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Okres noworodkowy i niemowlęcy są 
w rozwoju dziecka czasem bardzo 
intensywnych zmian. Każde dziecko ma 
swoje tempo rozwoju, które jest w dużej 
mierze uwarunkowane genetycznie. 
Dzięki tym intensywnym zmianom 
w ciągu 12 miesięcy noworodek 
całkowicie zależy od otoczenia staje się 
istotą zdolną do samodzielnego 
porozumiewania się, poruszania, 
wyrażania własnych potrzeb.



Rozwój dziecka w wieku 0-12 miesięcy 
ocenia się przede wszystkim na 
podstawie wywiadu i obserwacji dziecka.



1 miesiąc

Od chwili narodzin do 28 doby życia trwa okres 
noworodkowy. Podczas tego okresu dziecko 
adaptuje się do życia pozałonowego. 
Funkcjonowanie dziecka i jego cechy fizyczne 
zależą od tego, w którym tygodniu życia 
płodowego doszło do narodzin.

Źródło: edziecko.pl



1 miesiąc 

Noworodek większą część doby przesypia, natomiast w krótkich okresach aktywności, które 
dotyczą zaspokajania głodu, wykonuje spontaniczne ruchy kończyn i głowy. Pierwszym 
etapem rozwoju mowy u dziecka jest krzyk. 

Noworodek nie dostrzega jeszcze kolorów (jedynie rozróżnia odcienie bieli i czerni) 
i perspektywy, jego oczy nie wydzielają łez a ruchy gałek ocznych są nieskoordynowane. 



2 miesiąc

W 2 miesiącu życia zauważamy u dziecka rozwój 
funkcji poznawczych i ruchowych. Widoczna jest 
asymetria ułożenia ciała, która jest wynikiem 
dominacji asymetrycznego tonicznego odruchu 
szyjnego (ATOS).

Źródło: http://www.terapia-ndt.waw.pl/odruchy.php



2 miesiąc

W połowie 2 miesiąca dziecko położone na brzuchu potrafi unieść głowę, jednak chwile się 
ona na boki. Można też zaobserwować krótkotrwałe podparcie na dystalnej części 
przedramion.

Około 4-8 tygodnia życia dziecko ma zdolność długotrwałej fiksacji wzroku, widzi kontury 
przedmiotów, poszerza się jego pole widzenia.

Postępuje także rozwój mowy i dziecko potrafi wymówić pierwsze dźwięki. 



3 miesiąc

W tym czasie zanika zgięciowa pozycja ciała, 
która może się ujawnić w niektórych sytuacjach 
np. podczas płaczu. Ruchy spontaniczne w tym 
czasie to m.in. pchnięcia kończynami, rotacje 
i skłony głowy, wierzgnięcia.

Źródło:https://www.edziecko.pl/zdrowie_dziecka/7,79364,20734380,kolka-u-noworodka-objawy-i-
zapobieganie.html



3 miesiąc

Dziecko położone na wznak leży stabilnie i potrafi symetrycznie utrzymać głowę, kończyny ma 
wyprostowane a dłonie otwarte. Dzięki obniżeniu obręczy barkowej i łopatek ma możliwość 
zwiększonego zakresu ruchu w kończynach górnych. Pojawia się umiejętność łączenia dłoni 
nad klatką piersiową. Próbuje także chwytać przedmioty.



4 miesiąc

W 4 miesiącu życia dziecko podciągnięte do pozycji siedzącej potrafi utrzymać głowę w osi 
kręgosłupa. Podczas leżenia na brzuchu podpiera się na przedramionach – łokcie znajdują się 
pod stawami barkowymi. 

Pod koniec 4 miesiąca niektóre dzieci potrafią przespać całą noc. Wpatrują się w twarz matki 
i uważnie słuchają jej głosu.



4 miesiąc

Chętnie poznaje własne rączki – ogląda je, 
wkłada do buzi. 

Gdy jest zadowolone i rozbawione – głośno się 
śmieje i macha rączkami.

Źródło:https://www.recepta.pl/artykuly/pierwsze-3-miesiace-z-zycia-dziecka



5 miesiąc

W pozycji leżenia na plecach dziecko potrafi sięgnąć rączką poza linię środkową ciała. Staje się 
coraz bardziej aktywne – obraca się z pleców na bok i próbuje obrócić się z pleców na brzuch.

