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Powy?ej 12. miesi?ca – 2. rok ?ycia
Po 12. miesi?cu ?ycia Twój maluszek przestaje by? niemowlakiem i staje si? Juniorem.
Zobaczysz, jak zaczyna si? energicznie przemieszcza? –wsz?dzie b?dzie go pe?no! Dziecko
biega, skacze i zaczyna si? wspina?. Poza tym wszystko chce robi? samo – i to wy??cznie po
swojemu! Gdy za? postawisz mu jakie? ograniczenia, mo?e da? upust swemu
niezadowoleniu.
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Drukuj [1]
Udost?pnij
Drugi rok ?ycia to dla dziecka czas, który up?ywa pod znakiem rosn?cej samodzielno?ci.
Maluszek rozumie ju?, ?e jest odr?bn? istot?, ma swoje w?asne zdanie, zamiary oraz

oczekiwania. Nie panuje w pe?ni nad swoimi emocjami, wi?c cz?sto trudno mu si? z nimi
upora?. Gdy wi?c nie pozwalasz mu czego? zrobi? lub gdy nie udaje mu si? samodzielne
wykonywanie jakiej? czynno?ci, bywa, ?e reaguje z?o?ci?. Mimo to oczywi?cie na etapie tak
du?ej ruchliwo?ci dziecka musisz czasem postawi? pewne ograniczenia, by zapewni? mu
bezpiecze?stwo [6].

Rozwój fizyczny

Powy?ej 12. miesi?ca dziecko ci?gle doskonali dotychczas nabyte umiej?tno?ci. Je?li Twój

maluszek w 1. roku ?ycia nie postawi? jeszcze swoich pierwszych kroków [7], zapewne zrobi
to nied?ugo po pierwszych urodzinach – szacuje si?, ?e do wieku 18 miesi?cy powinien
zacz?? samodzielnie chodzi?. Gdy dziecko czuje si? ju? bezpiecznie na w?asnych nogach,
zaczyna trenowa? coraz szybsze przemieszczanie si?. Pod koniec 2. roku zwykle wi?c ju? nie
tylko chodzi, lecz tak?e biega, podskakuje i si? wspina. Zazwyczaj wchodzi i schodzi po
schodach, cho? robi to jeszcze do?? ostro?nie – uwa?nie pokonuj?c jeden schodek za drugim
tzw. krokiem dostawnym. Jego paluszki osi?gaj? ju? bardzo du?? sprawno??. Powy?ej 12.
miesi?ca dziecko uczy si? samodzielnie wk?ada? i ?ci?ga? poszczególne elementy swojego
ubranka, myje r?czki (ewentualnie z lekk? pomoc? rodzica), uk?ada wie?? z klocków i trzyma
kredk? w sposób, który umo?liwia mu tworzenie rysunków opartych na prostych, ale ju? nie
chaotycznych liniach.
Powy?ej 12. miesi?ca, a przed ko?cem 2. roku ?ycia, dziecko zazwyczaj:

umie chodzi?, biega?, podskakiwa?, ?lizga? si? – robi to do?? szybko i utrzymuje przy tym
zwykle równowag?

rytmicznie ta?czy do ulubionej melodii, jednocze?nie skacz?c i klaszcz?c r?czkami

wchodzi samo po schodach i nie musi do tego nawet przytrzymywa? si? por?czy (cho? warto

jednak zach?ca? do tego maluszka) – ale robi to po jednym stopniu, stawiaj?c najpierw jedn?
nog?, a potem dostawiaj?c drug?

staje na palcach i intensywnie si? wspina – potrafi np. samo wyj?? z ?ó?eczka, nawet gdy
materac jest na najni?szym poziomie – na tym etapie konieczne jest odpowiednie
zabezpieczenie, aby malec nie zrobi? sobie krzywdy

umie kopn?? pi?k? lub rzuci? j? znad g?owy na niewielkie odleg?o?ci

ustawia klocki na sobie, dopasowuje do siebie proste kszta?ty (takie jak ko?o, trójk?t czy
kwadrat), uk?ada rzeczy w szereg i potrafi od?o?y? przedmioty na miejsce

