brzuszek. Twój ma-
luszek bardzo lubi jabłka – niech więc jabłko zachęca go 
do raczkowania. Ważne, by przyglądać się, na ile dziecko 
jest gotowe na nowe wyzwania i stawiać przed nim takie, 
które wyprzedzają jego dotychczasowe osiągnięcia zaled-
wie o krok. Wówczas będą one prawdziwie stymulowały 
dziecko do pójścia naprzód, nie powodując frustracji ani 
zniechęcenia. Oprócz własnej satysfakcji i radości z osią-
gniętego sukcesu, równie istotną dla dziecka nagrodą jest 
zauważanie nawet niewielkich postępów i docenianie 
jego wysiłków przez najbliższych. 

Najważniejszych informacji na temat kondycji Twojego 
dziecka dostarczy Ci zawsze uważna codzienna obser-
wacja maluszka. Czy równo porusza obiema stronami 
ciała; czy któraś część ciała wydaje się stale wyraźnie 
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Warto pamiętać o tym, że dzieci, których potrzeba ru-
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zachowania, dziecko nabywa ważnych umiejętności – 
uczy się szacowania sił, radzenia sobie z wyzwaniami, 
a także odkrywa swoje możliwości i (czasem boleśnie) 
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bardziej napięta albo bardziej wiotka niż pozostałe; 
czy podejmuje próby samodzielnych ruchów w kie-
runku umiejętności, które powinien opanować w na-
stępnej kolejności (np. próbuje się obracać, „buja się”  
w przód i tył na kolanach i dłoniach do raczkowania). 
Zaufaj także intuicji – jeśli coś Cię niepokoi na każdym 
etapie lepiej skonsultować to z dobrym lekarzem rodzin-
nym, rehabilitantem albo neurologiem. Udaje się wtedy 
wcześnie wyłapać mniejsze i większe problemy i dzięki 
temu skutecznie zapobiec ich narastaniu czy utrwalaniu 
się nieprawidłowości.

Propozycje zabaw 

Bujanie. 
Niemowlaka można delikatnie położyć na środku koca albo 
kołdry, a starsze dziecko zachęcamy, by samo się położyło 
– najpierw można zademonstrować bujanie na misiu albo 
lali. Dwoje dorosłych chwyta za rogi koca i buja dziecko – 
na boki, albo do przodu i do tyłu. Można zmieniać tempo 
bujania, unosić i opuszczać koc, dając dziecku doznanie 
bycia wysoko i nisko, delikatnie przetaczać dziecko w kocu. 
Bujając dzieci, można śpiewać piosenkę, albo nucić „Buju, 
buju…” lub recytować jakiś rytmiczny wierszyk.

Tory przeszkód i konstrukcje z poduszek, kołdry, 
wałków i koców.
Wielkie i miękkie konstrukcje zbudowane dla dziecka 
mogą posłużyć do różnorodnych zabaw: płaskie bu-
dowle są świetne do czołgania się, czworakowania, sie-
dzenia i obserwacji z góry np. poduch, wspinania się  
i przeciskania, a wysokie do bezpiecznego i efektownego 
burzenia. Przy takich okazjach maluchy uwielbiają także 
chować siebie i rodzica pod kołdrą i radośnie ściągać z gło-
wy nałożony na nią koc.

Pudełko do wyjmowania i wkładania. 
Siedzący i manipulujący rączkami szkrab będzie zachwy-
cony plastikowym pudełkiem (np. takim, w jakie bywają 
pakowane chusteczki nawilżane), w którym rodzic ukryje 

np. sznur związanych apaszek. Wyjmowanie zaskakująco 
dużej ilości chust rozbawi maluszka i będzie nie lada odkry-
ciem. Do takiego pudełka świetnie wrzuca się też kulki czy 
zakrętki od butelek.

Kręcenie i toczenie kółek i zakrętek. 
Rozmaite zakrętki od słoików i pudełek po kremach wraz 
kółkami do nakładania na patyk mogą posłużyć do kręce-
nia na oczach dziecka, toczenia, które będzie zachęcało 
malca do podążania, do układania zakrętek jedna obok 
drugiej na podłodze czy budowania wieży. 

Zabawy z kocami. 
Koce dają wiele możliwości zabawy – od bujania oraz za-
wijania „w naleśnik” i delikatnego wytaczania dziecka na 
łóżko lub materac, po ciągnięcie  go na kocu przez cały 
dom (uwaga – jak już się zacznie to trudno przestać – dzie-
ci to uwielbiają!). Siedzące i poruszające się maluchy lubią 
też chować się w namiotach z koca, szczególnie jeśli zwabi 
je tam latarka.

Zabawy z piłkami. 
Różnorodne, małe i większe piłki świetnie się nadają do 
trzymania i stukania, do turlania, podrzucania, wrzucania 
do koszyka, kartonu  czy pudełka z otworem (np. wiaderka 
po białym serze lub ciastkach z wyciętą w pokrywce dziur-
ką). Przewijak, oparty o kanapę i zablokowany krzesełkiem, 
sprawdzi się jako pochylnia do puszczania piłek w dół i ob-
serwacji ich ruchu. Małymi piłkami np. z gumowymi kolca-
mi można też masować dziecko.

Zabawy kartonami. 
Samo siedzenie w dużym kartonie to niezwykła frajda dla 
maluchów. Do niższego i wytrzymałego kartonu dzieci 
mogą same wchodzić na czworakach albo, gdy zaczną 
chodzić – przy pomocy rodzica, unosząc wysoko nóżki.  
W takim kartonie dziecko może się schować, a doro-
sły może pchać lub ciągnąć maluszka jak w wagoniku. 
Ustawienie kartonu bokiem stworzy mały domek, w więk-
szym można wyciąć drzwi i okna do chowania się i zabawy.



14 15

bardziej napięta albo bardziej wiotka niż pozostałe; 
czy podejmuje próby samodzielnych ruchów w kie-
runku umiejętności, które powinien opanować w na-
stępnej kolejności (np. próbuje się obracać, „buja się”  
w przód i tył na kolanach i dłoniach do raczkowania). 
Zaufaj także intuicji – jeśli coś Cię niepokoi na każdym 
etapie lepiej skonsultować to z dobrym lekarzem rodzin-
nym, rehabilitantem albo neurologiem. Udaje się wtedy 
wcześnie wyłapać mniejsze i większe problemy i dzięki 
temu skutecznie zapobiec ich narastaniu czy utrwalaniu 
się nieprawidłowości.

Propozycje zabaw 

Bujanie. 
Niemowlaka można delikatnie położyć na środku koca albo 
kołdry, a starsze dziecko zachęcamy, by samo się położyło 
– najpierw można zademonstrować bujanie na misiu albo 
lali. Dwoje dorosłych chwyta za rogi koca i buja dziecko – 
na boki, albo do przodu i do tyłu. Można zmieniać tempo 
bujania, unosić i opuszczać koc, dając dziecku doznanie 
bycia wysoko i nisko, delikatnie przetaczać dziecko w kocu. 
Bujając dzieci, można śpiewać piosenkę, albo nucić „Buju, 
buju…” lub recytować jakiś rytmiczny wierszyk.

Tory przeszkód i konstrukcje z poduszek, kołdry, 
wałków i koców.
Wielkie i miękkie konstrukcje zbudowane dla dziecka 
mogą posłużyć do różnorodnych zabaw: płaskie bu-
dowle są świetne do czołgania się, czworakowania, sie-
dzenia i obserwacji z góry np. poduch, wspinania się  
i przeciskania, a wysokie do bezpiecznego i efektownego 
burzenia. Przy takich okazjach maluchy uwielbiają także 
chować siebie i rodzica pod kołdrą i radośnie ściągać z gło-
wy nałożony na nią koc.

Pudełko do wyjmowania i wkładania. 
Siedzący i manipulujący rączkami szkrab będzie zachwy-
cony plastikowym pudełkiem (np. takim, w jakie bywają 
pakowane chusteczki nawilżane), w którym rodzic ukryje 

np. sznur związanych apaszek. Wyjmowanie zaskakująco 
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szym można wyciąć drzwi i okna do chowania się i zabawy.
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– maleńkie dziecko nie posiada jeszcze sposobów radzenia 
sobie z dyskomfortem i frustracją. Maluch, który doświad-
cza emocjonalnej obecności rodziców i czuje się akcepto-
wany z całą paletą swoich emocji, a także wspierany w ich 
rozpoznawaniu, nazywaniu i regulowaniu, ma szansę na-
być odporności emocjonalnej, która czyni go silnym dziec-
kiem. Silne i odporne dzieci mają umiejętność korzystania 
z wewnętrznych i zewnętrznych zasobów po to, by dobrze 
funkcjonować w codzienności i radzić sobie z różnymi 
trudnościami i niekorzystnymi warunkami. Psychologowie 
zaobserwowali, że wysokie wyniki w testach inteligencji 
nie wystarczają, by dzieci osiągały sukcesy w nauce , do-
brze radziły sobie z rozmaitymi wyzwaniami, odnajdywały 
się w życiu społecznym. Potrzebna jest jeszcze inteligencja 
emocjonalna, czyli zdolność rozpoznawania i regulowania 
swoich własnych emocji i emocji innych osób oraz wyko-
rzystywania uczuć do kierowania myśleniem i działaniem. 

Ze względu na to, że życie emocjonalne ludzi opiera się 
przede wszystkim na wymianie odczuć i informacji o so-
bie nawzajem, jasne staje się, że rozwój emocjonalny ma 
naturę społeczną. Dziecko poznaje różnorodne emocje 
poprzez kontakty z innymi ludźmi. Noworodki porozu-
miewają się poprzez różne rodzaje płaczu, wokalizują, 
mlaskają, znacząco kaszlą, poruszają rączkami i nóżkami, 

Rozwój emocjonalny 
w pierwszym roku życia 

Siła i otwartość dziecka ma swoje źródło w sile i otwartości osób, 
które się dzieckiem opiekują i którym ono ufa.

 prof. G. Huther

Badacze zaobserwowali, że rozwój emocjonalny nastę-
puje intensywnie od chwili przyjścia dziecka na świat,  
a uważa się nawet, że jego początki sięgają 28.-30. tygo-
dnia życia płodowego. Od momentu urodzenia maluszek 
doświadcza wielu zmiennych uczuć, które gwałtownie  
i spontanicznie wyraża mimiką, pobudzeniem ciała, wyda-
wanymi dźwiękami.

Dziecko, wyrażając swoje uczucia, wysyła emocjonalne sy-
gnały mając nadzieję, że zostaną one zauważone i odczy-
tane przez rodziców i otaczających go ludzi. W ten sposób 
możliwe staje się budowanie więzi, lepsze zrozumienie 
przez dziecko zarówno siebie, jak i najbliższych. Maluch 
może mieć też nadzieję, że otrzyma to, czego potrzebuje. 
Wyrażane emocje to również doskonały mechanizm ko-
munikacji między nim a opiekunem. Pozwala na pozna-
wanie się bez słów, umożliwia wzajemne dopasowanie 
się opiekuna i dziecka, buduje i pogłębia relację, która jest 
bazą do uczenia się dzieci i ich rozwoju. 

Od momentu urodzenia kluczowy dla rozwoju malucha 
jest kontakt emocjonalny z rodzicami oraz akceptująca po-
stawa opiekunów wobec wszelkich dziecięcych sygnałów 
emocjonalnych. Ważne także, by reakcja rodzica dotyczą-
ca konkretnych potrzeb była możliwie szybka i skuteczna 
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Od około 10. – 12. miesiąca życia dziecko orientuje się  
w nowej dla siebie sytuacji zerkając na wyraz twarzy naj-
bliższych, np. spokojna i zadowolona mina rodzica sygna-
lizuje mu, że jest bezpieczne i może czuć się swobodnie. 
Takie zachowanie nazywane jest procesem odniesienia 
społecznego. Warto, żeby rodzice zdawali sobie sprawę, 
że przed bystrym obserwatorem, jakim jest dziecko, nie 
ukryje się ich smutek, niepokój czy złość, ale także rozba-
wienie, gdy należałoby zachować powagę, bo szkrab wła-
śnie narozrabiał w uroczy sposób.