W pozycji leżenia na brzuchu dziecko jest stabilne – łokcie znajdują się przed stawami 
barkowymi. Głowę unosi coraz wyżej, rozgląda się dookoła, potrafi także sięgnąć po 
przedmiot wyciągniętą do przodu ręką.

W piątym miesiącu zanika całkowicie odruch Moro.



6 miesiąc

W tym czasie niemowlę zaczyna gaworzyć 
(pojawiają się sylaby wymawiane bez 
zrozumienia ich treści, sylaby łączone 
łańcuchowo np. da-da-da). 

W pozycji leżenia na plecach dziecko często unosi 
nogi i przenosi je w kierunku rąk (stara się także 
przenieść stopy do ust). Częściej podejmuje 
próby obracania się – przechodzi z leżenia na 
plecach do leżenia na brzuchu.

Źródło: https://www.mojniemowlak.pl/szosty-miesiac-zycia-niemowlaka/



6 miesiąc

W pozycji leżenia na brzuchu unosi tułów ponad podłoże (początkowo opierając się na 
łokciach, przedramionach, a później na dłoniach). Dłonie pozostają całkowicie otwarte. 

Świadomie chwyta przedmioty całą dłonią, wkłada je do buzi, przekłada z ręki do ręki.



7 miesiąc

W 7 miesiącu życia dziecko opanowuje nowe zręczności ruchowe.

W pozycji leżenia na plecach bawi się swoimi nogami. Coraz łatwiej jest mu przewracać się 
z pleców na brzuch. Położone na podłodze kręci się wokół własnej osi, próbuje pełzać 
(początkowo okrężnie i do tyłu). Podniesione ponad podłoże i przytrzymywane pod pachami 
odpycha się od podłoża („podskakuje”). Posadzone niepewnie siedzi (przez chwilę).

Gdy się do niego mówi – słucha z uwagą.



8 miesiąc

W tym miesiącu dziecko potrafi zmienić swoje położenie, potrafi obrócić się wokół własnej 
osi, potrafi pełzać. Podciąga się do pozycji siedzącej chwytając palce osoby dorosłej – siedzi 
samodzielnie dość niepewnie, jednak wraz z rozwojem reakcji równoważnych siad staje się 
coraz pewniejszy. 

Kształtuje się chwyt nożycowy – dziecko chwyta przedmioty za pomocą trzech palców (kciuka, 
palca wskazującego i środkowego)



9 miesiąc

Dziecko siedzi samodzielnie długo i stabilnie, 
a wytrącone z równowagi w tej pozycji chroni się 
przed upadkiem. Podnosi się do pozycji stojącej. 
Potrafi stać z podparciem przez kilka minut.

Źródło: https://mamafizjoterapeuta.pl/2018/02/23/pchanie-na-dywanie/



9 miesiąc

W 9 miesiącu życia dziecko przemieszcza się pełzając albo czworakując. Ruchy stają się coraz 
bardziej precyzyjne, zaczyna naśladować proste czynności, zaczyna jeść łyżką.
Rozumie zabawę w chowanego. Podnosi wszystkie dostrzeżone okruszki. Przedmioty, które 
ma w zasięgu ręki wkłada do ust lub rzuca nimi o podłogę.



10 miesiąc

W 10 miesiącu życia dziecko potrafi samodzielnie 
usiąść oraz przejść z pozycji leżenia do siedzenia 
(siedzi stabilnie). W siedzeniu potrafi bawić się 
przez dłuższy czas nie tracąc równowagi.

Podnosi się do stania podciągając się np. na 
meblach i stać z podparciem minimum 30 
sekund. 

Źródło: http://babyneo.pl/kalendarz-rozwoju-dziecka-10-miesiac.html



10 miesiąc

Doskonali chwyt pęsetowy – podnosi  przedmioty za pomocą kciuka i palca wskazującego.
Naśladuje gesty np. „pa-pa”.



