
ETAPY 
ROZWOJU

WIEK
DZIECKA

1.
miesiąc życia

2.
miesiąc życia

3.
miesiąc życia

4.
miesiąc życia

5.
miesiąc życia

6.
miesiąc życia

7.
miesiąc życia

8.
miesiąc życia

9.
miesiąc życia

10.
miesiąc życia

11.
miesiąc życia

12.
miesiąc życia

SCHEMAT 
ROZWOJU

ukobzęisacarbO•
na plecy

ęwołgisonU•
(podbródek)

hcurdooławonapO•
chwytny 
(zaciska rękę 
na przedmiocie)

korzwaipukS•
na twarzy 

kęiwźdanejugaeR•
(np. głos, dźwięk 
dzwonka)

einzcimimażaryW•
(uśmiechem) 
radość, 
zadowolenie

einassyzcąŁ•
i połykanie

areipo(ęwołgisonU•
się na przedmio-
tach)

hcurdoakinaZ•
chwytny

ęwołgacarwdO•
w kierunku dźwięku

wócelpzęisacarbO•
na bok

ęwołgamyzrT•
prosto w pozycji 
pionowej

• Sięga po przed-
   mioty

meikorzwizdelŚ•
(wodzi wzrokiem 
za przedmiotem)

-)ahcurg(yżułG•
dźwięki: agu, kli, 
tli, bwe

aiwajoP•
się społeczny 
uśmiech 
(odwzajemnia 
uśmiech 
dorosłego)

owohcurdO•
poszukuje pokarmu

ęktalkięwołgisonU•
piersiową (opiera 
się na dłoniach)

toimdezrpatywhC•
całą dłonią

opąkęragęiS•
przedmiot 

ejunokyW•
symetryczne ruchy 
ku przedmiotowi 
obiema rękami

einzcimimażaryW•
złość i smutek

-agąicdopyzrp(adaiS•
niu za ręce)

izdeiseinleizdomaS•
przy opieraniu się 
(przez krótki czas)

ąinołdąłacatywhC•
(potrząsanie, 
postukiwanie 
chwytanym 
przedmiotem)

metoimdezrpęisiwaB•
(przekładając
go z ręki do ręki)

,mehceimśuejugaeR•
głużeniem - 
na najbliższą rodzinę

hcycbooduknusotsW•
staje się lękliwe, 
nieufne

ćasseinlisanyzcaZ•

ęisacarwezrP•
z pleców na brzuch

ęwołgisonU•
w pozycji na plecach 
(ok. 3 s)

• Gaworzy
imiowsęisiwaB•

nogami
• Zaczyna ząbkować  
   (wyrzynanie ząbków
   mlecznych potrwa
   do 3. roku życia)

ezswreipejuzakyW•
reakcje świadczące 
o rozpoznawaniu 
u dorosłych 
mimicznych 
wyrazów emocji

jeizdrabzaroctseJ•
zainteresowane 
kontaktami 
z rówieśnikami 

ćawobórpanyzcaZ•
dokładnie rozdrob-
nione produkty 
(np. gęsta kasza, 
owsianka)

ąkzceżyłćśejanyzcaZ•
- otwiera usta, gdy 
zbliża się łyżeczka; 
wypycha jedzenie 
językiem (reakcja 
przejściowa)

ćipanyzcaZ•
z otwartego kubka

izdeiseinleizdomaS•
bez podparcia

myndejopamyzrT•
przedmiocie 
w każdej ręce 
(ogląda je, 
przekłada)

jenawohcsakuzS•
zabawki

• Je łyżeczką
ejowsanejugaeR•

imię
einzcimimażaryW•

strach
”einareibZ„•

pokarmu z łyżki 
– wargami

ijcyzopzadaiS•
na brzuchu

,ytsegejudalśaN•
np.: pukanie, 
machanie

einśezcondejatywhC•
kilka przedmiotów

ejulupinaM•
przedmiotem 
używając obu rąk

ejunyżęrpS•
(podczas trzymania 
pod pachami)

tywhcoławonapO•
pęsetkowy 
(przeciwstawienie 
kciuka i palca 
wskazującego)

• Raczkuje
einleizdomasejubórP•

jeść posiekane 
lub rozdrobnione 
pokarmy (podawane 
do rączki) 

• Wstaje przy oparciu
ejatS•

podtrzymując się
yhcurejudalśaN•

dorosłego

izdohC•
(podtrzymywane 
za obie ręce)

ezsjeinmadałkW•
przedmioty 
w większe

anoimiejanzopzoR•
bliskich osób

ćaiwatsejubórP•
pierwsze 
samodzielne kroki

zebiotS•
trzymania się

ejubórP•
samodzielnie 
rysować

,ćśonnyzcazratwoP•
która wywołała 
śmiech

toimdezrpejadoP•
na prośbę 
(przy jednoczesnym 
wskazaniu 
przedmiotu)

5-4ejurepO•
słowami

einzcimimażaryW•
nieśmiałość i wstyd

ymrakopeizyrG•
o różnych 
konsystencjach 
(stabilizacja żuchwy)

einleizdomaS•
je łyżeczką