Rola i zadania rodziców

Pierwszy rok życia dziecka to bardzo intensywny czas 
w każdej rodzinie. Ponieważ dzieci bardzo szybko wy-
czuwają nastrój najbliższych, pierwsza rzecz, o którą 
warto zadbać, to własna równowaga emocjonalna  
u opiekunów. Jest to zarazem prawdopodobnie jedno 
z największych wyzwań rodzicielstwa. Zmiany w ciele 
kobiety i powracanie do kondycji po porodzie mocno 
obciążają emocjonalnie świeżo upieczone mamy, dla-
tego potrzebują one wiele czułości, zrozumienia i hu-
moru, by mogły to samo dać dziecku. W zachowaniu 
równowagi bardzo pomoże mamie niemowlaka stałe 
wsparcia emocjonalne najbliższych, konkretna pomoc 
w opiece nad malcem i towarzystwo życzliwych osób. 
Ważne, by karmiąca także w nocy mama znajdowała 
dodatkowy czas na spanie. Jeśli trudno to inaczej zor-
ganizować, lepiej skorzystać z pomocy w sprzątaniu, by 
w czasie drzemki malucha, także i mama mogła wypo-
cząć, zamiast zajmować się pilnymi porządkami. Jeśli to 
tata spędza najwięcej czasu z dzieckiem, to on będzie 
potrzebował odciążenia i relaksu oraz czasu dla siebie.
Od urodzenia, to opiekun reguluje emocje dziecka, 
reagując na jego dyskomfort i pobudzenie, poprzez 
zaspokajanie potrzeb i odpowiednią reakcję emo-
cjonalną. W wyniku skutecznej reakcji dorosłego, 
dziecko może doświadczyć ulgi i ukojenia i stop-
niowo uczy się złożonych sposobów radzenia sobie  

uśmiechają się i wpatrują się w to, co uważają za interesu-
jące. Od urodzenia dzieci wyrażają swoje zainteresowanie 
właśnie poprzez uważne przyglądanie się. 

W wieku 3 – 4 tygodni pojawia się pierwszy śmiech jako 
reakcja na głos mamy lub poruszającą się twarz bliskiej 
osoby. Smutek oraz złość, wywołane np. przez zabranie 
zabawki, pojawiają się w ekspresji mimicznej w wieku 3-4 
miesięcy, strach w wyrazie twarzy dziecka można zaob-
serwować w wieku około 7 miesięcy, a bardziej złożone 
reakcje, takie, jak nieśmiałość i wstyd – pod koniec pierw-
szego roku życia.

Już od 10. tygodnia życia można u dziecka zaobserwować 
specyficzną odpowiedź na emocje wyrażane przez doro-
słych – dzieci przejmują nastrój rodziców. I tak, niemowlak 
reaguje zadowoleniem i ekscytacją na radość swojej mamy, 
a niepokojem na napięcie i zdenerwowanie rodzica.

U dzieci w wieku od ok. 6. – 8. miesiąca życia do ok. 16. – 
18. miesiąca niezwykle charakterystyczny jest okres rozwo-
jowego lęku przed obcymi osobami oraz lęku przed roz-
staniem z rodzicami (nazywanym lękiem separacyjnym). 
Wynika on z mocnej więzi z najbliższymi i preferowania 
właśnie tych opiekunów, z którymi dziecko czuje się naj-
bezpieczniej. Maluszek nie tylko wyraża mimiką niepokój 
lub wyraźny lęk wobec nieznanych osób, ale może też 
płakać, chować się w ramionach najbliższych lub za nimi, 
kurczowo przywierać do rodziców. Zdarza się, że dzieci  
w tej fazie podczas rozstania nie chcą puścić mamy czy taty, 
rozpaczliwie protestują, złoszczą się na osobę, która ma 
przejąć opiekę. Ważne, by na tym etapie stworzyć dziec-
ku warunki do spokojnego zapoznawania się z nowymi 
osobami i nowym otoczeniem w towarzystwie rodziców. 
Pomocne będzie także okazanie zrozumienia maluchowi  
i pomoc w uporaniu się z doznawanymi uczuciami między 
innymi poprzez wyjaśnienia i nazywanie dziecięcych emo-
cji, stopniowe rozstanie, czy też pozostawienie mu zdjęcia 
rodzica.
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z emocjami. Taka opieka nad niemowlakiem wyma-
ga dużego zaangażowania emocjonalnego, na co 
zużywa się sporo energii, dlatego ważne, by doro-
sły „naładował” potem „swoje akumulatory”.

Najczęściej najskuteczniejszą formą ukojenia dziec-
ka jest kontakt fizyczny – wzięcie na ręce, przytu-
lenie, pogłaskanie, kołysanie. U większości dzie-
ci uspokajająco działa sam głos mamy lub taty,  
a także ich widok. Bliskość fizyczna i emocjonalna 
pomaga dziecku poczekać na zaspokojenie innych 
potrzeb, dlatego warto opierać się na niej w relacji 
z dzieckiem, korzystając z jej dobroczynnych, regu-
lacyjnych właściwości.

Praktyczne porady.

Drogi Rodzicu!

Zawsze staraj się zobaczyć potrzeby dziecka i jasno je 
nazwać. Małe dzieci zachowują się w określony sposób 
z jakiegoś ważnego dla nich powodu. Wyrażają swo-
je emocje i potrzeby, czasem nie potrafiąc tego zro-
bić inaczej niż trudnym dla dorosłych zachowaniem.  
W ten sposób próbują zakomunikować najbliższym 
czego doświadczają. Dlatego zanim stracisz cierpli-
wość z powodu płaczu, marudzenia czy nieposłu-
szeństwa spróbuj odkryć powód kłopotliwego zacho-
wania malucha. Może się niepokoi w nowej sytuacji, 
może mu za gorąco w poczekalni u lekarza, a może 
coś go szczególnie fascynuje i dlatego nie słucha 
ostrzeżeń rodziców. 

Najczęściej wystarczy nazwać tę potrzebę i te uczucia 
dziecka, których się domyślamy, żeby dużo łatwiej zna-
leźć wspólne rozwiązanie trudnej sytuacji. Mówienie 
do dziecka i konkretne opisywanie jego emocji, które 
dostrzegamy, bardzo pomaga maluchowi w zrozu-
mieniu siebie oraz tego, co się z nim i dookoła niego 

dzieje. Dzieci stopniowo uczą się identyfikować swoje 
uczucia i sobie z nimi radzić, a także łatwiej znoszą 
frustrację, gdy od najbliższych słyszą na przykład taki 
komunikat: „Ojej, ale głośno płaczesz, chyba jesteś 
bardzo niezadowolony i rozczarowany, że nie pozwo-
liłam\em ci gryźć tego kabla. Bardzo cię to zaciekawi-
ło – taki długi i łatwy do chwytania kabel. Poszukamy 
sznurków, wstążek i tasiemek, które są podobne  
i można je nawet bezpiecznie zbadać buzią.”

W stabilnej i zrównoważonej rodzinie wyrastają za-
zwyczaj zrównoważone i mocne dzieci, które mają 
wewnętrzny spokój i zasoby do pokonywania trudno-
ści i radzenia sobie ze zmianami. Dlatego dobrze jest 
stworzyć dla dziecka jasną i stałą strukturę dnia, wpro-
wadzić przewidywalny harmonogram, który pozwoli 
dziecku czuć się bezpiecznie i wyznaczy ramy jego 
codziennym aktywnościom. Pamiętaj, że im mniejsze 
dziecko, tym ważniejsze jest codzienne przygotowa-
nie go do nadchodzących wydarzeń, planu dnia po-
przez wyjaśnianie dokładnie, co je czeka, np. „Oliwko, 
po śniadaniu pójdziemy do parku, potem zjemy zupę, 
odwiedzi nas ciocia Basia i upieczemy razem ciast-
ka.”. Dziecko, które wie, czego może się spodziewać, 
będzie spokojniejsze, łatwiej przyjmie zmiany sytu-
acji, dzięki wsparciu i zrozumieniu rodzica pozostanie  
w pogodniejszym nastroju.

W ramach, jakie wyznacza zaplanowana struktu-
ra dnia, niezwykle istotna jest uważność na sygnały 
dziecka i elastyczność. Obserwuj swojego malucha  
i spróbuj poznać jego możliwości oraz ograniczenia. 
To pomoże Ci w adekwatnym planowaniu Waszego 
wspólnego czasu i pozwoli przygotować się na różne 
okoliczności. Np. wieczorna kąpiel wytrąca malucha  
z równowagi? Proszę bardzo – można kąpać się 
rano! Kołysanki z płyty raczej przeszkadzają w zasy-
pianiu zamiast uspokajać? Proszę bardzo – wystarczy 
delikatne nucenie mamy prosto do uszka. 
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uśmiechają się i wpatrują się w to, co uważają za interesu-
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rozpaczliwie protestują, złoszczą się na osobę, która ma 
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rodzica.
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z emocjami. Taka opieka nad niemowlakiem wyma-
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Praktyczne porady.

Drogi Rodzicu!

Zawsze staraj się zobaczyć potrzeby dziecka i jasno je 
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mieniu siebie oraz tego, co się z nim i dookoła niego 

dzieje. Dzieci stopniowo uczą się identyfikować swoje 
uczucia i sobie z nimi radzić, a także łatwiej znoszą 
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dziecko, tym ważniejsze jest codzienne przygotowa-
nie go do nadchodzących wydarzeń, planu dnia po-
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delikatne nucenie mamy prosto do uszka. 
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Przygotuj bezpieczne otoczenie. Warto uczynić swój 
dom dobrym i bezpiecznym miejscem, w którym dziec-
ko będzie mogło doświadczać, eksplorować, uczyć się. 
Wszystkie niebezpieczne rzeczy powinny być umiesz-
czone poza zasięgiem dziecka. Aby stawać się odpo-
wiedzialnymi, dzieci potrzebują silnego poczucia bez-
pieczeństwa. Ustalenie jasnych reguł i uzasadnionych 
ograniczeń zapewnia maluchowi bezpieczeństwo  
w testowaniu nowych, rozwijających się umiejętno-
ści.

Miej zaufanie do dziecka. Dzieci, którym daje się swo-
bodę w bezpiecznym i wolnym poznawaniu otocze-
nia, staną się zaradne i kompetentne. Maluchy uczą 
się najlepiej, gdy dorośli im w tym nie przeszkadzają: 
nie instruują czy kontrolują nadmiernie ich naturalnej 
aktywności, nie są nadopiekuńczy.

Wyrażaj dumę, zainteresowanie i miłość. Pamiętaj, 
żeby na co dzień być uważnym na pozytywne zacho-
wania dziecka. Zauważaj jego starania, próby dosko-
nalenia się, poprawiania tego, co wcześniej się nie 
udawało – nie musi od razu wyjść doskonale. Często 
chwal dziecko nazywając to co robi, opisując jego 
działania i wysiłki.

Zaoferuj wybór. Już bardzo małe dzieci mogą  podej-
mować decyzję np. niespełna roczne dziecko może 
wybrać, którą łyżeczkę woli, czego się napije, którą 
książeczkę obejrzy). Dokonywanie wyborów uczy 
dzieci, jak sprawować większą kontrolę nad własnym 
życiem.

Propozycje zabaw 

Festiwal min przed lustrem. 
Warto umieścić bezpiecznie lustra na wysoko-
ści małego dziecka, żeby mogło oglądać siebie  
i odkrywać otoczenie z trochę innej perspektywy. 

Rodzice mogą zaproponować maluchowi wspólną 
zabawę – razem z dzieckiem przeglądając się w lu-
strze rodzic może robić różne miny i obserwować, 
jak maluch stara się je naśladować; można wska-
zywać i nazywać nos, usta, oczy, uszy i pozostałe 
części twarzy oraz głowy. Warto także przedsta-
wiać i nazywać wyrazy twarzy, które oddają różne 
emocje i rozmawiać o nich: „teraz jesteśmy weseli 
i wyrażamy to w taki sposób, a czasem jesteśmy 
smutni i wyglądamy wówczas tak, a gdy jesteśmy 
źli to robimy taką minę…”. 

Książeczka z codziennością dziecka 
i opisem uczuć. 
Zrobiona własnoręcznie przez rodzica książecz-
ka ma szansę stać się jedną z ulubionych rzeczy 
dziecka. Można w niej opisać różne warianty dnia, 
jaki przeżywa maluch, ilustrując to obrazkami, 
albo zdjęciami czy kolażami. Warto zaznaczyć sło-
wem i obrazem, jakie uczucia najczęściej towa-
rzyszą dziecku w określonych momentach. Można 
też stworzyć książeczkę, która będzie dotyczyła 
jakiegoś określonego zagadnienia, np. rozstania  
z rodzicem, zasypiania, choroby, opisując emocje  
i sposób poradzenia sobie z sytuacją przy wsparciu 
rodziców.

