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4. miesi?c ?ycia dziecka
Twój maluszek dalej si? rozwija – wkroczy? ju? w 4. miesi?c ?ycia. Jest coraz silniejszy i
jeszcze bardziej ruchliwy. Ochoczo odkrywa ?wiat, poznaj?c go wszystkimi zmys?ami. Na tym
etapie ?ycia dziecko szczególnie upodoba sobie zmys? dotyku i smaku. Z pewno?ci?
zauwa?ysz, ?e niemal wszystko, co znajduje si? obok niego, dostaje si? w jego ma?e r?czki i
trafia do buzi.
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Drukuj [1]
Udost?pnij
U 4-miesi?cznego dziecka mo?esz zaobserwowa?, jak próbuje opanowa? umiej?tno??
zmiany pozycji i przemieszczania si?. Dalej bawi si? swoimi r?czkami, a poniewa?

udoskonali? równie? technik? chwytu [6], to ch?tnie si?ga po przedmioty znajduj?ce si? w
zasi?gu jego paluszków. Maluszki w tym wieku zazwyczaj do?? regularnie ?pi?, a w ci?gu
dnia s? pogodne i maj? mas? energii do dalszego odkrywania ?wiata!

Rozwój fizyczny

Gdy u?o?ysz czteromiesi?czne niemowl? na brzuszku, z pewno?ci? szybko uniesie wysoko
g?ówk?, by lepiej obserwowa? otoczenie. Mo?e te? przy tym prostowa? nogi, jak równie?
wyci?ga? do przodu r?ce. S? to wyra?ne przymiarki do prób pe?zania. Maluszek u?o?ony na

brzuszku b?dzie te? próbowa? przekr?ca? si? na boki. W pozycji na pleckach bawi si?
natomiast swoimi r?czkami, ale i si?ga po inne przedmioty znajduj?ce si? obok niego. Ogl?da
je uwa?nie, a nast?pnie zwykle wk?ada do buzi. Takie dotykanie i smakowanie rzeczy
pozwala dziecku poznawa? ?wiat, ale i przygotowuje je do nauki jedzenia (gryzienia, ?ucia i
przesuwania j?zykiem).
Pod koniec 4. miesi?ca dziecko zazwyczaj:

podnosi wysoko g?ówk? w le?eniu na brzuchu i podpiera si? na

przedramionach, próbuj?c jak najbardziej unie?? klatk? piersiow?

samodzielnie utrzymuje ju? g?ówk?, gdy nosisz je na r?kach, w

chu?cie czy noside?ku

chwyta przedmioty ca?? d?oni?, ale jeszcze bez u?ycia kciuka

potrafi si? przekr?ci? z le?enia na plecach do pozycji na boczku –

jest to tzw. przewrót ca?ym cia?em (en block)

wk?ada przedmioty do buzi – usprawnia koordynacj? mi?dzy

r?czk? a ustami

intensywnie, naprzemiennie kopie nó?kami – w pozycji zarówno

na pleckach, jak i na brzuchu – oraz doskonali odpychanie si? stopami od pod?o?a, aby si?
przemie?ci?

Rozwój psychiczny

Z rozczuleniem odkryjesz, ?e dziecko w 4. miesi?cu ?ycia uczy si? wyra?nie okazywa?
rado??. Zaczyna si? g?o?no ?mia?, gdy jest zadowolone lub rozbawione. Wydaje si? te?
bardzo „rozgadane” – intensywnie grucha, a do tego bawi si? swoim g?osem, odkrywaj?c
coraz to nowe d?wi?ki. Co wi?cej, ju? niemal bezb??dnie Ci? rozpoznaje – i wyra?nie si?
wtedy o?ywia!
Pod koniec 4. miesi?ca dziecko zazwyczaj:

g?o?no si? ?mieje, daj?c w ten sposób wyraz swojej rado?ci

rozwija g?u?enie, dodaj?c do niego kolejne spó?g?oski –

wypowiada takie zbitki g?osek jak np. „ba-ba”, „ga-ga”

bawi si? swoim g?osem, sprawdzaj?c ró?ne formy jego

wykorzystania – takie jak mruczenie, piszczenie, parskanie, krzyczenie

uczy si? bawi? przedmiotami – przygl?da si? im dok?adnie,

poznaje ró?ne kszta?ty i faktury

potrafi patrze? na wszystkie strony, rozgl?da? si? i wodzi?