11 miesiąc

W tym miesiącu dziecko bardzo dobrze 
przemieszcza się raczkując. Potrafi dość długo 
stać utrzymując równowagę. Trzymane –próbuje 
pierwszych kroków. Otwiera szafki, wysuwa 
szuflady.

Źródło: https://www.edziecko.pl/pierwszy_rok/7,79404,25375836,kiedy-dzieci-raczkuja-dlaczego-
to-wazne.html



11 miesiąc

Widząc posiłek mówi „am-am”, potrafi samodzielnie zjeść kukurydziany chrupek. 
Bawi się w odnajdywanie zakrytych zabawek.
Rozumie zakazy, jednak szybko je zapomina.



12 miesiąc

W 12 miesiącu życia dziecko najczęściej przebywa 
w pozycji stojącej. Samodzielnie podnosi się 
i stawia pierwsze kroki – początkowo z asekuracją 
lub podpierając się, jednak często traci 
równowagę. Chód jest na szerokiej podstawie.

Źródło :https://mamafizjoterapeuta.pl/2018/02/23/pchanie-na-dywanie/



Amerykańska Akademia Pediatrii ustaliła 
normy prawidłowego rozwoju w postaci 
kamieni milowych. Normy te mogą 
ułatwić ocenę rozwoju 
psychoruchowego.
Należy jednak pamiętać o tym, że zasady 
te powinny być stosowane w sposób 
elastyczny.



Kamienie 
milowe 1-2 
miesiąc życia

1 miesiąc – dziecko odrywa brodę od 
podłoża w pozycji na brzuchu; odwraca 
głowę w pozycji na brzuchu

2 miesiąc – dziecko unosi klatkę 
piersiową w pozycji na brzuchu; głowa 
kiwa się, gdy dziecko znajduje się 
w pozycji siedzącej



Kamienie 
milowe 3-4 
miesiąc życia

3 miesiąc – dziecko podpiera się na 
przedramionach w pozycji na brzuchu; 
przewraca się na jedną stronę

4 miesiąc – dziecko siedzi, gdy tułów ma 
podparty; gdy jest podciągane do siadu, 
głowa nie odchyla się do tyłu; podpiera 
się na nadgarstkach; przewraca się 
z brzucha na plecy



Kamienie 
milowe 5-6 
miesiąc życia

5 miesiąc – dziecko siedzi, jeśli ma 
podpartą miednicę; przewraca się 
z pleców na brzuch; siedzi, podpierając 
się rękoma

6 miesiąc – dziecko siada na moment, 
podpierając się rękoma; obraca się po 
okręgu w pozycji na brzuchu; w pozycji 
na brzuchu przenosi ciężar ciała na jedną 
rękę



Kamienie 
milowe 7-8 
miesiąc życia

7 miesiąc życia – dziecko siedzi stabilnie 
bez podtrzymywania; broni się przed 
przewracaniem na bok; rozkłada ręce na 
boki dla utrzymania równowagi

8 miesiąc życia – dziecko przechodzi do 
pozycji siedzącej; przyjmuje postawę do 
raczkowania; podciąga się do pozycji 
siedzącej



Kamienie 
milowe 9-10 
miesiąc życia

9 miesiąc życia – dziecko staje „na rękach 
i stopach”; zaczyna raczkować; podciąga 
się do stania 

10 miesiąc życia – dziecko sprawnie 
raczkuje; przemieszcza się wokół mebli, 
używając obu rąk; stoi trzymane za jedną 
rękę; chodzi trzymane za obie ręce



Kamienie 
milowe 11-12 
miesiąc życia

11 miesiąc życia – dziecko obraca się 
w pozycji siedzącej; przemieszcza się przy 
meblach, przytrzymując się jedną ręką; 
stoi samodzielnie przez kilka sekund; 
chodzi przytrzymywane za jedną rękę 

12 miesiąc życia – dziecko stoi stabilnie 
z uniesionymi rękoma i rozstawionymi 
nogami; broni się przed upadkiem do 
tyłu; robi pierwsze samodzielne kroki



Przygotowano na podstawie treści 
zawartych w książce „Fizjoterapia 
w pediatrii” pod red. dr hab. n. med., 
prof. nadzw. W. Kuliński, prof. dr hab. n. 
med. Krzysztof Zeman