Zabawa lalkami, przytulankami, pacynkami. 
Rodzic odgrywający historię przy pomocy pacy-
nek albo ulubionej lali czy misia dziecka na pewno 
przyciągnie uwagę swojego malucha. Ukochany 
miś przeżywający różne perypetie, które jednak 
kończą się dobrze, podniesie dziecko na duchu, 
może też przygotować szkraba do zmian czy no-
wości, jakie się przed nim szykują. Wesoły bohater 
wniesie radość nawet w szary dzień, a smutnego 
czy cierpiącego maluch może pocieszać wraz z ro-
dzicem, ucząc się nie tylko o różnych uczuciach, 
ale także o radzeniu sobie z nimi.
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Śpiewanie piosenek i piosenek z gestami. 
Warto śpiewać dla dziecka, a potem z dzieckiem. 
Można korzystać z piosenek tradycyjnych np. „My 
jesteśmy krasnoludki”, „Wlazł kotek na płotek”, 
„Kolorowe kredki”, „Panie Janie”, czy zainspirować 
się nagraniami z płyt dla najmłodszych. Piosenki 
można dopasować do nastroju dziecka – energicz-
ne są idealne na dobry początek dnia, te z gesty-
kulacją pomagają dziecom rozładować energię,  
a kołysanki są w sam raz na wyciszenie. Każdą pio-
senkę można także zaśpiewać dla dziecka na różne 
sposoby – raz wesoło, raz smutno, raz ze złością, 
raz ze zmęczeniem, opisując maluchowi określone 
uczucia.

Uspokajający taniec. 
Dzieci uwielbiają tańczyć ze swoimi najbliższymi 
– najpierw na ich rękach, a potem samodzielnie. 
Można poruszać się przy różnych rodzajach mu-
zyki – ulubionej dorosłych, dziecięcych przebojów, 
muzyce z radia, dając dziecku możliwość osłucha-
nia się z wielką rozmaitością dźwięków na świecie. 
Taniec na rękach rodzica daje możliwość podzie-
lania jego emocji, odczucia przez malucha rytmu.  
W sytuacji napięcia, zmęczenia, trudności z wyci-
szeniem dziecka warto spróbować zatańczyć z ma-
luchem do uspokajającej, cichej muzyki. Połączenie 
delikatnej melodii oraz rytmicznego ruchu może 
zadziałać kojąco.
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sygnały dziecka i wspieranie malucha poprzez bli-
skość i akceptacje oraz pocieszanie przyczyniają się 
do budowania dróg nerwowych, które umożliwiają, 
np. radzenie sobie ze stresem i złością, tworzenie do-
brych i opartych na miłości związków, wytrwałe re-
alizowanie celów, pogodę ducha i życzliwości wobec 
innych. Czas poświęcony we wczesnym dzieciństwie 
na uważne i czułe tulenie oraz uspokajanie dziecka, 
reguluje jego system emocjonalny i pomaga także le-
piej radzić sobie ze stresem w późniejszym życiu.

Poczucie bezpieczeństwa wynikające z pierwotnej  
i kluczowej więzi z opiekunami, jest dla dziecka punk-
tem wyjścia do odkrywania świata – zarówno świata 
przedmiotów i zjawisk, jak i rzeczywistości społecz-
nej.

Aby dziecko zaczęło swobodnie badać otoczenie, 
musi czuć się na tyle bezpiecznie, aby oddalić się 
od mamy czy taty. W tej sytuacji maluch działa sa-
modzielnie tak długo, jak czuje się pewnie. Gdy zo-
rientuje się, że za bardzo oddaliło się od rodzica lub 
napotka coś zupełnie nowego czy trudnego, natych-
miast wraca do „bezpiecznej bazy”, jaką jest dla nie-
go najbliższa osoba. 

Rozwój społeczny 
w pierwszym roku życia

Najważniejszym wnioskiem płynącym z badań nad mózgiem jest przekonanie, 
że jest to organ społeczny, którego rozwój wymaga interakcji z innymi ludźmi

prof. G. Huther

Tworzenie stabilnych więzi jest naturalną potrzebą 
każdego człowieka, dlatego też dzieci, wchodząc  
w relacje, w naturalny sposób okazują swoim rodzi-
com zaufanie. Potrzeba bliskości dziecka z rodzicami 
tkwi w naszej ludzkiej naturze i jest uwarunkowana 
konstrukcją naszego mózgu. Jesteśmy neurobiolo-
gicznie zaprogramowani do tworzenia więzi. Każde 
dziecko domaga się bliskości i to właśnie ona zapew-
nia mu największy komfort, spokój i stabilizację oraz 
jest bazą dla dalszego rozwoju.

Pierwszy rok życia to dla dziecka czas budowania 
podstawowej, silnej więzi z najbliższymi (nazywanej 
relacją przywiązania), która, na późniejszych etapach 
życia dziecka, pozwoli na wchodzenie z otwartością  
i zaufaniem w kontakty z innymi ludźmi.

Jakość relacji przywiązania pomiędzy dzieckiem i ro-
dzicem ma bezpośredni wpływ na rozwój mózgu. 
To, czego doświadcza dziecko w relacji przywiąza-
nia, w określony sposób wpływa na kształtowanie 
się połączeń między komórkami nerwowymi w wyż-
szych ośrodkach mózgu (np. w płatach czołowych, 
odpowiedzialnych m.in. za myślenie i decydowanie 
oraz za kontrolowanie silnych uczuć). Wrażliwość na 
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sygnały dziecka i wspieranie malucha poprzez bli-
skość i akceptacje oraz pocieszanie przyczyniają się 
do budowania dróg nerwowych, które umożliwiają, 
np. radzenie sobie ze stresem i złością, tworzenie do-
brych i opartych na miłości związków, wytrwałe re-
alizowanie celów, pogodę ducha i życzliwości wobec 
innych. Czas poświęcony we wczesnym dzieciństwie 
na uważne i czułe tulenie oraz uspokajanie dziecka, 
reguluje jego system emocjonalny i pomaga także le-
piej radzić sobie ze stresem w późniejszym życiu.

Poczucie bezpieczeństwa wynikające z pierwotnej  
i kluczowej więzi z opiekunami, jest dla dziecka punk-
tem wyjścia do odkrywania świata – zarówno świata 
przedmiotów i zjawisk, jak i rzeczywistości społecz-
nej.

Aby dziecko zaczęło swobodnie badać otoczenie, 
musi czuć się na tyle bezpiecznie, aby oddalić się 
od mamy czy taty. W tej sytuacji maluch działa sa-
modzielnie tak długo, jak czuje się pewnie. Gdy zo-
rientuje się, że za bardzo oddaliło się od rodzica lub 
napotka coś zupełnie nowego czy trudnego, natych-
miast wraca do „bezpiecznej bazy”, jaką jest dla nie-
go najbliższa osoba. 

Rozwój społeczny 
w pierwszym roku życia

Najważniejszym wnioskiem płynącym z badań nad mózgiem jest przekonanie, 
że jest to organ społeczny, którego rozwój wymaga interakcji z innymi ludźmi

prof. G. Huther

Tworzenie stabilnych więzi jest naturalną potrzebą 
każdego człowieka, dlatego też dzieci, wchodząc  
w relacje, w naturalny sposób okazują swoim rodzi-
com zaufanie. Potrzeba bliskości dziecka z rodzicami 
tkwi w naszej ludzkiej naturze i jest uwarunkowana 
konstrukcją naszego mózgu. Jesteśmy neurobiolo-
gicznie zaprogramowani do tworzenia więzi. Każde 
dziecko domaga się bliskości i to właśnie ona zapew-
nia mu największy komfort, spokój i stabilizację oraz 
jest bazą dla dalszego rozwoju.

Pierwszy rok życia to dla dziecka czas budowania 
podstawowej, silnej więzi z najbliższymi (nazywanej 
relacją przywiązania), która, na późniejszych etapach 
życia dziecka, pozwoli na wchodzenie z otwartością  
i zaufaniem w kontakty z innymi ludźmi.

Jakość relacji przywiązania pomiędzy dzieckiem i ro-
dzicem ma bezpośredni wpływ na rozwój mózgu. 
To, czego doświadcza dziecko w relacji przywiąza-
nia, w określony sposób wpływa na kształtowanie 
się połączeń między komórkami nerwowymi w wyż-
szych ośrodkach mózgu (np. w płatach czołowych, 
odpowiedzialnych m.in. za myślenie i decydowanie 
oraz za kontrolowanie silnych uczuć). Wrażliwość na 
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badaniu stwierdzono również, że dzieci, na których 
płacz reagowano szybko i w czuły sposób, w wie-
ku roku w mniejszym stopniu używały płaczu jako 
środka komunikacji. Nie trzeba zatem obawiać się, że 
odpowiadając bliskością na płacz dziecka, doprowa-
dzimy do sytuacji, w której będzie ono ciągle płakać 
domagając się kontaktu. Wręcz przeciwnie – przeko-
na się, że może liczyć na swoich rodziców i im ufać, 
ponieważ reagują niezawodnie na jego sygnały.

W każdej nowej sytuacji, rolą rodzica jest spokojna 
obecność i stała dostępność dla dziecka – ważne, by 
nie oddalać się, nie uprzedziwszy malucha. Pomocne 
jest także wcześniejsze wyjaśnienie dziecku w czym 
będzie brało udział i co po kolei się wydarzy (w prosty 
i konkretny sposób, np.: „Pójdziemy teraz do szatni  
i zdejmiemy ubrania, ubierzemy stroje do kąpieli  
i wejdziemy na basen. Będą też inne dzieci z rodzica-
mi i pani Ania. Razem z panią Anią i innymi dziećmi 
i ich rodzicami będziemy wspólnie bawić się w wo-
dzie.”) oraz komentowanie na bieżąco tego, co się 
dzieje („Wrzucamy piłeczkę do wody… O! Zobacz, 
Zuzia też ma piłeczkę.”). Dzieci czują się pewniej, 
wiedząc, czego się spodziewać, są wtedy bardziej 
otwarte na nowe doświadczenia, a rodzice poprzez 
swoją bliskość i wspieranie dziecka budują „pomost” 
dla nawiązywania relacji z innymi.

Opanowanie przez dziecko języka gestów, a z cza-
sem – mowy prowadzi do rozwoju myślenia wer-
balnego, daje też maluchowi możliwość wyrażania 
własnego stanu i oczekiwań oraz wpływania na 
zachowania najbliższych. Dzięki temu stopniowo 
możliwe staje się koordynowanie własnych działań 
z innymi ludźmi, a w dalszej perspektywie, z każ-
dym krokiem otwiera się droga do podejmowania 
z nimi współpracy.

Warto również, by dziecko miało stały kontakt  
z różnymi, bliskimi rodzinie osobami. Częste prze-
bywanie w ich towarzystwie i oswajanie się przy 
wsparciu rodziców, pozwala później na łagod-
ne przejęcie opieki nad malcem przez innych do-
rosłych (babcię, dziadka, ciocię, nianię). To dla 
maluchów ważny moment rozszerzenia świa-
ta społecznego, otwarcia się na nowe kontakty  
z osobami spoza najbliższego kręgu. W naturalny 
sposób poszerza się wówczas lista osób, z którymi 
dziecko czuje się bezpiecznie i na których wsparcie 
mogą liczyć rodzice w opiece nad swoją pociechą. 
Zaobserwowano, że już najmłodsze dzieci intere-
sują się sobą nawzajem – w bezpiecznym towarzy-
stwie rodziców, będą chętnie przebywać z innymi 
maluchami, obserwując się nawzajem, dotykając, 
naśladując i czerpiąc przyjemność z obecności in-
nych dzieci, np. na placu zabaw, w czasie Grup 
Zabawowych czy oswajania z wodą na basenie.

Rola i zadania rodziców

Najważniejsza inwestycja w rozwój społeczny dziecka 
w pierwszym roku wspólnej z nim drogi, to nasycenie 
potrzeby bliskości fizycznej i emocjonalnej dziecka 
poprzez noszenie i przytulanie, mówienie do niego 
– pocieszanie, opowiadanie o tym, co się dzieje do-
okoła, uspokajanie, a także adekwatne reagowanie 
na sygnalizowane przez malca potrzeby. 

Obserwacje noworodków pokazały wyraźnie, że ma-
luchy, które w reakcji na płacz brano na ręce i tulono, 
miały stabilniejszy rytm pracy serca i oddechu, były le-
piej dotlenione, miały lepszą przemianę materii, ssąc 
sprawniej i przełykając pokarm bez problemów. Były 
zarazem spokojniejsze i bardziej otwarte na nowe 
doświadczenia od dzieci niepocieszanych. W innym 
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Praktyczne porady

Drogi Rodzicu!

Dziecko potrzebuje fizycznej bliskości! Bierz je na ręce, 
opieraj na przedramieniu, noś i przytulaj, bujaj i kładź 
sobie na piersi, brzuchu lub kolanach, noś w chuście 
albo nosidle ergonomicznym – znajdź swój sposób na 
przyjemną dla Was bliskość. Warto, by zarówno mama, 
jak i tata mieli okazje do tzw. kontaktu z dzieckiem 
„skóra do skóry”. Mama najczęściej ma tę możliwość 
przy karmieniu piersią, a tata może np. trzymać 
„golaska” okrytego ręcznikiem po kąpieli, rozgrzewając 
go swoimi odsłoniętymi ramionami. Dziecko z „nałado- 
wanym akumulatorem” bliskości będzie spokojniejsze 
i bardziej chętne do chwil samodzielnej zabawy,  
a także do nawiązywania kontaktu z innymi osobami. 

