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Cuprins

Intrroducere

Capitolul Unu: lnceputuri Jucltuge (O-2 luni)
Capitolul Doi: Pnorrociri senzortale (2-6 luni)
Capitolul Tiei: MAnctrm gi ne juctrm (6-12luni)

Capltolul Patnr: ln migcare (12-13 luni)
Capttolul Cinci: Imaginatia (18-24 luni)
Capitolul $ase Limbajul (2-3 ani)

Capltolul $apte Dezvoltarea socialtr (3-4 ani)

Capitolul Opt: Si lncepem gcoala (de Ia 4 ani tn sus)

Rernarci finale

Anexn. Ghtece gi poezii pentru copii
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cdteva siptimini din viafa bebelugului sunt o peri-
acomodare atit pentru pirinfi, cit gi pentru copii,

ori sunt marcate de probleme. Rezolvarea acestor
gi menlinerea unei atitudini pozitive asupra viefii de

poate promova atagamentul, poate miri implicarea gi

noului copil de citre membrii familiei, contribuind
depresiei postnatale. Cu toate acestea, poate fi

"de dificil si vi pistrali o atitudine optimisti gi juciugi
sead vi confruntafi cu un somn intrerupt, un copil iri-

agitalia hormonali ce insofegte primele c6teva sipti-
na$tere.

tmFortant pentru bebelug si putqi si avefi griji de voi tn
pritne siptimini. Daci vi simfifi sinitogi gi fericifi, vefi

si identificali gi si rispundefi in mod adecvat la
tipuri de plins ale copilului gi vefi fi mai pregitifi si
somnul lntrerupt. rt6 veli simli gi mai dispugi gi mai

ai continuaqi si tntrelineli relaliile care sunt importante
-voii asffel oferindu-i copilului un model sinitos de urmat

o prefioasi refea de intrajutorare.
nou-nisculi pot pirea foarte pasivi gi, tn vreme ce

pirinli lncearci si se acomodeze cu schimbarea
familia lor, pot fi neatengi la unele dintre cele mai subtile
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semne de dezvoltare asociate cu primele siptimAni de viafi.
Cea mai insemnati dezvoltare de la aceasti virsti este cea fi-
zici: recAgtigarea greutilii de la nagtere gi intirirea mugchilor.
Cu toate acestea, se fac Ai pagi importanli citre dezvoltarea
cognitivi, emofionali gi sociali, inci din ziua in care se nagte
bebelugul.

Bebelugii pot auzi sunete inci din uter gi auzul se dez-
volti rapid dupi nagtere. Gustul gi mirosul sunt complet
dezvoltate atunci cind bebelugul se nagte, in timp ce vederea
se dezvolti complet abia dupi citeva siptimAni. Bebelugul
va fi hipersensibil atunci cAnd este atins, datoriti concentri-
rii de receptori nervogi de pe suprafala corpului siu micuf,
dar nu va fi inci in stare si-gi coordoneze migcirile sau si se

foloseasci de pipiit pentru a explora lumea ln acelagi mod
ca adultul. Bebelugul igi va folosi limba gi buzele pentru
a explora forma, textura gi temperatura, precum gi gustul
obiectelor din jur.

Acest capitol va identifica unele dintre principalele repere
in dezvoltare la care trebuie sa fifi atenti gi vi va sugera moduri
juciuge de-a stimula o dezvoltare sinitoasi.

LA CE SA FITI AIENTI iru NCTST STADIU

Top bebelugii se dezvolti diferit, iar cei prematuri au nevoie de

timp pentru a-i prinde din urmi pe cei nisculi la termen, din
punctul de vedere al dezvoltirii. Atunci cAnd urmirigi dezvoltarea
unui sugar niscut prematur, trebuie si vi asigurafi ci luafi in
calcul vArsta sa corectati (adici data la care trebuia si vini, in
mod normal, pe lume), cici ii vor trebui luni (daci nu ani) si ii
prindi pe ceilal$ din urmi.

Vi va face plicere si urmirifi trlstrturile esenliale ale
bebeluqului in primele siptimAni de viafi.

DEZV0LTAREA FTZTCA $r SENZ0RTALA

l/f DIREA

Bebelugii se concentteazi pe culorile care contrasteazi.
Probabil copilul se va uita la marginile fotografiilor, la ferestre
sau la imagini ln culoare contrastanti. Vederea i se va dezvolta
rapid in primele siptimini, permifAndu-i si se concentreze la
imagini gi obiecte din ce in ce mai subtile gi detaliate.