Rozwój psychiczny

Po pierwszych urodzinach Twoje dziecko dalej buduje w?asn? to?samo?? i stara si?
podkre?la? swoj? odr?bno?? w ka?dy mo?liwy sposób. Ju? wcze?niej pozna?o s?ówko „nie”,
a teraz intensywnie trenuje wyra?anie sprzeciwu. Maluszek wci?? testuje dopuszczalne
granice zachowania i próbuje za wszelk? cen? postawi? na swoim. Prze?ywa te? nawa?
rozmaitych emocji, z którymi nie potrafi sobie radzi? – i najcz??ciej wyra?a to g?o?nym
krzykiem. Pod koniec 2. roku ?ycia dziecko uwielbia powtarza? wszystkie wyrazy, jakie tylko
us?ysza?o. Ma ju? du?y zasób s?ów [8] i buduje pierwsze proste zdania. Twój maluszek
zaczyna te? dr??y?, jakie s? przyczyny ró?nych zdarze? i powody konieczno?ci wykonania
danych czynno?ci. W?a?nie wtedy zaczyna z wyj?tkow? cz?sto?ci? i uporem zadawa?
nieko?cz?ce si? serie pyta?: „a dlaczego?”, „a po co?”. Staraj si? na nie odpowiada?, nawet
gdy m?czy Ci? ich cz?stotliwo??. Dla Twojego dziecka jest to bowiem cenna lekcja
poznawania ?wiata i istniej?cych w nim zale?no?ci.
Powy?ej 12. miesi?ca, w 2. roku ?ycia, dziecko zazwyczaj:

podkre?la w?asn? niezale?no??, próbuje walczy? o swoj? jak najwi?ksz? wolno?? i
samodzielno??

na?laduje wszystko, co widzi i s?yszy – potrafi nawet zapami?ta? i odtworzy? s?owa, które
nie by?y skierowane bezpo?rednio do niego (trzeba wi?c zwraca? baczn? uwag? na to, co si?
mówi przy Juniorze)

dopytuje o powody i konsekwencje ró?nych zdarze?, buduje ci?gi przyczynowo-skutkowe i
próbuje ustali? cel danych czynno?ci

zna i rozumie nawet do 300 s?ów, ??czy je te? w proste zdania (zwykle sk?adaj?ce si? z 2–3
wyrazów)

jest zafascynowane innymi maluchami, ale nie umie jeszcze z nimi wspó?pracowa? i bawi si?
nadal równolegle, a nie razem, w grupie

?ywienie
Je?li wcze?niej podawa?a? dziecku mleko nast?pne, pami?taj, ?e w okolicy 1. urodzin
przychodzi czas na zmiany. Dla dzieci w tym wieku przeznaczone jest bowiem mleko
modyfikowane o nieco innym sk?adzie, dostosowanym do potrzeb ?ywieniowych Juniorów.
Na etykiecie jest ono oznaczone cyfr? „3” – jak np. LITTLE STEPS® 3 [9]. W diecie dziecka w
tym wieku ilo?? mleka krowiego nadal powinna by? kontrolowana. Mleko modyfikowane ma
sk?ad znacznie lepiej dopasowany do potrzeb ma?ych dzieci.
W 2. roku ?ycia wci?? podawaj Juniorowi produkty przeznaczone dla najm?odszych,
posiadaj?ce na opakowaniu oznaczenie wieku. Zosta?y one stworzone na bazie sk?adników,
których jako?? jest odpowiednia dla maluchów poni?ej 3 lat. Obiady Juniora s? ju? w
zasadzie równie zró?nicowane jak w Twojej diecie, jednak jego uk?ad pokarmowy i potrzeby
wci?? ró?ni? si? od Twoich, dlatego posi?ki dla dziecka trzeba dalej komponowa? z du??
uwag?. Niemniej Junior ?wietnie sobie radzi z ?uciem i gryzieniem du?ych kawa?ków i ma ju?
swoje preferencje smakowe. Mo?esz wi?c proponowa? mu z?o?one, „wytrawne” obiadki –
pe?ne warzyw i dostarczaj?ce pe?nowarto?ciowego bia?ka oraz w?glowodanów, np. w
postaci ry?u, kasz czy makaronów. Gotowe dania w s?oiczkach [10] daj? pewno??, ?e porcje i
warto?? od?ywcza s? odpowiednie dla pe?nego energii dziecka w tym wieku. Rozmiar
s?oiczków dla Juniorów jest wi?kszy, a receptury bardziej z?o?one ni? w przypadku
niemowl?t, tak aby jak najlepiej odpowiedzie? na potrzeby brzuszków rosn?cych maluszków!
Rosn?ca samodzielno?? dziecka przejawia si? tak?e podczas jedzenia i picia. Maluszek w 2.
roku ?ycia sam obs?uguje si? przy posi?ku – pozwalaj mu na to!