wzrokiem za poruszaj?cymi si? obiektami

?ywienie
Na tym etapie nie czas jeszcze na rozszerzanie diety dziecka [7] – pierwsze posi?ki inne ni?
mleko mamy mo?na zacz?? wprowadza? po 4. miesi?cu [8] ?ycia. To wtedy u wi?kszo?ci
niemowl?t pojawiaj? si? umiej?tno?ci niezb?dne do jedzenia i trawienia pokarmów sta?ych.
Najlepiej jest wi?c cierpliwie poczeka? na moment, gdy dziecko b?dzie ju? na to gotowe.

[9]

Mleko matki [9]

Szczepienia i badania
Zgodnie z zaleceniami w 3. lub 4. miesi?cu ?ycia maluszka wykonywane s? nast?puj?ce
szczepienia:
przeciw b?onicy, krztu?cowi i t??cowi (tzw. DTP) – druga dawka
przeciw bakterii Haemophilus influenzae typu B (tzw. Hib) – druga dawka
przeciw polio, czyli chorobie Heinego–Medina (tzw. IPV) – pierwsza dawka

Wspieranie rozwoju dziecka - 4. miesi?c
Jak najwi?cej uk?adaj dziecko na pod?odze – oczywi?cie odpowiednio przygotowanej, aby
by?a dla maluszka bezpieczna. Je?li tylko temperatura w Twoim domu na to pozwala, zdejmij
bobasowi skarpetki i pozwalaj na trenowanie ruchów boso, jeszcze bez bucików [10]. Zadbaj
te? o to, aby w pobli?u niego znalaz?y si? wspieraj?ce rozwój zabawki [11] dla 4. miesi?cznego
dziecka. Twoje dziecko b?dzie bardzo zainteresowane rzeczami wydaj?cymi rozmaite d?wi?ki
i maj?cymi zró?nicowane faktury. Podawaj mu je do d?oni, aby rozwija? u maluszka technik?
chwytu. Mo?esz te? po?o?y? zabawk? w zasi?gu jego r?czki, ?eby spróbowa? sam po ni?
si?gn??.
Dalej jak najwi?cej mów do dziecka – opowiadaj mu, co robisz lub np. co widzicie na
spacerze. Poniewa? maluszek uwielbia teraz ?wiczy? ró?ne sposoby wykorzystywania g?osu,
mo?esz mu potowarzyszy? w tej zabawie! Rozmaite mla?ni?cia, piski, pomruki b?d? go
bardzo bawi?, a co wi?cej b?d? ?wiczy? jego zmys? obserwacji i zach?ca? do na?ladowania
Twojego g?osu. Stymuluj te? s?uch dziecka. We? grzechotk? czy delikatny dzwoneczek i

potrz?saj nimi raz z jednej strony maluszka, raz z drugiej. Pozwól mu si? rozejrze? i
zlokalizowa? ?ród?o d?wi?ku. Je?li mu si? to uda – pochwal go! Niech dziecko czuje Twoje
wsparcie [12] i rado?? z robionych przez nie post?pów.
Warto wiedzie?!

Maluszki w 4. miesi?cu ?ycia uwielbiaj? przegl?da? si? w lustrze. Oczywi?cie jeszcze nie s?
w stanie zrozumie?, ?e widz? w nim w?asne odbicie. U dziecka dopiero zaczyna wykszta?ca?
si? ?wiadomo??, ale na razie wci?? uwa?a siebie i Ciebie za jedno??. Niemniej widoki w
lustrze, obserwowanie w nim ruchu i mimiki – s? dla maluszka fascynuj?ce. Róbcie razem do
lustra ?mieszne miny. Pozwoli to niemowl?ciu potrenowa? mi??nie buzi. Mo?esz te?
poszuka? specjalnych zabawek z lusterkiem – grzechotek, zawieszek czy maskotek. Twój
maluszek na pewno je polubi i b?dzie ch?tnie podziwia? w nich swoje odbicie!
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