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6. miesi?c ?ycia dziecka
Dziecko w 6. miesi?cu ?ycia mo?e Ci? zadziwi? tym, jak coraz sprawniej si? przemieszcza.
Bardzo szybko post?puje te? jego rozwój psychiczny. Maluszek zaczyna ju? wi?cej pami?ta? –
jego pami?? mo?e si?ga? a? 2 tygodnie wstecz!
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Drukuj [1]
Udost?pnij
Mo?na powiedzie?, ?e dzie? 6-miesi?cznego dziecka jest wype?niony aktywno?ci?. W tym
wieku maluszek zazwyczaj ju? pe?za, stara si? tak?e przyj?? tak? postaw? cia?a, która
umo?liwi?aby mu raczkowanie. Próby te jednak zwykle nie s? jeszcze zako?czone sukcesem.
Dziecko w tym wieku zazwyczaj jeszcze samo nie siada – i nie nale?y go do tego ponagla?.
Mo?esz jednak usadowi? maluszka w pozycji pó?le??cej u siebie na kolanach – oczywi?cie
otoczonego Twoimi ramionami, aby zapewni? mu pe?ne bezpiecze?stwo.

Rozwój fizyczny

W 6. miesi?cu ?ycia maluszka dostrze?esz, ?e coraz lepiej idzie mu nauka przemieszczania
si? i samodzielnej zmiany pozycji. U?o?one na brzuszku, dziecko próbuje podnie?? si? do
siedzenia, ale zwykle jeszcze mu si? to nie udaje. Zupe?nie si? tym jednak nie przejmuj –
najwidoczniej potrzebuje na to troszk? wi?cej czasu! W pozycji na brzuszku pó?roczne
dziecko zwykle dalej interesuje si? swoimi stópkami. ?apie za nie, przyci?ga je do buzi –
stymuluj?c je do rozwoju [6]. Ch?tnie te? si?ga do interesuj?cych go zabawek, potrafi równie?
zatrzyma? wzrok w jednym punkcie na d?u?sz? chwil?.

Pod koniec 6. miesi?ca dziecko zazwyczaj:

przybli?a brod? do klatki piersiowej, gdy lekarz pediatra podci?ga

je za r?czki do siedzenia w ramach tzw. próby trakcyjnej

chwyta przedmioty ca?? d?oni? z wyprostowanym kciukiem i

swobodnie przek?ada rzeczy z r?czki do r?czki

w u?o?eniu na brzuszku opiera si? na wyprostowanych r?czkach

i kolanach, unosz?c tu?ów – to kolejny etap przygotowa? do raczkowania

umie si?ga? na wszystkie strony – po przedmiot, który znajduje

si? obok maluszka, przed nim lub nad nim

coraz szybciej pe?za, cho? jego ruchy s? jeszcze ma?o

skoordynowane i nie ma wyczucia odleg?o?ci, przez co mo?e wpada? na ewentualne
przeszkody

Rozwój psychiczny

Nie zdziw si?, je?li pó?roczne dziecko zacznie si? rozgl?da? np. za zabawk?, która zwykle
le?a?a w konkretnym miejscu, a teraz znikn??a. Twój maluszek mo?e bowiem ju? pami?ta?
rzeczy czy zdarzenia z ostatnich 2 tygodni. Na tym etapie zwykle te? zaczyna ?ywo
interesowa? si? innymi niemowl?tami. Coraz bardziej ?wiczy swoj? mow?. Wypowiada d?ugie
ci?gi sylab, wyra?nie te? próbuje Ci „odpowiada?”, gdy co? do niego mówisz. A kiedy
maluszek jest sam, ch?tnie zaczyna rozmawia? z samym sob?.
Pod koniec 6. miesi?ca dziecko zazwyczaj:

wypowiada ci?gi sylab, takich jak „ba”, „ga”, „da”, „ma”, „pa”, „?a” –

to ju? przej?cie do etapu gaworzenia

rozpoznaje humor otaczaj?cych go osób, rozró?nia p?ci i wie, kto

do niego co? mówi

wie, ?e przedmioty mog? znikn?? – i ?e nale?y wtedy spróbowa?

je odnale??!

przywi?zuje si? do ukochanych zabawek, mog? one nawet

stanowi? dla niego ukojenie, gdy maluszek p?acze

uczy si? zwi?zków przyczynowo-skutkowych – mo?e ju? np.

