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Motoryka spontaniczna                    
w pierwszych 4 tygodniach życia

Ø dziecko nawiązuje z rodzicem kontakt wzrokowy od razu po urodzeniu

Ø dziecko fiksuje wzrok na pokazanym przedmiocie w kontrastowym kolorze
Ø dziecko energicznie kopie nóżkami
Ø dziecko energicznie ssie
Ødziecko wkłada rączkę do buzi w leżeniu na brzuchu
Øw leżeniu na brzuchu dziecko unosi głowę do góry, po chwili kładzie ją na jednym,
bądź drugim policzku
Ø dziecko reaguje wzdrygnięciem całego ciała, niechęcią na hałas/dźwięk
Ø ruch głowy powoduje zmianę ułożenia całego ciała
Ømogą wystąpić drżenia kończyn dolnych do 4 tygodnia



Motoryka spontaniczna pomiędzy   
4 a 6 tygodniem życia

Ø dziecko podejmuje próby podporu na przedramionach

Ø utrzymuje się nadal odruch chwytny dłoni (dziecko zaciska rączki w piąstki, kciuk
pozostaje w środku dłoni)

Ø pojawia się uśmiech społeczny

Ø dziecko wodzi wzrokiem za kontrastową zabawką

Ø obecna pozycja szermierza

Ø pod koniec 6 tygodnia nie powinna występować predylekcja głowy



Motoryka spontaniczna na 
skończone 8 tygodni życia

Ø dziecko ustawia głowę w osi

Ø dziecko wyraźnie reaguje mimiką twarzy na osoby

Ø koniec kopania prymitywnego



Motoryka spontaniczna na 
skończone 12 tygodni życia

Ø dziecko prezentuje stabilny oraz symetryczny podpór na przedramionach

Ø dziecko wkłada rączki do buźki

Ø dziecko próbuje chwytać zabawki

Ø dziecko unosi cały czas aktywnie nóżki do góry

Øwodzi wzrokiem za przedmiotem (pełny zakres obrotu głowy w prawo oraz w lewo)

Øwyraźnie okazuje radość, złość



Symptomy alarmujące w przebiegu 
rozwoju psychoruchowego

Ø dziecko nie nawiązuje kontaktu wzrokowego

Ø dziecko nie unosi główki w pozycji leżenia na brzuszku

Ø dziecko nie toleruje pozycji leżenia na brzuszku
Ø dziecko widocznie preferuje jedną ze stron

Ø dziecko słabo lub wcale nie kopie nóżkami
Ø dziecku drży język, rączki, stópki

Ø dziecko niestabilnie leży na pleckach

Ø dziecko „przewraca się” z brzuszka na plecy z odgięciem główki w tył

Ø widoczne przodopochylenie miednicy w pozycji leżenia na plecach i na brzuchu

Ø dziecko ma problemy z ssaniem piersi/butelki, połykaniem
Ø dziecko sporo ulewa, wymiotuje po jedzeniu

Ø dziecko mało płacze


