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Στάδια ΑνΑπτυξης

Είναι φυσιολογική η 
κινητική του ανάπτυξη;
η κινητική ανάπτυξη ξεκινά από πά-
νω προς τα κάτω με σημεία-ορόσημα 
που εμφανίζονται πάντα με την ίδια 
σειρά. Αυτό σημαίνει ότι ένα μωρό 
πρώτα αρχίζει να ελέγχει το κεφάλι 
του, στη συνέχεια τα χέρια του και 
μετά τον κορμό και τα πόδια του. 
Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να το 
δείτε να σηκώνεται όρθιο 
αν πρώτα δεν έχει κα-

ταφέρει να κάθεται ανεξάρτητα.
πότε όμως κατακτούν τα παιδιά τις 
ηλικίες-κλειδιά της κίνησης τους πρώ-
τους 12 μήνες της ζωής τους;

1 μηνός
Σηκώνει για λίγο το κεφαλάκι όταν 
είναι μπρούμυτα.
Όταν ειναι αναΣκελα, πιέζει με τα πό-
δια του τα χέρια σας.
ΜπΌρειτε ν’ αφήνετε το μωρό σας 
για λίγο μπρούμυτα στην κούνια 
του ή στο κρεβάτι σας πάντα κάτω 

από την επίβλεψή σας, εξασφαλί-
ζοντάς του τη δυνατότητα να ση-
κώνει το κεφαλάκι του. Καλό εί-

ναι η κούνια να είναι σε επικλι-
νή θέση με το κεφάλι λίγο πιο 
ψηλά από τα πόδια.

2 μηνών
Σηκώνει τΌ κεφαλακι Όταν 
ειναι αναΣκελα

3 μηνών
Στηριζει τΌ κεφαλακι
Μέχρι το μωρό σας να αποκτήσει πλή-
ρη έλεγχο του κεφαλιού, θα πρέπει 
να στηρίζετε εσείς με το χέρι σας το 
κεφαλάκι του όταν το κρατάτε. Μό-
λις τα καταφέρει μπορείτε να το κρα-
τάτε πλέον στην αγκαλιά σας αντι-
κριστά για να σας βλέπει, πράγμα 
που θα απολαμβάνει ιδιαίτερα. τώ-
ρα, στον μάρσιπο μπορεί να γυρίσει 
μπροστά και να χαζεύει.

4 μηνών
παιζει Με τα δαχτυλα τών πΌδιών toy

 

Μικροί 
κασκαντέρ

Κάθε παιδί είναι διαφορετικό, το ίδιο και η 
ανάπτυξή του. Η παιδίατρος – αναπτυξιολόγος 
Κωνσταντίνα Γκόλτσιου λύνει όλες μας τις απορίες 
τονίζοντας ταυτόχρονα πως οι αναπτυξιακοί 
σταθμοί είναι κατά προσέγγιση και τα ηλικιακά 
όρια δεν ισχύουν απόλυτα για όλα τα παιδιά.
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5 μηνών
Κάθετάι με στήριξή Πριν το μωρό σας καθίσει ανεξάρτητα μπορείτε 
να το βάζετε να κάθεται σε μια σκληρή και τελείως επίπεδη επιφάνεια, 
όπως π.χ. στο πάτωμα πάνω σ’ ένα χαλί βάζοντας μαξιλαράκια από 
πίσω του. Βάλτε λοιπόν κοντά του ασφαλή παιχνιδάκια για να παίξει. 

6 μηνών
Γυριζει απΌ ΜπρΌυΜυτα αναΣκελα
Καλό είναι να μην το αφήνετε χω-
ρίς επιτήρηση π.χ. πάνω σε κρεβά-
τι ή στην αλλαξιέρα γιατί μπορεί να 
σας πέσει. 

7 μηνών
καθεται ΜΌνΌ τΌυ 
Μόλις μάθει να κάθεται μπορείτε 
να αρχίσετε να το βάζετε και στο 
πάρκο του.

8 μηνών
«Στεκεται» 
Όταν τΌυ κρατηΣειΣ τα χερακια

9 μηνών
ΜπΌυΣΌυλαει
το μωρό σας μπορεί να μην 
περπατάει ακόμα, μπου-
σουλώντας όμως μπορεί 
να φτάσει σχεδόν πα-
ντού. Φροντίστε λοιπόν 
να έχετε προνοήσει για 
όλους τους κινδύνους 
που μπορεί να υπάρχουν 
μέσα στο σπίτι. Για να το 
ενθαρρύνετε να μπουσουλήσει, 
μπορείτε επίσης να του βάλετε αρ-
κετά κοντά του ένα ενδιαφέρον παι-
χνιδάκι π.χ. μια μπαλίτσα ώστε να 
μετακινηθεί προς αυτήν. 

Οδηγίες για καλό 
μπουσούλημα
παρτε τΌ αΓκαλια, ξαπλώστε στο πά-
τωμα ανάσκελα και βάλτε τη κοι-

λιά του μωρού στο στήθος σας. Μι-
λήστε του, σηκώστε το ψηλά στον 
αέρα και γενικά διασκεδάστε το. το 
tummy time, όπως λέγεται, είναι ο 
καλύτερος και πιο φυσικός τρόπος 
να κάνετε το μωρό να αισθάνεται 
άνετα με τη θέση μπρούμυτα. 
Όταν λΌιπΌν ειναι ετΌιΜΌ να ακου-
μπήσει με την κοιλίτσα στο χαλί, τυ-

11 μηνών
Κάνει τά πρώτά του βήμάτά όταν το κρατούν από το χέρι.
Μόλις το μωρό σας μάθει να στηρίζεται όρθιο, θα δοκιμάσει να 
κάνει ένα δύο βήματα ενώ πιάνεται από κάποιο έπιπλο. Σύντομα 
θα αρχίσει να κινείται μ’ αυτόν τον τρόπο μέσα στον χώρο γι’ 
αυτό θα πρέπει να αποσύρετε οτιδήποτε μπορεί να αποδειχθεί 
επικίνδυνο στα χέρια του και να καλύψετε τις γωνίες στα 
έπιπλα. Μπορείτε επίσης να δώσετε κάτι να σπρώχνει π.χ. 
ειδικά παιχνίδια στήριξης που τσουλάνε. 

λίξτε μια πετσέτα του μπάνιου σαν 
ρολό, βάλτε την απαλά κάτω από το 
στήθος του -όχι κάτω από το στομάχι 
του- και τοποθετήστε τους αγκώνες 
του έτσι ώστε μόλις να ακουμπούν 
στο χαλί.
ΞαπλώΣτε κι εΣειΣ απεναντι τΌυ και 
κάντε γκριμάτσες, παίξτε ή βάλτε 
έναν καθρέφτη ή ένα παιχνίδι με 
καθρέφτη που τσουλάει.
τΌπΌθετηΣτε Γυρώ τΌυ ένα δύο ενδι-
αφέροντα παιχνίδια, όπως αυτά που 
βγάζουν ήχους όταν τα αγγίζεις, στην 
αρχή πολύ κοντά του για να μπορεί 
να τα πιάνει εύκολα και κατόπιν 
απομακρύνετέ τα σταδιακά. 
πΌλλεΣ φΌρεΣ βΌηθα με τα ποδαράκια 
του να βρίσκεται κοντά στον τοίχο.

10 μηνών
πιανεται απΌ τα επιπλα και Σηκώνεται
 
1 έτους
Στεκεται ΜΌνΌ τΌυ ΌρθιΌ


