Przebieg rozwoju ruchowego dziecka
___________________________________________________

Kształtowanie i rozwój mowy zależy nie tylko od rozwoju umysłowego, ale
i od rozwoju motorycznego, od poziomu funkcji spostrzeżeniowych, uwagi,
pamięci, a nawet od rozwoju emocjonalnego. Prawie każde zaburzenie rozwoju
psychoruchowego może opóźniać pojawienie się pierwszych słów, zdań, wpływać
na

rozwój

zasobu

leksykalnego,

artykulacji

czy

przyswajania

reguł

gramatycznych. Większość dzieci z określonymi deficytami rozwojowymi
wykazuje różne formy zaburzeń rozwoju mowy. Dlatego tak ważne jest baczne
„śledzenie”, czy rozwój ruchowy naszego dziecka przebiega właściwie.

Etapy rozwoju ruchowego dziecka
Wiek dziecka

Charakterystyka


3 miesiąc
życia

w pozycji na brzuchu unosi głowę i ramiona na wysokość około
10cm. przez 1min.



utrzymuje głowę przy podciąganiu za przedramiona
z pozycji leżącej na plecach do pozycji siedzącej

4 m. ż.



w pozycji siedzącej utrzymuje głowę prosto przez min. 1 min.



w pozycji na brzuchu opiera się na przedramionach unosząc
głowę na wysokość około 15cm. przez 1 min.

5 m. ż.



położone na plecach unosi głowę i ramiona



siedzi z lekkim podtrzymaniem w pasie



w pozycji na brzuchu opiera się na wyprostowanych rękach

5,5 m. ż.

6,5 m. ż.

unosząc klatkę piersiową i odwracając głowę na boki


obraca się z brzuszka na plecy



siedzi dłużej trzymając się podpory



trzymane pod pachy utrzymuje częściowo masę ciała
nawyprostowanych nogach




7 m. ż.








7,5 m. ż.

8 m. ż.

8,5 m. ż.

9 m. ż.

obraca się z pleców na brzuch
w pozycji na brzuchu odrywa tułów od podłoża opierając się
na rękach i kolanach
odwraca głowę we wszystkich kierunkach
siada samo przy lekkim podciąganiu trzymając się dwóch
palców dorosłego
siedzi samo opierając się na rękach, plecy pochylone
do przodu
siedzi przez moment wyprostowane, bez podtrzymania
pełza na brzuchu za pomocą rąk, nogi nie biorą czynnego
udziału
podtrzymywane pod pachy podskakuje, zginając
i wyprostowując kolana



stoi podtrzymywane za obie ręce przez 1 min.



siada samodzielnie, chwytając się podpory



siedzi pewnie bez oparcia około 1 min.



staje podciągane za obie ręce



siada samodzielnie bez pomocy



stoi z oparciem bez pomocy



staje samodzielnie chwytając się podpory



raczkuje



trzymane pod pachy wykonuje ruchy chodzenia



stąpa bokiem trzymając się obiema rękami nieruchomego
oparcia



stojąc z oparciem schyla się podnosi zabawkę



chodzi podtrzymywane za dwie ręce

10,5 m. ż.



stoi samodzielnie

11 m. ż.



chodzi trzymane za jedną rękę

11,5 m. ż.



staje samodzielnie



chodzi samodzielnie na sztywnych i szeroko rozstawionych

9,5 m. ż.

12,5 m. ż.

nogach, kołysząc się


stąpa często na palcach



potrafi chodzić już w różnym tempie



zmienia swobodnie kierunek chodzenia, zatrzymuje się,

18 m. ż.

2 rok życia

zwalnia i przyspiesza


wstaje bez podtrzymywania się



trzymane za rękę wchodzi po schodach



potrafi zrobić kilka kroków do tyłu



potrafi chwycić kredkę i mazać po kartce papieru



uczy się wchodzić po schodach – jedna nóżka za drugą



wchodzi na krzesło i siada bez podpierania się rękoma



potrafi nawlec na nitkę duże perełki



nie musi się już trzymać poręczy podczas wchodzenia
po schodach

3 r. ż.

3,5 r. ż.

4 r. ż.

5 r. ż.



potrafi kucać



potrafi mocno kopać piłkę



skakać na jednej nodze



potrafi stać przez chwilę na jednej nodze



zapina guziki



potrafi przez chwilę skakać na jednej nodze



próbuje wyciąć w kartce prostą linię



biega, skacze nie upadając



uczy się jeździć na rowerze



przeskakuje przez niewysokie przeszkody



dziecko ćwiczy równowagę na hulajnodze



potrafi dłużej stać na jednej nodze



potrafi balansować na murku lub linie leżącej na ziemi



potrafi zeskoczyć z taboretu



coraz sprawniej posługuje się nożyczkami



potrafi zrobić fikołka
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