Pamiętaj, że dziecko płaczem daje Ci sygnał o swoich 
potrzebach lub próbuje przekazać inną ważną informa-
cję. Ważne, aby dorosły uczył się rozpoznawać, jakie 
potrzeby sygnalizuje dziecko poprzez płacz: „Jestem 
głodna/y!”, „Mam mokrą pieluszkę”, „Jest mi zimno”, 
„Chcę się przytulić”, „Boję się!”, „Tu  jest za głośno”, 
„Jestem zmęczona/y!”. Nawet jeśli nie wiesz, o co  
w danej chwili chodzi, maluchowi będzie dużo łatwiej 
poczekać, aż odkryjesz istotę sprawy, kiedy będzie przy-
tulony do Ciebie. Czasami dzieci po prostu chcą być bli-
sko i przestają płakać zaraz, gdy znajdą się w ramionach 
rodzica. Na takie „nienasycenie” bliskością najlepiej 
działa włożenie dziecka w chustę do noszenia albo no-
sidło, które pozwalają rodzicowi działać i przemieszczać 
się swobodnie z maluszkiem przytulonym do piersi. Jeśli 
w danej chwili nie możesz wziąć dziecka na ręce – prze-
mawiaj do niego czule, tak, by wiedziało, że starasz się 
zrozumieć jego odczucia: „Ooo, wydaje mi się, że jesteś 
głodna. Chyba już czas na mleczko! Pewnie porządnie 
burczy Ci w brzuszku…, wiem, to nic przyjemnego!”  
i opisując, to, co robisz: „Słyszysz jak chlupocze? – nale-
wam wody do butelki, jeszcze tylko 5 łyżeczek mleka – 

siup! Potrząsam butelką – szu, szu, szu i już gotowe!”. 
Poszukaj ze swoim dzieckiem takiego sposobu na wy-
ciszenie, który będzie zgodny z potrzebami malucha 
– można pomagać w zasypianiu przez samą obecność 
przy dziecku lub np. poprzez tulenie, bujanie, noszenie 
w chuście, głaskanie, trzymanie za rączkę, śpiewanie, 
czytanie krótkich książeczek lub opowiadanie bajek i hi-
storyjek.

Pomagaj dziecku wyciszyć się przed snem i zasnąć. 
Zostawianie płaczącego dziecka samego w ciemnym 
pokoju szkodzi maluchowi, doprowadzając do rozre-
gulowania jego reakcji na stres i naruszając zaufanie 
dziecka do najbliższych. Sen to także forma rozstania  
z rodzicami i w związku z tym, moment zasypiania 
sam w sobie może wywoływać u dziecka lęk. Tym 
bardziej maluchowi potrzebna jest wtedy Twoja ko-
jąca obecność, dająca poczucie bezpieczeństwa,  
a także odprężenia i błogości. Cierpliwość i atmosfera 
spokoju wydają się szczególnie ważne wieczorem, kie-
dy maluch bywa zmęczony i jednocześnie pobudzony 
wrażeniami całego dnia. Ważne, by dorosły był w stanie 
wyciszyć swoje własne emocje, by skupić się na wspie-
raniu dziecka. Uważny dorosły potrafi odczytać, kiedy 
dziecko chce odpocząć i nazywa wówczas stan dziec-
ka: „Mam wrażenie, że jesteś już zmęczona/y, senna/y”. 
Pomaga przygotować się do spania, zapewniając dziec-
ku przewidywalność i bezpieczeństwo poprzez rytuały, 
czyli powtarzanie tych samych czynności pielęgnacyj-
nych, masaż, kołysankę, pozytywkę. Tworząc dla ma-
lucha przytulne, spokojne miejsce do zasypiania, warto 
zadbać o delikatne oświetlenie, zmniejszające niepokój 
dziecka. 

Ważne jest, aby uprzedzać dziecko i opisywać to, co się 
z nim dzieje („Zaraz podniosę Cię do góry, położę na 
przewijaku i zdejmę Ci mokrą pieluszkę…”), nazywać 
uczucia dziecka, których się domyślasz („Wydaje mi się, 
że przestraszył Cię ten głośny hałas, kiedy spadła mi po-
krywka od garnka.”), nazywać przedmioty, osoby i wy-
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badaniu stwierdzono również, że dzieci, na których 
płacz reagowano szybko i w czuły sposób, w wie-
ku roku w mniejszym stopniu używały płaczu jako 
środka komunikacji. Nie trzeba zatem obawiać się, że 
odpowiadając bliskością na płacz dziecka, doprowa-
dzimy do sytuacji, w której będzie ono ciągle płakać 
domagając się kontaktu. Wręcz przeciwnie – przeko-
na się, że może liczyć na swoich rodziców i im ufać, 
ponieważ reagują niezawodnie na jego sygnały.

W każdej nowej sytuacji, rolą rodzica jest spokojna 
obecność i stała dostępność dla dziecka – ważne, by 
nie oddalać się, nie uprzedziwszy malucha. Pomocne 
jest także wcześniejsze wyjaśnienie dziecku w czym 
będzie brało udział i co po kolei się wydarzy (w prosty 
i konkretny sposób, np.: „Pójdziemy teraz do szatni  
i zdejmiemy ubrania, ubierzemy stroje do kąpieli  
i wejdziemy na basen. Będą też inne dzieci z rodzica-
mi i pani Ania. Razem z panią Anią i innymi dziećmi 
i ich rodzicami będziemy wspólnie bawić się w wo-
dzie.”) oraz komentowanie na bieżąco tego, co się 
dzieje („Wrzucamy piłeczkę do wody… O! Zobacz, 
Zuzia też ma piłeczkę.”). Dzieci czują się pewniej, 
wiedząc, czego się spodziewać, są wtedy bardziej 
otwarte na nowe doświadczenia, a rodzice poprzez 
swoją bliskość i wspieranie dziecka budują „pomost” 
dla nawiązywania relacji z innymi.

Opanowanie przez dziecko języka gestów, a z cza-
sem – mowy prowadzi do rozwoju myślenia wer-
balnego, daje też maluchowi możliwość wyrażania 
własnego stanu i oczekiwań oraz wpływania na 
zachowania najbliższych. Dzięki temu stopniowo 
możliwe staje się koordynowanie własnych działań 
z innymi ludźmi, a w dalszej perspektywie, z każ-
dym krokiem otwiera się droga do podejmowania 
z nimi współpracy.

Warto również, by dziecko miało stały kontakt  
z różnymi, bliskimi rodzinie osobami. Częste prze-
bywanie w ich towarzystwie i oswajanie się przy 
wsparciu rodziców, pozwala później na łagod-
ne przejęcie opieki nad malcem przez innych do-
rosłych (babcię, dziadka, ciocię, nianię). To dla 
maluchów ważny moment rozszerzenia świa-
ta społecznego, otwarcia się na nowe kontakty  
z osobami spoza najbliższego kręgu. W naturalny 
sposób poszerza się wówczas lista osób, z którymi 
dziecko czuje się bezpiecznie i na których wsparcie 
mogą liczyć rodzice w opiece nad swoją pociechą. 
Zaobserwowano, że już najmłodsze dzieci intere-
sują się sobą nawzajem – w bezpiecznym towarzy-
stwie rodziców, będą chętnie przebywać z innymi 
maluchami, obserwując się nawzajem, dotykając, 
naśladując i czerpiąc przyjemność z obecności in-
nych dzieci, np. na placu zabaw, w czasie Grup 
Zabawowych czy oswajania z wodą na basenie.

Rola i zadania rodziców

Najważniejsza inwestycja w rozwój społeczny dziecka 
w pierwszym roku wspólnej z nim drogi, to nasycenie 
potrzeby bliskości fizycznej i emocjonalnej dziecka 
poprzez noszenie i przytulanie, mówienie do niego 
– pocieszanie, opowiadanie o tym, co się dzieje do-
okoła, uspokajanie, a także adekwatne reagowanie 
na sygnalizowane przez malca potrzeby. 

Obserwacje noworodków pokazały wyraźnie, że ma-
luchy, które w reakcji na płacz brano na ręce i tulono, 
miały stabilniejszy rytm pracy serca i oddechu, były le-
piej dotlenione, miały lepszą przemianę materii, ssąc 
sprawniej i przełykając pokarm bez problemów. Były 
zarazem spokojniejsze i bardziej otwarte na nowe 
doświadczenia od dzieci niepocieszanych. W innym 
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Praktyczne porady

Drogi Rodzicu!

Dziecko potrzebuje fizycznej bliskości! Bierz je na ręce, 
opieraj na przedramieniu, noś i przytulaj, bujaj i kładź 
sobie na piersi, brzuchu lub kolanach, noś w chuście 
albo nosidle ergonomicznym – znajdź swój sposób na 
przyjemną dla Was bliskość. Warto, by zarówno mama, 
jak i tata mieli okazje do tzw. kontaktu z dzieckiem 
„skóra do skóry”. Mama najczęściej ma tę możliwość 
przy karmieniu piersią, a tata może np. trzymać 
„golaska” okrytego ręcznikiem po kąpieli, rozgrzewając 
go swoimi odsłoniętymi ramionami. Dziecko z „nałado- 
wanym akumulatorem” bliskości będzie spokojniejsze 
i bardziej chętne do chwil samodzielnej zabawy,  
a także do nawiązywania kontaktu z innymi osobami. 

Pamiętaj, że dziecko płaczem daje Ci sygnał o swoich 
potrzebach lub próbuje przekazać inną ważną informa-
cję. Ważne, aby dorosły uczył się rozpoznawać, jakie 
potrzeby sygnalizuje dziecko poprzez płacz: „Jestem 
głodna/y!”, „Mam mokrą pieluszkę”, „Jest mi zimno”, 
„Chcę się przytulić”, „Boję się!”, „Tu  jest za głośno”, 
„Jestem zmęczona/y!”. Nawet jeśli nie wiesz, o co  
w danej chwili chodzi, maluchowi będzie dużo łatwiej 
poczekać, aż odkryjesz istotę sprawy, kiedy będzie przy-
tulony do Ciebie. Czasami dzieci po prostu chcą być bli-
sko i przestają płakać zaraz, gdy znajdą się w ramionach 
rodzica. Na takie „nienasycenie” bliskością najlepiej 
działa włożenie dziecka w chustę do noszenia albo no-
sidło, które pozwalają rodzicowi działać i przemieszczać 
się swobodnie z maluszkiem przytulonym do piersi. Jeśli 
w danej chwili nie możesz wziąć dziecka na ręce – prze-
mawiaj do niego czule, tak, by wiedziało, że starasz się 
zrozumieć jego odczucia: „Ooo, wydaje mi się, że jesteś 
głodna. Chyba już czas na mleczko! Pewnie porządnie 
burczy Ci w brzuszku…, wiem, to nic przyjemnego!”  
i opisując, to, co robisz: „Słyszysz jak chlupocze? – nale-
wam wody do butelki, jeszcze tylko 5 łyżeczek mleka – 

siup! Potrząsam butelką – szu, szu, szu i już gotowe!”. 
Poszukaj ze swoim dzieckiem takiego sposobu na wy-
ciszenie, który będzie zgodny z potrzebami malucha 
– można pomagać w zasypianiu przez samą obecność 
przy dziecku lub np. poprzez tulenie, bujanie, noszenie 
w chuście, głaskanie, trzymanie za rączkę, śpiewanie, 
czytanie krótkich książeczek lub opowiadanie bajek i hi-
storyjek.

Pomagaj dziecku wyciszyć się przed snem i zasnąć. 
Zostawianie płaczącego dziecka samego w ciemnym 
pokoju szkodzi maluchowi, doprowadzając do rozre-
gulowania jego reakcji na stres i naruszając zaufanie 
dziecka do najbliższych. Sen to także forma rozstania  
z rodzicami i w związku z tym, moment zasypiania 
sam w sobie może wywoływać u dziecka lęk. Tym 
bardziej maluchowi potrzebna jest wtedy Twoja ko-
jąca obecność, dająca poczucie bezpieczeństwa,  
a także odprężenia i błogości. Cierpliwość i atmosfera 
spokoju wydają się szczególnie ważne wieczorem, kie-
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darzenia w otoczeniu maluszka („Słyszysz ten niezwykły 
dźwięk? To szum wiatru, który szeleści liśćmi drzewa.”, 
„Popatrz jakie jasne plamki na podłodze, dotkniemy, żeby 
poczuć, że są ciepłe, te plamki robi słońce”, „Zobacz, kto 
nas dziś odwiedził? To Babcia Ela!”). Pozwala to malusz-
kowi na doświadczanie uważności rodzica i przewidy-
walności oraz coraz lepsze rozumienie otaczającego go 
świata. Dziecko, od urodzenia „zanurzone w języku”, 
szybko uczy się komunikować z rodzicami i na całe życie 
zyskuje kompetencje językowe. Udowodniono, że dzie-
ci, do których sporo mówiono, w wieku dwóch lat miały  
o 295 słów bogatszy słownik od maluchów, z którymi 
rzadziej rozmawiano.