Mleko mamy lub mleko modyfikowane LITTLE STEPS® 3 [9]
Obiadki, zupki i deserki [11]
Kaszki mleczne [12]

Zdrowe przek?ski [13]
Soki owocowe [14]
Produkty ekologiczne [15]

Szczepienia i badania
Zgodnie z kalendarzem szczepie? w 2. roku ?ycia zalecane s? kolejne szczepienia ochronne,
roz?o?one na dwie wizyty. W 13. lub 14. miesi?cu ?ycia lekarz pediatra mo?e zasugerowa?
szczepienia:
przeciw ?wince, odrze i ró?yczce (tzw. MMR) – pierwsz? dawk?

przeciw pneumokokom (tzw. PCV)

Natomiast mi?dzy 16. a 18. miesi?cem ?ycia rekomendowane jest wykonanie nast?puj?cych
szczepie? ochronnych:
przeciw b?onicy, krztu?cowi i t??cowi (tzw. DTP) – czwarta dawka
przeciw bakterii Haemophilus influenzae typu b (tzw. Hib) – czwarta dawka

Wspieranie rozwoju - 2 rok ?ycia dziecka
Maluszka w 2. roku ?ycia zazwyczaj rozpiera energia. Chce biega?, skaka? – po prostu
nacieszy? si? opanowanymi ju? umiej?tno?ciami. Wychod? z Juniorem jak najcz??ciej na
spacer. B?d?cie te? cz?stymi go??mi na placach zabaw. Nie tylko sprzyja to rozwojowi
ruchowemu dziecka (np. podczas wspinania si? na drabink? prowadz?c? na zje?d?alni?
b?dzie ?wiczy?o wchodzenie po schodkach) – wizyta na placu zabaw stanowi te? doskona??
szans? na dalsz? socjalizacj? maluszka. Powoli b?dzie on si? uczy? wspó?pracy z innymi
dzie?mi i dzielenia si? z nimi swoimi rzeczami.
Juniorzy zwykle uwielbiaj? wszelki zabawy manualne – rysowanie, zabawy piaskiem,
pierwsze próby lepienia z plasteliny. Je?li dostrzegasz u swego dziecka takie artystyczne
zami?owania – wspieraj je! Obserwuj jego rozmaite preferencje: jakie zabawy lubi, a jakie
troch? go nudz?. Pami?taj, ?e mimo i? jest to Twój potomek, nie musi on by? osob? podobn?
do Ciebie. Nie przek?adaj wi?c na dziecko w?asnych oczekiwa? ani nie zmuszaj go do
podzielania Twoich upodoba?. Jest to czas, kiedy zaczynasz poznawa? to?samo?? i
charakter Twojego maluszka – uwa?nie go wi?c obserwuj i wspieraj w rozwijaniu
zainteresowa?.
Warto wiedzie?!
Tzw. bunt dwulatka jest naturalnym etapem rozwojowym ma?ego dziecka. Mo?e si? pojawi?
oko?o 18. miesi?ca ?ycia Twojego maluszka, ale zale?y to od indywidualnych uwarunkowa?.
Bunt ten stanowi przejaw rosn?cej ?wiadomo?ci dziecka na temat tego, ?e jest niezale?n?
istot? i mo?e wyra?a? w?asne zdanie. Je?li nie pozwolisz maluszkowi robi? tego, co akurat
chce, mo?e wpa?? w wielk? z?o??. Dziecko mo?e wtedy krzycze?, p?aka? czy nawet rzuca?
si? na ziemi?. Pami?taj jednak, ?e nie robi ono tego z?o?liwie. To normalny etap, na którym
maluszek dopiero uczy si? panowa? nad swoimi emocjami. Nie do ko?ca te? rozumie,
dlaczego nie mo?e post?pi? tak, jak by chcia?, a to rodzi w nim z?o?? i frustracj?. Jak sobie
poradzi? w tym trudnym czasie? Przede wszystkim b?d? konsekwentna. T?umacz te?
dziecku powody Twojego sprzeciwu wobec jego zamierze?. Warto uczy? maluszka
nazywania uczu? i emocji, jakie prze?ywa. ?wietnym rozwi?zaniem na wybuchy z?o?ci jest
równie? próba odwrócenia uwagi dziecka od konfliktowej sytuacji i skierowania jej na co?
innego – ten trik prawie zawsze si? sprawdza!
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