CRONOLOGIA ETAPELOR

VÂRSTA 0-6 LUNi

Înțelegeți mai bine progresul bebelușului dvs.
Achizițiile motorii sunt un indicator al progresului sugarului pe măsură ce acesta crește.
Supravegherea mișcărilor bebelușului în primele luni de viață este foarte importantă pentru a vă ajuta să vedeți
cât de bine se dezvoltă.
Schema de mai jos ilustrează modele tipice de dezvoltare în primele luni de viață și vă permite să aflați
cum progresează bebelușul dvs. Fiecare bebeluș este unic, deci vârsta exactă la care manifestă
aceste abilități poate fi diferită de la caz la caz.

La vârsta de 1 lună

La vârsta de 2 luni

La vârsta de 3 luni

Culcat pe burtă, sugarul poate
să ridice capul pentru scurt timp.

Culcat pe burtă, sugarul poate să ridice
capul și să îl miște în stânga și dreapta;
unii împing cu brațele pentru a se ridica.

Culcat pe burtă, sugarul poate să ridice
capul și pieptul.

Își poate aduce mâna la față și la gură.

Culcat pe spate, sugarul poate să miște și să
zvârcolească brațele și picioarele.
Pe măsură ce continuă să se dezvolte,
aceste mișcări devin mai bine controlate.

Culcat pe spate, sugarul poate să își agite
brațele și să lovească cu picioarele.

Reflexul de tresărire - când este surprins de
un eveniment (cum ar fi un zgomot puternic),
sugarul deschide brațele și răsfiră degetele.

Poate ține pentru scurt timp o jucărie
care îi este pusă în mână.

Începe să se întindă după jucării,
apucă intenționat lucruri și le ține strâns.

La vârsta de 4 luni

Culcat pe burtă, poate să își țină
capul drept și să privească în jur.

Culcat pe spate, se leagănă
stânga-dreapta.

Culcat pe burtă, împinge cu
brațele și se ridică până la coate.

Apucă jucării cu mâinile
și le scutură.

La vârsta de 6 luni

Începe să se ridice în șezut
fără ajutor.

Se rostogolește lateral dintr-o
parte în alta și în față-spate.

Începe să își susțină greutatea
pe picioare și să stea în picioare
cu ajutor.

Începe să meargă de-a bușilea,
pe mâni și genunchi

CRONOLOGIA ETAPELOR

VÂRSTA 6-18 LUNI

La vârsta de 6 luni

Începe să se ridice în șezut
fără ajutor.

Se rostogolește lateral dintr-o
parte în alta și în față-spate.

Începe să își susțină greutatea
pe picioare și să stea în picioare
cu ajutor.

Începe să meargă de-a bușilea,
pe mâni și genunchi

La vârsta de 9 luni

Merge de-a bușilea,
pe mâini și genunchi

Se poate ridica în picioare
ținându-se de ceva

Poate sta în picioare
ținându-se de ceva

Începe să facă câțiva pași
ținându-se de mobilier
sau cu sprijin

La vârsta de 12 luni

Poate sta în picioare singur, fără sprijin

Începe să facă primii pași singur

Se ridică singur în șezut și menține
bine poziția

La vârsta de 18 luni

Poate să meargă bine singur

Începe să urce scările și să alerge

Începe să se hrănească cu lingura
și să bea din cană

Dacă observați că bebelușul dvs. nu a achiziționat una dintre aceste abilități în marja de vârstă așteptată
sau că nu mai manifestă unele abilități pe care le avea anterior, consultați imediat medicul.
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