Zwróć uwagę, że budowaniu bliskości może też sprzy-
jać odpowiedni wystrój przestrzeni. Łóżeczko ustawio-
ne w sypialni blisko łóżka rodziców pozwoli, by dziecko 
ich widziało i czuło, aby byli „w zasięgu rączki” dziecka, 
ułatwiając także rodzicom szybkie reagowanie na jego 
sygnały. Szerokie łóżko umożliwi wygodne karmienie 
piersią w nocy i wspólne rodzinne spanie w razie potrze-
by. Obszerny i miękki fotel lub kanapa w sypialni, potem 
wstawione do pokoju starszego dziecka, będą miejscem 
do przytulania się, zabaw w łaskotanie i „przewalanki”,  
a także do czytania i zabaw na kolanach. Hamak 
przyda się zarówno w domu, jak i w ogrodzie.  
W domu pomoże w wyciszaniu dziecka, np. przed snem, 
gdy przytulone do rodzica odpręży się w miarowym ryt-
mie wspólnego kołysania. W ogrodzie natomiast może 
być zacisznym miejscem odpoczynku i spokojnej obser-
wacji natury, komentowanej przez rodzica. 

Do wspólnych zabaw ruchowych doskonale sprawdzi się 
zarówno materac, który można wyjmować z szafy, gdy 
jest potrzebny, ale także kilka dużych, miękkich poduch. 
Materac, poduchy, kocyk albo leżaczek pozwolą też ma-
lutkiemu dziecku towarzyszyć rodzicom, np. w kuchni 
tak, by leżąc wygodnie, mogło uczestniczyć w codzien-
nych czynnościach i być nadal blisko.

Kiedy zdecydujesz się zostawić dziecko pod opieką innej 
osoby, zadbaj o to, by osoba ta była mu dobrze znana  
i akceptowana zarówno przez dziecko, jak i całą rodzinę. 
Ustal z nianią, by przestrzegała rytuałów znanych dziec-
ku oraz zasad przez Was ustalonych. Radzenie sobie  
z rozstaniem jest procesem i warto stopniowo przygo-
towywać dziecko zostawiając je najpierw z tatą, potem 
z innymi osobami z najbliżej rodziny (z bliską ciocią,  
z dziadkami), a dopiero w następnej kolejności z opie-
kunką.

Propozycje zabaw 

Zabawy „twarzą w twarz”. 
Cudowną zabawą, szczególnie dla najmłodszych 
dzieci, jest już samo patrzenie na malucha z bliska 
i żartobliwe przemawianie do niego, powtarzanie 
wydawanych przez nie dźwięków oraz wydawa-
nie innych dźwięków, robienie różnych min, bycie  
w bliskim i intensywnym wzajemnym kontakcie.

Plansza lub album ze zdjęciami portretowymi 
różnych osób. 
Przyklejając na plakat zdjęcia bliższych i dalszych 
osób z rodziny oraz otoczenia dziecka i wspólnie 
oglądając oraz opisując dziecku fotografie – rodzi-
ce pomagają maluchowi odkrywać świat społecz-
ny wokół niego. Twarz ludzka jest fascynująca dla 
dzieci już od urodzenia, dlatego można zrobić też 
planszę lub książeczkę z wyraźnymi zdjęciami z ga-
zet, zwłaszcza, że maluchy żywo reagują na portre-
ty innych dzieci. 

„A kuku” oraz „szukano” 
I „ gonienie się z rodzicem” . 
Zabawa w „a kuku” już trzy-czteromiesięcznym dzie-
ciom sprawia wiele radości. Można się w nią bawić  
z użyciem pieluszki tetrowej, kolorowej apaszki czy 
czapki nasuniętej na oczy, chowając raz siebie, raz 

29

Masażyki i zabawy paluszkowe. 
Masażyki pomagają dzieciom się odprężyć, skupiają 
na przyjemnych doznaniach płynących z ciała, są 
chwilą bliskości z rodzicem. Można masować plec-
ki dziecka np. opisując pogodę – świecące słońce, 
silny wiatr, różne nasilenie deszczu lub recytując . 
Można masować dłonie i stópki, dotykając palusz-
ków, np. „Ta mała krówka trawę zajadała, ta mała 
krówka sianem się objadała, ta mała krówka oglą-
dała biedronki, ta mała krówka uciekła z łąki, a ta 
zupełnie mała, cały dzień się wylegiwała.” czy ba-
wiąc się w tradycyjną „Sroczkę”.

Wierszyki i wyliczanki na każdą okazję. 
Jeśli rodzic nauczy się na pamięć jednego lub kil-
ku wybranych wierszyków czy wyliczanek, możliwe 
stanie się recytowanie ich dla dziecka w różnych 
sytuacjach (np. „Lokomotywa” J. Tuwima; „Zoo”  
J. Brzechwy, lub tradycyjne: „Idzie rak”, „Ele mele 
dudki”). Zabawny wierszyk doda sił na spacerze, gdy 
maluch jest zmęczony, w poczekalni u lekarza pomo-
że „wytrzymać jeszcze trochę”. Dzięki temu dziecko 
czuje wsparcie płynące od rodzica i czerpie jeszcze 
więcej siły i przyjemności z relacji. 

dziecko. „Szukano” to bardziej rozbudowana wersja 
dla starszych dzieci, a „gonienie się z rodzicem” do-
datkowo łączy się z ruchem, więc sprawia dzieciom 
szaloną frajdę, gdy nauczą się samodzielnie przemiesz-
czać. Wszystkie te zabawy wzmacniają więź mluszka  
z rodzicami, upewniając je, że nawet „znikający” czy 
oddalający się opiekun zawsze staje się znów osiągal-
ny. Gdy rodzic szuka lub goni dziecko, czuje ono jak 
bardzo jest ważne i doświadcza, że najbliżsi włożą 
wielki wysiłek, by być blisko niego.    

Opowiadanie dziecku prawdziwych historyjek 
np. o rodzinie i znajomych oraz codzienności 
dziecka. 
Dzieci z zaciekawieniem i rozbawieniem wysłuchają 
opowiadań, zaczynających się np. od słów: „Była sobie 
dziewczynka – Ania, którą odwiedziła babcia. Dawno 
się nie widziały, więc musiały spędzić trochę czasu 
razem, żeby Ania poczuła się bezpiecznie w towarzy-
stwie babci. Potem bawiły się razem piłką i poszły na 
udany spacer.” Słuchając takich historii, dzieci budują 
wiedzę o sobie i swoich najbliższych. Można taką opo-
wieść przedstawić maluchowi np. „na dobranoc”, jako 
podsumowanie dnia.
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różne sposoby działania, odkrywają i wyciągają wnioski  
o właściwościach przedmiotów, zjawisk i ludzi i w ten spo-
sób budują swoją wiedzę o świecie. 

Dla rozwoju układu nerwowego bardzo ważna jest licz-
ba i rodzaj doświadczeń, jakie dziecko zdobędzie w ciągu 
pierwszych siedmiu lat życia, a pierwszy rok to pierwszy 
ważny krok na tej drodze. Część połączeń nerwowych 
zaprogramowana jest biologicznie, jednak znaczna część 
tworzy się w odpowiedzi na doświadczenie, które dziec-
ko zdobywa w czasie uczenia się nowych umiejętności.  
I tak, porządek stadiów rozwoju układu nerwowego,  
a więc kolejność nabywania zdolności np. widzenia, poru-
szania się, mówienia, zapamiętywania itd. zaprogramowa-
na jest przez geny, jednak jakość tego rozwoju kształtują 
czynniki środowiskowe. 

Czynniki środowiskowe to, z jednej strony osoby  
w otoczeniu dziecka, z drugiej zaś warunki, w których się 
ono rozwija. Otoczenie fizyczne, z którym dziecko się sty-
ka, może być ubogie lub bogate w różnorodne bodźce 
(przedmioty, materiały, zabawki), stymulujące różne zmy-
sły, zachęcające do badania i doświadczania, może też być 
zrównoważone lub przestymulowane i wtedy negatywnie 
wpływa na dziecko i jego układ nerwowy. 

Rozwój poznawczy 
w pierwszym roku życia

Jeśli miałbym wymienić jedną aktywność, do której człowiek nadaje się najlepiej, tak jak albatros do latania, czy 
gepard do biegania, to jest właśnie uczenie się. Nasze mózgi są jak efektywne odkurzacze, wciągają wszystkie 

otaczające nas informacje, nie potrafią inaczej , jak tylko odbierać wszystko , co wokół ważne i przetwarzać  
w najbardziej skuteczny sposób. To , że jesteśmy stworzeni do uczenia się, udowadniają niemowlęta. One po-

trafią to najlepiej i jeszcze nie mieliśmy okazji, aby je tego oduczyć. 
 M. Spitzer 

Może się wydawać, że w pierwszym roku życia, gdy  
w codzienności dziecka dominuje karmienie, przewija-
nie, spanie i budowanie relacji z najbliższym jego otocze-
niem, dziecko mało energii inwestuje w obszar rozwoju 
poznawczego. A jednak… Badania wskazują, że ludzka 
pamięć i inteligencja nigdy nie rozwijają się tak szybko, 
jak w pierwszych latach życia. Wiele codziennych zjawisk, 
które dla nas są czymś normalnym, dla dziecka stanowi 
zdumiewające odkrycie. Maluch ciągle doświadcza cze-
goś nowego, a jego mózg każde doznanie musi zareje-
strować, zrozumieć i uporządkować. 

Od pewnego czasu wiemy, że małe dzieci uczą się od uro-
dzenia, od początku, gdy tylko czują się bezpiecznie, są 
ciekawe świata, otwarte na nowe doświadczenia, próbują 
samodzielnie zrozumieć świat wokół siebie, nie czekają na 
wyjaśnienia dorosłych. 
Nauka to proces aktywny: budowanie wiedzy i umiejęt-
ności w pierwszych latach życia oparte jest na działaniu, 
doświadczaniu świata wszystkimi zmysłami, a nie na bier-
nym gromadzeniu informacji. Małe dzieci uczą się inaczej 
niż dorośli, gdyż ich droga do zrozumienia prowadzi od 
działania do uogólnionej wiedzy. Naturalna ciekawość 
poznawcza sprawia, że dzieci zachowują się jak prawdzi-
wi badacze: obserwują, eksperymentują, wypróbowując 



32 33

różne sposoby działania, odkrywają i wyciągają wnioski  
o właściwościach przedmiotów, zjawisk i ludzi i w ten spo-
sób budują swoją wiedzę o świecie. 

Dla rozwoju układu nerwowego bardzo ważna jest licz-
ba i rodzaj doświadczeń, jakie dziecko zdobędzie w ciągu 
pierwszych siedmiu lat życia, a pierwszy rok to pierwszy 
ważny krok na tej drodze. Część połączeń nerwowych 
zaprogramowana jest biologicznie, jednak znaczna część 
tworzy się w odpowiedzi na doświadczenie, które dziec-
ko zdobywa w czasie uczenia się nowych umiejętności.  
I tak, porządek stadiów rozwoju układu nerwowego,  
a więc kolejność nabywania zdolności np. widzenia, poru-
szania się, mówienia, zapamiętywania itd. zaprogramowa-
na jest przez geny, jednak jakość tego rozwoju kształtują 
czynniki środowiskowe. 

Czynniki środowiskowe to, z jednej strony osoby  
w otoczeniu dziecka, z drugiej zaś warunki, w których się 
ono rozwija. Otoczenie fizyczne, z którym dziecko się sty-
ka, może być ubogie lub bogate w różnorodne bodźce 
(przedmioty, materiały, zabawki), stymulujące różne zmy-
sły, zachęcające do badania i doświadczania, może też być 
zrównoważone lub przestymulowane i wtedy negatywnie 
wpływa na dziecko i jego układ nerwowy. 

Rozwój poznawczy 
w pierwszym roku życia

Jeśli miałbym wymienić jedną aktywność, do której człowiek nadaje się najlepiej, tak jak albatros do latania, czy 
gepard do biegania, to jest właśnie uczenie się. Nasze mózgi są jak efektywne odkurzacze, wciągają wszystkie 

otaczające nas informacje, nie potrafią inaczej , jak tylko odbierać wszystko , co wokół ważne i przetwarzać  
w najbardziej skuteczny sposób. To , że jesteśmy stworzeni do uczenia się, udowadniają niemowlęta. One po-

trafią to najlepiej i jeszcze nie mieliśmy okazji, aby je tego oduczyć. 
 M. Spitzer 

Może się wydawać, że w pierwszym roku życia, gdy  
w codzienności dziecka dominuje karmienie, przewija-
nie, spanie i budowanie relacji z najbliższym jego otocze-
niem, dziecko mało energii inwestuje w obszar rozwoju 
poznawczego. A jednak… Badania wskazują, że ludzka 
pamięć i inteligencja nigdy nie rozwijają się tak szybko, 
jak w pierwszych latach życia. Wiele codziennych zjawisk, 
które dla nas są czymś normalnym, dla dziecka stanowi 
zdumiewające odkrycie. Maluch ciągle doświadcza cze-
goś nowego, a jego mózg każde doznanie musi zareje-
strować, zrozumieć i uporządkować. 