przewidzie?, jak si? potoczy cz?sto powtarzana zabawa

?ywienie
Podstaw? diety maluszka w 6. miesi?cu ?ycia stanowi dalej mleko mamy. Jego jad?ospis jest
ju? jednak stopniowo rozszerzany. Dziecko dalej poznaje smaki warzyw i owoców, jednak w
jego menu cz?sto obecne s? te? produkty zbo?owe. Nowe sk?adniki diety wci?? wprowadzaj
ostro?nie – po ?y?eczce, systematycznie przez kilka dni. Jednocze?nie uwa?nie obserwuj
reakcje maluszka. Je?li nie pojawiaj? si? u niego ?adne dolegliwo?ci ?o??dkowe, mo?esz
stopniowo zwi?ksza? ilo?? danego produktu w diecie. Pami?taj te?, ?eby zadba? o
odpowiedni? pozycj? dziecka przy karmieniu. Poniewa? maluszek jeszcze sam nie siedzi,
mo?esz go posadzi? u siebie na kolanach.

Mleko mamy [7]
Warzywa i owoce [8]
Kaszki mleczno-ry?owe [9]

Szczepienia i badania

W 5. lub 6. miesi?cu ?ycia dziecka (po 6–8 tygodniach od poprzedniego szczepienia) zaleca
si? wykonanie nast?puj?cych szczepie? ochronnych:
przeciw b?onicy, krztu?cowi i t??cowi (tzw. DTP) – trzecia dawka
przeciw bakterii Haemophilus influenzae typu B (tzw. Hib) – trzecia dawka
przeciw polio, czyli chorobie Heinego–Medina (tzw. IPV) – druga dawka

W 6. miesi?cu powinno si? wykona? badanie USG stawu biodrowego dziecka, aby sprawdzi?,
czy prawid?owo si? rozwija. W tym celu powinni?cie umówi? si? na konsultacj? u lekarza
ortopedy.

Wspieranie rozwoju dziecka - 6. miesi?c
Pami?taj, ?eby nie wymusza? na dziecku osi?gania kolejnych etapów rozwoju ruchowego.
Nie sadzaj maluszka, podpieraj?c go z boków np. poduszkami. Zasada jest tu prosta: je?li
niemowl? jest ju? gotowe do siedzenia – to usi?dzie samo! Na razie jednak mo?esz wspiera?
jego rozwój [10] poprzez jak najcz?stsze uk?adanie dziecka na brzuszku na pod?odze.
Maluszek wówczas sam ?wiczy swoje coraz silniejsze dzi?ki temu mi??nie i pobudza je do
dalszego rozwoju. Nie obawiaj si?, ?e przy próbach podniesienia si? czasem straci
równowag? i osunie si? z powrotem na pod?og?. Z pewno?ci? za chwil? ponownie podejmie
to wyzwanie!
Gdy maluszek powoli przechodzi do etapu gaworzenia, wydaje jeszcze przypadkowe d?wi?ki,
ale s? one ju? wyra?nie do Ciebie skierowane. Zadawaj mu wi?c cz?sto pytania, nawi?zuj z
nim pierwsze „rozmowy”. Spróbuj mu pokazywa?, co oznaczaj? najprostsze zestawienia
sylab, takie jak „ma-ma”, „ba-ba” czy „pa-pa”. Staraj si? te? cz?sto bawi? w powtarzalne
zabawy, takie jak „A kuku!” lub „Idzie raczek nieboraczek”. Pozwól równie? maluszkowi
trenowa? odnajdywanie przedmiotów, które nagle znikn??y. Ukryj zabawk? np. pod kocykiem
dziecka, a potem zach?? je do poszukiwa?.
Warto wiedzie?!

Zacz??a? rozszerza? diet? maluszka, ale niepokoisz si?, dlaczego jego kupki zmieni?y
konsystencj? i zapach? Spokojnie – to naturalna reakcja przewodu pokarmowego, który musi
si? dostosowa? do nowych rodzajów po?ywienia. Pocz?tkowo w kupce mo?esz dostrzega?
spore ilo?ci niestrawionych resztek pokarmu, ale sytuacja pod tym wzgl?dem stopniowo si?
unormuje. Kupka Twojego maluszka wyra?nie zmienia te? zapach. Równocze?nie powoli
stabilizuje si? cz?sto?? wypró?nie? dziecka. Jest to jednak bardzo indywidualna kwestia: w
normie pozostaje zarówno kilka kupek dziennie, jak i jedna raz na par? dni. Zwracaj tylko
uwag? na to, czy nie przybiera ona kszta?tu ma?ych „bobków” i czy wypró?nianie nie jest dla
maluszka bolesne. Mo?e to bowiem by? znak, ?e ma on zaparcie. Je?li tak si? zdarzy, nale?y
dobrze poi? dziecko, aby odpowiednio je nawodni?, oraz przez kilka dni unika? produktów
zapieraj?cych, takich jak ry? czy banany.
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