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Rozwój dziecka- kamienie milowe
3 miesiąc

6 miesiąc

9 miesiąc

12 miesiąc

Motoryka duża -Podpiera się na przedramionach
w pozycji na brzuchu
- Stabilizuje głowę

-Zanik odruchów prymitywnych
- Przekręca się z brzucha na plecy i z
pleców na brzuch
- Posadzone siedzi z podparciem

-Podciąga się do pozycji stojącej
- Siedzi stabilnie
- Czołga się, raczkuje

-Chodzi samodzielnie lub trzymane za 1 rękę
-Stoi samodzielnie

Motoryka mała -Odruch chwytny
-Bawi się paluszkami w linii
pośrodkowej ciała
-Dłonie w 50% nie zaciśnięte

-Przekłada przedmiot z ręki do ręki
- Łapie mały przedmiot przy pomocy
pięciu palców (chwyt dłoniowy)

- Chwyt promieniowo- palcowy (nożycowy)
(łapie mały przedmiot przy pomocy trzech
palców)
*wg niektórych źródeł od 7 msc ż

-Chwyt pęsetowy (łapie mały przedmiot przy
pomocy dwóch palców)
* wg niektórych źródeł od 9-10 msc ż
- Wkłada klocek do kubka

Samoobsługa

- Odruch ssania i szukania
-Wkłada dłonie do buzi

- Sam zjada biszkopty
- Kładzie dłonie na butelce

- Gryzie ciastko
- Trzyma własną butelkę

- Pije z kubka z dwoma uchami
- Karmi się palcami małymi fragmentami
jedzenia

Rozwój mowy

- Grucha, głuży

- Gaworzy
- Śmieje się

- Sylabizuje “pa pa” ba ba”

- Używa kilka prostych słów ze zrozumieniem

Rozwój
emocjonalnospołeczny

- Utrzymuje kontakt wzrokowy z
badającym/ rodzicem
- Uspokaja się kiedy mówi się do
niego, bierze się go na ręce
- Preferuje ludzką twarz (oczy),
obiekty kontrastowe, kolorowe,
wysoki głos
- Uśmiech społeczny

- Boi się obcych, preferuje osoby
znajome
- Dotyka odbicia w lustrze i gaworzy do
niego
- Uderza i trzęsie zabawką

- Używa dźwięku, żeby zwrócić na siebie
uwagę
- Patrzy we wskazanym kierunku kiedy
słyszy “o, zobacz na....”
- zatrzymuje działanie słysząc „nie”
- Reaguje na własne imię

- “Dzwoni” łyżeczką w kubku
- Wskazuje przedmiot, który chce dostać do
ręki
- Dzieli uwagę- pokazuje przedmiot u celu
uzyskania komentarza na jego temat
- Daje przedmioty dzieciom (empatia)

18 miesięcy

24 miesiące

30 miesięcy

36 miesięcy

Motoryka duża

-Chodzi po schodach krokiem
dostawnym z pomocą

-Jeździ na rowerku biegowym (bez
pedałów)
-Skacze w miejscu, biega

- Zaczyna chodzić po schodach stawiając
stopy naprzemiennie

-Pedałuje na rowerku 3- kołowym
-Wspina się po meblach

Motoryka mała

-Buduje wieżę z 3 klocków
-„Bazgroli” (ołówek w
zaciśniętej dłoni)
-Wkłada klocki odpowiednich
kształtów do otworów

-Rysuje linie pionowe
- Buduje wieżę z 6 klocków
-Buduje pociąg z klocków

-Buduje pociąg z 4 klocków z kominem
oraz wieżę z 8 klocków

-Rysuje postacie złożone z głowy i jeszcze
jednej części ciała
-Buduje most z klocków lub więżę z 10
klocków

Samoobsługa

-Próbuje rozbierać się
samodzielnie
-Porusza się po domu bez
pomocy osoby dorosłej

-Próbuje używać łyżki
-Otwiera drzwi za pomocą klamki
-Umie zdjęć ubranie bez guzików

-Umie umyć ręce
-Myje zęby z pomocą

-Je samodzielnie
-Potrafi założyć buty
-Umie rozpinać guziki

Rozwój mowy

-Rozumie słowa: ja, moje, mnie -Buduje zdania złożone z 2 wyrazów
-Potrafi wskazać osoby nazwane zrozumiałe dla rodziców
po imieniu

-Wie do czego służą znane mu przedmioty
(rozumienie funkcji)
- Buduje zdania złożone z 3-4 słów

-Buduje zdania zrozumiałe dla obcych
-Potrafi opowiedzieć słowami co wg niego
myśli ktoś inny

Rozwój
emocjonalnospołeczny

-Okazuje złość i zaborczość
- Wykonuj jednostopniowe
polecenia

-Potrafi wskazać szczegóły na obrazkach
-Naśladuje zachowania dorosłych

- Zabawy udawane (np. w lekarza, w dom)
-Zna swój wiek i płeć

-Dostosowuje okazywanie emocji do
sytuacji
-Rozumie różnicę ja-ty
-Okres buntu
-Wykonuje dwuczłonowe komendy

Co z wcześniakiem?
Ocena wcześniaków zgodnie z wiekiem korygowanym !!!

Deadline?
Wiek średni- oznacza wiek, w którym połowa standardowej populacji
osiąga dany poziom rozwoju. Służy on jedynie jako informacja, kiedy
dane etapy rozwoju mogą być osiągnięte.
Wiek graniczny- oznacza wiek, w którym dane umiejętności powinny
zostać osiągnięte. Jest określany jako 2 odchylenia standardowe od
wieku średniego.

Czerwone flagi

Opóźnienie rozwoju- brak osiągnięcia „kamieni milowych” w
oczekiwanym czasie (wiek graniczny).
Globalne opóźnienie rozwoju- ≥ 2 sfery rozwoju.

Nieharmonijne (nierówne) tempo rozwoju jest często obserwowane u
zdrowych dzieci.

Stopnie zaburzeń rozwoju
Prawidłowy rozwój oznacza stabilny postęp we wszystkich jego obszarach, z nabywaniem
umiejętności przed ustalonym dla nich terminem granicznym
Opóźnienie rozwoju psychoruchowego należy podejrzewać, gdy rozwój jest wolniejszy od
średniej – w 1. półroczu życia o więcej niż 1 miesiąc, w 2. półroczu życia więcej niż 2 miesiące,
w wieku 1- 1,5 roku- 3 miesiące i więcej
Umiarkowane opóźnienie rozwoju rozpoznaje się, gdzie w wieku 8 miesięcy rozwój mieści się
w przedziale 4- 5 mż, w 2rż- ok. 12-18 mż, a w wieku 3,5 roku pozostaje na poziomie 21-28 mż

Znaczne opóźnienie u dziecka 8- miesięcznego rozpoznamy, gdzie jego rozwój nie przekracza 3
mż, u 2- latka gdy prezentuje on poziom rozwoju poniżej 1 rż, a w wieku 3,5 roku pozostaje
poniżej 21 mż
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