Od pewnego czasu wiemy, że małe dzieci uczą się od uro-
dzenia, od początku, gdy tylko czują się bezpiecznie, są 
ciekawe świata, otwarte na nowe doświadczenia, próbują 
samodzielnie zrozumieć świat wokół siebie, nie czekają na 
wyjaśnienia dorosłych. 
Nauka to proces aktywny: budowanie wiedzy i umiejęt-
ności w pierwszych latach życia oparte jest na działaniu, 
doświadczaniu świata wszystkimi zmysłami, a nie na bier-
nym gromadzeniu informacji. Małe dzieci uczą się inaczej 
niż dorośli, gdyż ich droga do zrozumienia prowadzi od 
działania do uogólnionej wiedzy. Naturalna ciekawość 
poznawcza sprawia, że dzieci zachowują się jak prawdzi-
wi badacze: obserwują, eksperymentują, wypróbowując 
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Wszystko, co maluszek widzi, słyszy, czuje, czego do-
tyka, przekłada się na aktywność elektryczną połączeń 
nerwowych w mózgu, decydując o ich rozwoju i ukształ-
towaniu. Z kolei, połączenia nerwowe - synapsy, które 
są rzadko pobudzane, np. dlatego, że dziecko mało się 
porusza czy nie ma warunków do rozwijania wrażliwości 
słuchowej lub dotykowej albo ma niewielkie doświadcze-
nia językowe, znikają bezpowrotnie z braku odpowied-
niej dawki aktywności elektrycznej. Chociaż w wieku doj-
rzałym mózg wykazuje się nadal pewnymi zdolnościami 
plastycznymi, już nigdy nie jest tak elastyczny i podatny 
na kształtowanie, jak w dzieciństwie.

Rozwój komunikowania się werbalnego jest ogromnym 
skokiem w życiu dziecka. Tak jak samodzielne poruszanie 
się pozwala dziecku na odkrywanie i opanowanie prze-
strzeni fizycznej, tak język, jako narzędzie komunikacji, 
umożliwia mu pełne opanowanie przestrzeni społecz-
nej i głębsze wnikanie w istotę poznania. Rozwój języko-
wy i rozwój mowy łączy się następnie z kształtowaniem 
myślenia werbalnego, które w kolejnych latach życia 
dziecka, staje się punktem wyjścia do dalszego rozwoju  
poznawczego. 

Nabywanie języka przebiega stopniowo. Jego zwiastu-
ny można zaobserwować już u niemowlęcia. Ćwicząc 
dźwięki mowy, niemowlęta poznają je w takim samym 
stopniu jak wtedy, kiedy ich słuchają. A ćwiczenie to od-
bywa się przez wokalizację, czyli wytwarzanie dźwięków 
zbliżonych do dźwięków mowy. Zanim dzieci rozumieją 
znaczenie słów, wokalizują i gaworzą, eksperymentując 
z różnymi sposobami wydawania dźwięków i brania 
udziału w „rozmowie”. Dziecko więcej rozumie niż jest  
w stanie wyrazić słowami. Kiedy zorientuje się w sy-
tuacji, potrafi jednak bardzo dobrze komunikować się  
z otoczeniem bez użycia słów. Maluchy reagują prze-
strachem na zagniewany wyraz twarzy osoby dorosłej, 
zaś odprężeniem i skupieniem na uśmiech. Śledzą ru-
chy ust mówiącej osoby, a od szóstego miesiąca ży-

cia – naśladują ekspresję twarzy opiekuna. Odwracają 
głowę w stronę wołającej mamy. Szukają oczami mó-
wiącej osoby i coraz wyraźniej upominają się o kontakt 
z dorosłym. Wszystkie te zachowania o charakterze 
komunikacyjnym mają przyciągać uwagę rodziców  
i kierować ją na zaspokojenie potrzeb dziecka, a także 
na odkrycia, jakich maluchy dokonują. Dzięki stałemu 
rozwojowi umiejętności porozumiewania się, staje się 
możliwe przechodzenie od komunikowania się poza-
werbalnego do komunikowania się z użyciem słów. 

W pierwszym roku życia zaczyna kształtować się uwa-
ga i pamięć dziecka. Dzięki niej gromadzi ono róż-
norodne doświadczenia, przetwarza je i na ich pod-
stawie porządkuje swoją wiedzę o świecie. Pamięć 
malutkiego dziecka z każdym tygodniem działa coraz 
sprawniej, od pierwszych dni pracuje ona na wyso-
kich obrotach. Noworodek pamięta kołysanki nucone 
przez mamę, gdy był jeszcze w jej brzuchu, a w ciągu 
pierwszych dni po narodzinach zapamiętuje jej zapach 
i dotyk. Miesięczny maluch obserwuje twarz rodzica  
i rozjaśnia się na jej widok, a już trzymiesięczne dziec-
ko potrafi na tydzień zapamiętać określone przedmioty  
i własne, związane z nimi, reakcje. Zaś półroczny 
brzdąc zaczyna płakać już od progu gabinetu lekarskie-
go, bo np. pamięta szczepienie. Roczne dziecko cieszy, 
się słysząc w telefonicznej słuchawce głos niewidzianej 
już od kilku tygodni babci. Naukowcy są przekonani, 
że dziecko rodzi się z tzw. pamięcią gatunkową, dzięki 
której może się rozwijać. Pamięć tego typu powstała 
na przestrzeni wieków w wyniku ewolucji. Mimo że 
dziecko zupełnie nie zdaje sobie sprawy z jej istnienia, 
to z takiej pamięci korzysta już od pierwszych chwil 
swojego życia. Widać to gołym okiem na przykład 
wtedy, gdy maluch, choć nikt go nigdy tego nie uczył, 
wie, jak ssać kciuk, chwytać zabawkę, raczkować, wy-
mawiać pierwsze słowa albo chodzić – tak samo jak 
ptaki wiedzą, w jaki sposób rozpostrzeć skrzydła, aby 
wzlecieć w powietrze.
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Bogactwo doświadczeń zebranych w tym pierw-
szym okresie intensywnego rozwoju uwagi, pamięci  
i zmysłów oraz nabyta wówczas wrażliwość owocują  
w ciągu całego dalszego życia dziecka, ponieważ wiele 
doświadczeń zapisuje się w połączeniu z doznawanymi 
emocjami, w formie wielozmysłowych schematów po-
znawczych, z których dzieci – nawet nie zawsze świado-
mie – mogą korzystać w przyszłości. 

Rola i zadania rodziców

Rodzice malutkiego dziecka bardzo szybko zostają 
zadziwieni jego zdolnością do uczenia się. Ich pociecha 
z dnia na dzień odkrywa i opanowuje liczne, nowe 
umiejętności z różnorodnych dziedzin: śledzi wzrokiem 
twarz mamy, rozpoznaje jej nastrój; uczy się znaczenia 
dźwięków – kojarzy szum płynącej do wanny wody  
z kąpielą, z czasem – próbuje chwycić wszystko, co 
tylko spostrzeże i za wszelką cenę odkryć, do czego 
(poza włożeniem do buzi) można to wykorzystać.

Dzieci uczą się zawsze i wszędzie, a najlepiej w naj-
bliższym otoczeniu i codziennych, naturalnych dla 
siebie, sytuacjach. Najbliższe otoczenie: dom, ogród, 
ulica jest dla nich najlepszym materiałem do nauki. 
Badanie go pozwala maluchom na lepsze zrozumienie 
swoich codziennych doświadczeń i stwarza okazję do 
bezpośrednich, aktywnych działań. Zaś te codzienne 
czynności: jedzenie, spanie, pielęgnacja, ubieranie, 
zajmują im wprawdzie sporą część dnia, ale dają także 
możliwość uczenia się samodzielności i doświadczania 
poczucia kompetencji. Dzieci uczą się stopniowo prak-
tycznych umiejętności potrzebnych do radzenia sobie 
w życiu codziennym: trzymają butelkę podczas picia, 
wkładają do buzi smoczek, który wypadł we śnie, zdej-
mują skarpetkę, zaczynają same jeść, niosą ulubioną 
przytulankę… 

Rolą rodziców jest dostrzec potencjał, który tkwi  
w niemal każdej chwili i wykorzystać go dla rozwo-

ju dziecka. Jeśli maluch czymś się wyraźnie zaciekawi,  
w coś się zaangażuje, coś go „pochłonie”, jest to nie-
zawodną wskazówką, że mamy do czynienia z waż-
nym i uczącym dla dziecka momentem. Jeśli to możli-
we i bezpieczne, warto dać wówczas maluchowi czas, 
możliwość eksperymentowania i powtarzać tę sytu-
ację, by pogłębić odkrycia Małego Badacza. Czasem 
trzeba poznać potrzebę, jaka kryje się w zachowaniu 
malucha i ją zaspokoić – np. szkrabowi, który chce ba-
wić się błotem z kałuży zaproponować w domu eks-
perymenty z masą kisielową lub wodą i mąką ziem-
niaczaną, a dziecku, które wyciąga wszystko z szafek 
kuchennych przynieść pudełko z drewnianymi łyżkami, 
lejkami, sitkami i pokrywkami. 

Dzieci, poznając świat, kierują się wewnętrzną motywa-
cją i wybierają doświadczenia, które są dla nich ciekawe 
i angażujące emocjonalnie. Powtarzające się doświad-
czenia z ludźmi, rzeczami i materiałami pozwalają im 
na tworzenie mentalnych obrazów – wewnętrznych re-
prezentacji tego, co je otacza. W ten sposób małe dzie-
ci jeszcze chętniej badają to co nowe, zmieniają to, co 
znane oraz odtwarzają doświadczenia w sposób pełen 
fantazji. Ich kreatywność wzrasta, gdy eksperymentują  
z dźwiękami, ruchami oraz wszelkimi możliwymi ma-
teriałami i gdy obserwują to wszystko, co się wówczas 
dzieje.

Mimo wrodzonych predyspozycji dziecka do po-
sługiwania się mową, opanowanie języka jest  
w dużej mierze efektem doświadczenia, jakie ono zdo-
bywa w pierwszych latach życia. Możemy spojrzeć na 
opiekowanie się niemowlęciem jak na formę konwer-
sacji. W spojrzeniach matki na dziecko i dziecka na 
matkę można zaobserwować cechy charakterystyczne 
dla rozmowy: aktywność obydwu osób w sposób na-
przemienny, wzajemne dostosowywanie się, podzie-
lanie emocji. Podobnie, wszelkie zabawy z dzieckiem,  
w których ono aktywnie uczestniczy, są formami dialo-
gu i służą uczeniu się oraz komunikacji. 
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Wszystko, co maluszek widzi, słyszy, czuje, czego do-
tyka, przekłada się na aktywność elektryczną połączeń 
nerwowych w mózgu, decydując o ich rozwoju i ukształ-
towaniu. Z kolei, połączenia nerwowe - synapsy, które 
są rzadko pobudzane, np. dlatego, że dziecko mało się 
porusza czy nie ma warunków do rozwijania wrażliwości 
słuchowej lub dotykowej albo ma niewielkie doświadcze-
nia językowe, znikają bezpowrotnie z braku odpowied-
niej dawki aktywności elektrycznej. Chociaż w wieku doj-
rzałym mózg wykazuje się nadal pewnymi zdolnościami 
plastycznymi, już nigdy nie jest tak elastyczny i podatny 
na kształtowanie, jak w dzieciństwie.

Rozwój komunikowania się werbalnego jest ogromnym 
skokiem w życiu dziecka. Tak jak samodzielne poruszanie 
się pozwala dziecku na odkrywanie i opanowanie prze-
strzeni fizycznej, tak język, jako narzędzie komunikacji, 
umożliwia mu pełne opanowanie przestrzeni społecz-
nej i głębsze wnikanie w istotę poznania. Rozwój języko-
wy i rozwój mowy łączy się następnie z kształtowaniem 
myślenia werbalnego, które w kolejnych latach życia 
dziecka, staje się punktem wyjścia do dalszego rozwoju  
poznawczego. 

Nabywanie języka przebiega stopniowo. Jego zwiastu-
ny można zaobserwować już u niemowlęcia. Ćwicząc 
dźwięki mowy, niemowlęta poznają je w takim samym 
stopniu jak wtedy, kiedy ich słuchają. A ćwiczenie to od-
bywa się przez wokalizację, czyli wytwarzanie dźwięków 
zbliżonych do dźwięków mowy. Zanim dzieci rozumieją 
znaczenie słów, wokalizują i gaworzą, eksperymentując 
z różnymi sposobami wydawania dźwięków i brania 
udziału w „rozmowie”. Dziecko więcej rozumie niż jest  
w stanie wyrazić słowami. Kiedy zorientuje się w sy-
tuacji, potrafi jednak bardzo dobrze komunikować się  
z otoczeniem bez użycia słów. Maluchy reagują prze-
strachem na zagniewany wyraz twarzy osoby dorosłej, 
zaś odprężeniem i skupieniem na uśmiech. Śledzą ru-
chy ust mówiącej osoby, a od szóstego miesiąca ży-

cia – naśladują ekspresję twarzy opiekuna. Odwracają 
głowę w stronę wołającej mamy. Szukają oczami mó-
wiącej osoby i coraz wyraźniej upominają się o kontakt 
z dorosłym. Wszystkie te zachowania o charakterze 
komunikacyjnym mają przyciągać uwagę rodziców  
i kierować ją na zaspokojenie potrzeb dziecka, a także 
na odkrycia, jakich maluchy dokonują. Dzięki stałemu 
rozwojowi umiejętności porozumiewania się, staje się 
możliwe przechodzenie od komunikowania się poza-
werbalnego do komunikowania się z użyciem słów. 

W pierwszym roku życia zaczyna kształtować się uwa-
ga i pamięć dziecka. Dzięki niej gromadzi ono róż-
norodne doświadczenia, przetwarza je i na ich pod-
stawie porządkuje swoją wiedzę o świecie. Pamięć 
malutkiego dziecka z każdym tygodniem działa coraz 
sprawniej, od pierwszych dni pracuje ona na wyso-
kich obrotach. Noworodek pamięta kołysanki nucone 
przez mamę, gdy był jeszcze w jej brzuchu, a w ciągu 
pierwszych dni po narodzinach zapamiętuje jej zapach 
i dotyk. Miesięczny maluch obserwuje twarz rodzica  
i rozjaśnia się na jej widok, a już trzymiesięczne dziec-
ko potrafi na tydzień zapamiętać określone przedmioty  
i własne, związane z nimi, reakcje. Zaś półroczny 
brzdąc zaczyna płakać już od progu gabinetu lekarskie-
go, bo np. pamięta szczepienie. Roczne dziecko cieszy, 
się słysząc w telefonicznej słuchawce głos niewidzianej 
już od kilku tygodni babci. Naukowcy są przekonani, 
że dziecko rodzi się z tzw. pamięcią gatunkową, dzięki 
której może się rozwijać. Pamięć tego typu powstała 
na przestrzeni wieków w wyniku ewolucji. Mimo że 
dziecko zupełnie nie zdaje sobie sprawy z jej istnienia, 
to z takiej pamięci korzysta już od pierwszych chwil 
swojego życia. Widać to gołym okiem na przykład 
wtedy, gdy maluch, choć nikt go nigdy tego nie uczył, 
wie, jak ssać kciuk, chwytać zabawkę, raczkować, wy-
mawiać pierwsze słowa albo chodzić – tak samo jak 
ptaki wiedzą, w jaki sposób rozpostrzeć skrzydła, aby 
wzlecieć w powietrze.
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Bogactwo doświadczeń zebranych w tym pierw-
szym okresie intensywnego rozwoju uwagi, pamięci  
i zmysłów oraz nabyta wówczas wrażliwość owocują  
w ciągu całego dalszego życia dziecka, ponieważ wiele 
doświadczeń zapisuje się w połączeniu z doznawanymi 
emocjami, w formie wielozmysłowych schematów po-
znawczych, z których dzieci – nawet nie zawsze świado-
mie – mogą korzystać w przyszłości. 

Rola i zadania rodziców

Rodzice malutkiego dziecka bardzo szybko zostają 
zadziwieni jego zdolnością do uczenia się. Ich pociecha 
z dnia na dzień odkrywa i opanowuje liczne, nowe 
umiejętności z różnorodnych dziedzin: śledzi wzrokiem 
twarz mamy, rozpoznaje jej nastrój; uczy się znaczenia 
dźwięków – kojarzy szum płynącej do wanny wody  
z kąpielą, z czasem – próbuje chwycić wszystko, co 
tylko spostrzeże i za wszelką cenę odkryć, do czego 
(poza włożeniem do buzi) można to wykorzystać.

Dzieci uczą się zawsze i wszędzie, a najlepiej w naj-
bliższym otoczeniu i codziennych, naturalnych dla 
siebie, sytuacjach. Najbliższe otoczenie: dom, ogród, 
ulica jest dla nich najlepszym materiałem do nauki. 
Badanie go pozwala maluchom na lepsze zrozumienie 
swoich codziennych doświadczeń i stwarza okazję do 
bezpośrednich, aktywnych działań. Zaś te codzienne 
czynności: jedzenie, spanie, pielęgnacja, ubieranie, 
zajmują im wprawdzie sporą część dnia, ale dają także 
możliwość uczenia się samodzielności i doświadczania 
poczucia kompetencji. Dzieci uczą się stopniowo prak-
tycznych umiejętności potrzebnych do radzenia sobie 
w życiu codziennym: trzymają butelkę podczas picia, 
wkładają do buzi smoczek, który wypadł we śnie, zdej-
mują skarpetkę, zaczynają same jeść, niosą ulubioną 
przytulankę… 

Rolą rodziców jest dostrzec potencjał, który tkwi  
w niemal każdej chwili i wykorzystać go dla rozwo-

ju dziecka. Jeśli maluch czymś się wyraźnie zaciekawi,  
w coś się zaangażuje, coś go „pochłonie”, jest to nie-
zawodną wskazówką, że mamy do czynienia z waż-
nym i uczącym dla dziecka momentem. Jeśli to możli-
we i bezpieczne, warto dać wówczas maluchowi czas, 
możliwość eksperymentowania i powtarzać tę sytu-
ację, by pogłębić odkrycia Małego Badacza. Czasem 
trzeba poznać potrzebę, jaka kryje się w zachowaniu 
malucha i ją zaspokoić – np. szkrabowi, który chce ba-
wić się błotem z kałuży zaproponować w domu eks-
perymenty z masą kisielową lub wodą i mąką ziem-
niaczaną, a dziecku, które wyciąga wszystko z szafek 
kuchennych przynieść pudełko z drewnianymi łyżkami, 
lejkami, sitkami i pokrywkami. 

Dzieci, poznając świat, kierują się wewnętrzną motywa-
cją i wybierają doświadczenia, które są dla nich ciekawe 
i angażujące emocjonalnie. Powtarzające się doświad-
czenia z ludźmi, rzeczami i materiałami pozwalają im 
na tworzenie mentalnych obrazów – wewnętrznych re-
prezentacji tego, co je otacza. W ten sposób małe dzie-
ci jeszcze chętniej badają to co nowe, zmieniają to, co 
znane oraz odtwarzają doświadczenia w sposób pełen 
fantazji. Ich kreatywność wzrasta, gdy eksperymentują  
z dźwiękami, ruchami oraz wszelkimi możliwymi ma-
teriałami i gdy obserwują to wszystko, co się wówczas 
dzieje.

Mimo wrodzonych predyspozycji dziecka do po-
sługiwania się mową, opanowanie języka jest  
w dużej mierze efektem doświadczenia, jakie ono zdo-
bywa w pierwszych latach życia. Możemy spojrzeć na 
opiekowanie się niemowlęciem jak na formę konwer-
sacji. W spojrzeniach matki na dziecko i dziecka na 
matkę można zaobserwować cechy charakterystyczne 
dla rozmowy: aktywność obydwu osób w sposób na-
przemienny, wzajemne dostosowywanie się, podzie-
lanie emocji. Podobnie, wszelkie zabawy z dzieckiem,  
w których ono aktywnie uczestniczy, są formami dialo-
gu i służą uczeniu się oraz komunikacji. 
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Praktyczne porady.

Drogi Rodzicu!

Możesz przygotować dobry grunt dla zdobywania przez 
dziecko wiedzy i dla coraz lepszego rozumienia otacza-
jącego świata. Dzieje się to głównie poprzez stworzenie 
dobrej i wspierającej atmosfery oraz poprzez rozmowy  
i wspólną zabawę. Mówienie do dziecka i słuchanie go, 
śpiewanie, wspólne oglądanie książeczek, opowiadanie  
o tym, co się dzieje z dzieckiem i dookoła niego, wyraża-
nie własnych i nazywanie dziecięcych emocji – wszystko to 
wpisuje się w postawę dorosłych, która sprzyja budowaniu 
wiedzy o świecie, zdolności językowych i komunikacyjnych, 
a także otwartości malucha.

Twoje dziecko na tym etapie uczy się poprzez powtarzal-
ność, regularność i rytm. Tylko wówczas, jeśli dana czyn-
ność czy sytuacja się powtarza, w mózgu maluszka mają 
szansę powstać i utrwalić się połączenia i szlaki nerwowe, 
odzwierciedlające nabyte doświadczenia. Dziecko coraz 
bardziej świadomie uczestniczy w znanych i powtarzanych 
czynnościach, np. ożywia się na widok jedzenia, patrzy 
na wanienkę przed kąpielą, ponaglająco porusza rącz-
kami i nóżkami chcąc kontynuować jakąś ulubiona czyn-
ność. Wyciąga ręce w górę, aby zostać podniesionym lub 
wskazuje na ucho, gdy chce, aby mu śpiewać. Wszystkie 
te zachowania odzwierciedlają zapamiętane wydarzenia i 
służą komunikowaniu się, przyczyniając się do rozwoju ję-
zykowego, myślenia przyczynowo-skutkowego i do coraz 
bardziej samodzielnego odnajdywania się w codzienności.

Podążaj za ciekawością dziecka, by „pociągnąć je” o jeszcze 
jeden krok dalej. Warto więc wychwycić to, co dziecko robi, 
przyjrzeć się temu i porozmawiać z maluchem. Zwróć uwa-
gę na ulubione przedmioty Twojego dziecka, zaobserwuj, 
co lubi robić. Pozwól mu odczuć, że wiesz, jak te rzeczy są 
dla niego ważne. Pokaż, że chcesz zrozumieć jego zainte-
resowanie i przedstaw mu pomysły na wspólne zabawy, 
pogłębiające aktywność malucha. 

Pamiętaj o tym, że dzieci  najchętniej bawią się „prawdziwy-
mi” rzeczami, przedmiotami codziennego użytku, takimi, 
jak drewniane łyżki, trzepaczki, kubeczki, buteleczki, kla-
merki, zakrętki od słoików czy różne pudełeczka. Maluchy 
z zacięciem badają funkcje i wymyślają nowe zastosowania 
tych najprostszych i najbardziej uczących „zabawek”, do-
stępnych w każdym domu. Eksperymentowanie z przed-
miotami codziennego użytku z czasem, gdy dzieci są star-
sze, inspiruje do zabaw z symbolami lub takich, w których 
dzieci wcielają się w różne role. 

W ciągu pierwszego roku życia dziecka masz wiele 
prostych sposobów na budowanie, krok po kroku, za-
sobów poznawczych Twego malca. Pobudź dźwiękami  
i ruchami fantazję swojego niemowlaka, z kilkumie-
sięcznym, już siedzącym, dzieckiem odtwarzaj codzien-
ne czynności, np. prasowanie, jazdę samochodem, go-
towanie, robienie zakupów, wizytę u lekarza. Z dziec-
kiem około rocznym zbieraj przedmioty do zabawy  
„w świecie miniatur”: figurki zwierząt i ludziki, auta i dro-
gi, pociągi i tory kolejowe, miniaturowe drzewa i domek 
lub farmę. Dzieci z zachwytem ustawiają, porównują  
i na różne sposoby bawią się takimi kolekcjami, porząd-
kując i wzbogacając swoją wiedzę o świecie.

Sprawność mózgu rozwijają powtarzane naprzemien-
ne ruchy ciała – pełzanie, czołganie się, czworakowa-
nie, turlanie się, wspinanie się, pływanie – budując wie-
le połączeń nerwowych. Baraszkując z dzieckiem i za-
chęcając malucha do takich zabaw ruchowych, wspie-
rasz nie tylko jego sprawność fizyczną, ale i intelekt.

Drogi rodzicu, po prostu baw się ze swoim dzieckiem! 
Swobodnie, radośnie, w rozluźnieniu i bez pośpiechu. 
Tak jak czujesz, tak jak lubisz i umiesz. W takich sytu-
acjach, gdy dzieci czują się bezpieczne i kochane, ich 
mózgi „aż iskrzą” od intensywnej pracy, a niezapo-
mniane chwile odkrywają kreatywność i cały potencjał 
malucha.
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Propozycje zabaw 

Przesypywanie. 
Warto często stwarzać dzieciom okazje do korzy-
stania z materiałów sypkich: ryżu, kasz, mąki ziem-
niaczanej, fasoli, kasztanów, orzechów, soczewicy 
itp. Mając do dyspozycji różne większe i mniejsze 
pojemniki, łyżki i łopatki, dzieci mogą zanurzyć się 
w dotykanie, przesypywanie, porównywanie ilości, 
słuchanie grzechotania, szurania i stukania ziaren, 
wrzucanie ziaren po jednym do pojemnika lub butel-
ki i inne uczące aktywności. 

Zabawy papierem. 
Papier jest ciekawym materiałem dla maluchów – 
szeleści, zmienia kształt, jest delikatny, ale i wytrzy-
mały. Można go rozrywać na oczach dziecka na małe 
skrawki, ugniatać, formować w kulki, zrobić papie-
rowy mobil do zawieszenia na sznurku, np. nad łó-
żeczkiem dziecka. Papiery fakturowe warto z malu-
chem dokładnie zbadać dotykiem, nazywając które 
są szorstkie, gładkie, śliskie, chropowate itp. Można 
też połączyć kilka rodzajów papieru w fakturową 
książeczkę do badania.

Zabawy ze światłem. 
Dobrze jest zgromadzić w domu kilka różnych lam-
pek, latarek, świecidełek. Wieczorem lub w zaciem-
nionym pomieszczeniu, możemy wraz z dzieckiem 
oglądać wszystkie lampki po kolei, odkrywać różnicę 
między „jasno” a „ciemno”, nazywać kolory światła, 
robić „zajączki” na ścianach i suficie i na wszelkie 
inne sposoby oswajać ciemności. 

Czytanie książeczek. 
Zaczynając od najprostszych czarno-białych książe-
czek i takich z jedną rzeczą na każdej stronie, stop-
niowo przyzwyczaimy dziecko do śledzenia coraz 

bardziej rozbudowanych historii. Dla najmłodszych 
warto wybierać książeczki opisujące codzienność, 
np. „W domu”, „Zabawki”, „Mój dzień”. Warto też 
mieć książki ze zdjęciami rzeczywistości – wyposa-
żenia domu, innych dzieci, zwierząt, pojazdów. Na 
dłużej przykują uwagę dzieci książeczki rymowane 
i dowcipne, o wyraźnych kolorach na jasnym tle. 
Dobrze mieć dla malucha książeczki ze sztywnymi 
stronami do samodzielnego przeglądania. 

Budowanie z klocków. 
Warto bawić się z dzieckiem różnymi klockami np. 
dużymi bryłami z pianki, klockami drewnianymi, du-
żymi plastikowymi z wypustkami do łączenia. Dzieci 
z przyjemnością oglądają, stukają, biorą do buzi,  
a potem – szeregują i układają klocki jeden na dru-
gim. Chętnie też uczestniczą w zabawie, w której ro-
dzic tworzy budowlę np. dla maskotki czy lali, albo 
garaż dla samochodzików. Oprócz tworzenia, wielką 
frajdę daje burzenie konstrukcji.

Ścieżki dotykowe. 
Rodzic może przygotować kilka materiałów o zróż-
nicowanej fakturze, które układa na podłodze je-
den za drugim, np. dywanik z owczej skóry, kawa-
łek wykładziny, futerko, papier ścierny, sztuczną 
trawę, gumowy dywanik łazienkowy, kilka płaskich 
kamieni itp. Dziecko na pewno chętnie podąży za 
rodzicem i może na tak powstałej ścieżce pełzać, 
czworakować, spacerować na boso czy siedzieć. 
Warto obserwować reakcje malucha i rozmawiać  
z nim o tym, które doznanie jest najprzyjemniejsze, 
najbardziej się podoba, a które jest najmniej przy-
jemne lub dziwne, nazywając faktury badane przez 
dziecko.
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Praktyczne porady.

Drogi Rodzicu!

Możesz przygotować dobry grunt dla zdobywania przez 
dziecko wiedzy i dla coraz lepszego rozumienia otacza-
jącego świata. Dzieje się to głównie poprzez stworzenie 
dobrej i wspierającej atmosfery oraz poprzez rozmowy  
i wspólną zabawę. Mówienie do dziecka i słuchanie go, 
śpiewanie, wspólne oglądanie książeczek, opowiadanie  
o tym, co się dzieje z dzieckiem i dookoła niego, wyraża-
nie własnych i nazywanie dziecięcych emocji – wszystko to 
wpisuje się w postawę dorosłych, która sprzyja budowaniu 
wiedzy o świecie, zdolności językowych i komunikacyjnych, 
a także otwartości malucha.

Twoje dziecko na tym etapie uczy się poprzez powtarzal-
ność, regularność i rytm. Tylko wówczas, jeśli dana czyn-
ność czy sytuacja się powtarza, w mózgu maluszka mają 
szansę powstać i utrwalić się połączenia i szlaki nerwowe, 
odzwierciedlające nabyte doświadczenia. Dziecko coraz 
bardziej świadomie uczestniczy w znanych i powtarzanych 
czynnościach, np. ożywia się na widok jedzenia, patrzy 
na wanienkę przed kąpielą, ponaglająco porusza rącz-
kami i nóżkami chcąc kontynuować jakąś ulubiona czyn-
ność. Wyciąga ręce w górę, aby zostać podniesionym lub 
wskazuje na ucho, gdy chce, aby mu śpiewać. Wszystkie 
te zachowania odzwierciedlają zapamiętane wydarzenia i 
służą komunikowaniu się, przyczyniając się do rozwoju ję-
zykowego, myślenia przyczynowo-skutkowego i do coraz 
bardziej samodzielnego odnajdywania się w codzienności.

Podążaj za ciekawością dziecka, by „pociągnąć je” o jeszcze 
jeden krok dalej. Warto więc wychwycić to, co dziecko robi, 
przyjrzeć się temu i porozmawiać z maluchem. Zwróć uwa-
gę na ulubione przedmioty Twojego dziecka, zaobserwuj, 
co lubi robić. Pozwól mu odczuć, że wiesz, jak te rzeczy są 
dla niego ważne. Pokaż, że chcesz zrozumieć jego zainte-
resowanie i przedstaw mu pomysły na wspólne zabawy, 
pogłębiające aktywność malucha. 

Pamiętaj o tym, że dzieci  najchętniej bawią się „prawdziwy-
mi” rzeczami, przedmiotami codziennego użytku, takimi, 
jak drewniane łyżki, trzepaczki, kubeczki, buteleczki, kla-
merki, zakrętki od słoików czy różne pudełeczka. Maluchy 
z zacięciem badają funkcje i wymyślają nowe zastosowania 
tych najprostszych i najbardziej uczących „zabawek”, do-
stępnych w każdym domu. Eksperymentowanie z przed-
miotami codziennego użytku z czasem, gdy dzieci są star-
sze, inspiruje do zabaw z symbolami lub takich, w których 
dzieci wcielają się w różne role. 

W ciągu pierwszego roku życia dziecka masz wiele 
prostych sposobów na budowanie, krok po kroku, za-
sobów poznawczych Twego malca. Pobudź dźwiękami  
i ruchami fantazję swojego niemowlaka, z kilkumie-
sięcznym, już siedzącym, dzieckiem odtwarzaj codzien-
ne czynności, np. prasowanie, jazdę samochodem, go-
towanie, robienie zakupów, wizytę u lekarza. Z dziec-
kiem około rocznym zbieraj przedmioty do zabawy  
„w świecie miniatur”: figurki zwierząt i ludziki, auta i dro-
gi, pociągi i tory kolejowe, miniaturowe drzewa i domek 
lub farmę. Dzieci z zachwytem ustawiają, porównują  
i na różne sposoby bawią się takimi kolekcjami, porząd-
kując i wzbogacając swoją wiedzę o świecie.

Sprawność mózgu rozwijają powtarzane naprzemien-
ne ruchy ciała – pełzanie, czołganie się, czworakowa-
nie, turlanie się, wspinanie się, pływanie – budując wie-
le połączeń nerwowych. Baraszkując z dzieckiem i za-
chęcając malucha do takich zabaw ruchowych, wspie-
rasz nie tylko jego sprawność fizyczną, ale i intelekt.

Drogi rodzicu, po prostu baw się ze swoim dzieckiem! 
Swobodnie, radośnie, w rozluźnieniu i bez pośpiechu. 
Tak jak czujesz, tak jak lubisz i umiesz. W takich sytu-
acjach, gdy dzieci czują się bezpieczne i kochane, ich 
mózgi „aż iskrzą” od intensywnej pracy, a niezapo-
mniane chwile odkrywają kreatywność i cały potencjał 
malucha.
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Propozycje zabaw 

Przesypywanie. 
Warto często stwarzać dzieciom okazje do korzy-
stania z materiałów sypkich: ryżu, kasz, mąki ziem-
niaczanej, fasoli, kasztanów, orzechów, soczewicy 
itp. Mając do dyspozycji różne większe i mniejsze 
pojemniki, łyżki i łopatki, dzieci mogą zanurzyć się 
w dotykanie, przesypywanie, porównywanie ilości, 
słuchanie grzechotania, szurania i stukania ziaren, 
wrzucanie ziaren po jednym do pojemnika lub butel-
ki i inne uczące aktywności. 

Zabawy papierem. 
Papier jest ciekawym materiałem dla maluchów – 
szeleści, zmienia kształt, jest delikatny, ale i wytrzy-
mały. Można go rozrywać na oczach dziecka na małe 
skrawki, ugniatać, formować w kulki, zrobić papie-
rowy mobil do zawieszenia na sznurku, np. nad łó-
żeczkiem dziecka. Papiery fakturowe warto z malu-
chem dokładnie zbadać dotykiem, nazywając które 
są szorstkie, gładkie, śliskie, chropowate itp. Można 
też połączyć kilka rodzajów papieru w fakturową 
książeczkę do badania.

Zabawy ze światłem. 
Dobrze jest zgromadzić w domu kilka różnych lam-
pek, latarek, świecidełek. Wieczorem lub w zaciem-
nionym pomieszczeniu, możemy wraz z dzieckiem 
oglądać wszystkie lampki po kolei, odkrywać różnicę 
między „jasno” a „ciemno”, nazywać kolory światła, 
robić „zajączki” na ścianach i suficie i na wszelkie 
inne sposoby oswajać ciemności. 

Czytanie książeczek. 
Zaczynając od najprostszych czarno-białych książe-
czek i takich z jedną rzeczą na każdej stronie, stop-
niowo przyzwyczaimy dziecko do śledzenia coraz 

bardziej rozbudowanych historii. Dla najmłodszych 
warto wybierać książeczki opisujące codzienność, 
np. „W domu”, „Zabawki”, „Mój dzień”. Warto też 
mieć książki ze zdjęciami rzeczywistości – wyposa-
żenia domu, innych dzieci, zwierząt, pojazdów. Na 
dłużej przykują uwagę dzieci książeczki rymowane 
i dowcipne, o wyraźnych kolorach na jasnym tle. 
Dobrze mieć dla malucha książeczki ze sztywnymi 
stronami do samodzielnego przeglądania. 

Budowanie z klocków. 
Warto bawić się z dzieckiem różnymi klockami np. 
dużymi bryłami z pianki, klockami drewnianymi, du-
żymi plastikowymi z wypustkami do łączenia. Dzieci 
z przyjemnością oglądają, stukają, biorą do buzi,  
a potem – szeregują i układają klocki jeden na dru-
gim. Chętnie też uczestniczą w zabawie, w której ro-
dzic tworzy budowlę np. dla maskotki czy lali, albo 
garaż dla samochodzików. Oprócz tworzenia, wielką 
frajdę daje burzenie konstrukcji.

Ścieżki dotykowe. 
Rodzic może przygotować kilka materiałów o zróż-
nicowanej fakturze, które układa na podłodze je-
den za drugim, np. dywanik z owczej skóry, kawa-
łek wykładziny, futerko, papier ścierny, sztuczną 
trawę, gumowy dywanik łazienkowy, kilka płaskich 
kamieni itp. Dziecko na pewno chętnie podąży za 
rodzicem i może na tak powstałej ścieżce pełzać, 
czworakować, spacerować na boso czy siedzieć. 
Warto obserwować reakcje malucha i rozmawiać  
z nim o tym, które doznanie jest najprzyjemniejsze, 
najbardziej się podoba, a które jest najmniej przy-
jemne lub dziwne, nazywając faktury badane przez 
dziecko.
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Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren (IMD) jest organizacją pozarządową, która od 1993 roku 
realizuje projekty o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz upowszechnia i wprowadza inno-
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