Bebelugii, chiar gi nou-niscufii, au tendintra si se uite la
fcfe - un atribut care le permite si recunoasci mai repede fala
celui care are cel mai mult griji de ei, facilitAnd astfel crearea

legtrturii gi a ataqamentului. Bebelugul va incepe si recunoasci
felele dupi doui siptimini.

AUZUL

Bebeluqii aud zgomote brugte gi se intorc citre ele inci de la o
virsti fragedi. Tuturor bebelugilor trebuie si li se faci un test
auditiv in primele siptimini (daci nu l-a1i ficut, vorbili cu me-

dicul); putefi insi gi si stimulafi competenlele de ascultare gi

si verificafi capacitatea de-a auzi, daci vi punefi bebelugul pe

spate gi daci faceli un zgomot puternic lingi el, inraza sa vizu-
ali. Daci bebelugul aude, atunci igi va intoarce capul spre sunet.

Depistarea timpurie a problemelor de auz poate duce le evitarea

intirzierii in dezvoltarea vorbirii, astfel incit este o idee buni
str vi jucafi adesea jocuri cu sunete. Va fi ln stare si recunoasci
vocile pirinlilor dupi doui siptimAni.

CONTROTUL CAPULUI

Este important si susfineli capul bebelugului pini cind poate si
gi-l;ini singur (in mod normal dupi cel pufin cinci siptimini).
Mugchii gitului pot se fie intirifi daci ii fineli capul pe pieptul
vostru, ca si se poati uita peste umerul vostru gi si inceapi si-gi
ridice capul, dar asiguralivi ci putefi si-i susfineji capul daci se

intoarce brusc.
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PE BURIICA

Bebelugul petrece mult timp culcat pe spate dormind,

dar are nevoie 9i si stea pe burti, pentm a se dezvolta atat

frzic, cAt gi mental. Aceasta se numegte a sta ,,pe burtici"

9i este un mod foarte bun de-a stimula bebelugii si-gi ri-
dice capul gi si-gi dezvolte mugchii gitului. incercali siL vi
migcafi prin camere in timp ce bebelugul sti pe burtici,
pentru a-l motiva si incerce si-gi ridice capul, din dorinfa

de a se uita la voi.

REFLEXE

Bebelugii se nasc cu reflexe automate gi acestea sunt indicii cru-

ciale ci sistemul lor nervos are Dconexiuni" corecte. De exemplu,

daci va cidea o lumini puternici pe fata bebelugului, atunci igi va

inchide ochii, iar daci ii punefi ceva in gure, el va suge automat.

Daci ii punefi ceva in mAni, el igi va inchide pumnul gi se va gine

strAns de obiect. Multe dintre aceste reflexe dispar dupi cAteva

luni, dar este bine si verificafi ci ele existi inci din primele sip-
ttrmani gi sd vorbili cu medicul daci suntefi ingrijorat.

ll| I I LXUL PUNCTELOR CARDII\]ALE

Acesta este reflexul care il ajuti pe nou-niscut si giseasci sAnul

mamei pentru a se hrini. Puteli testa acest reflex, atingind
trcbelugul blAnd pe obraz - el se va intoarce in direcgia atingerii,
cu gura deschisi, gata se suge.

Reflexul punctelor cardinale va incepe si se atenueze atunci cdnd

trebelugul va avea vdrsta intre trei gi patru luni (degi mul$ vor con-

tinua si faci acest lucru tn somn gi dupi patru luni). Pe misuri ce

rcflexul dispare, bebelugii incep si-gi foloseasci simful mirosului,
al vizului gi al auzului, pentru a-gi da seama cAnd este vorba despre

rndncare. Reflexul punctelor cardinale poate fi adesea confundat cu

scmnele foamei, dar bebelugul va face migciri de ciutare de fiecare

dati cAnd este atins pe obraz, indiferent de cit de foame ii este.

RI f LEXUL DE SUPT

Acesta este unul dintre cele mai importante reflexe cu care se

nagte copilul gi care ii permite si se hrineasci. Reflexul de supt
se declangeazi atunci cAnd ceva (sAnul, tetina sau degetul pirin-
telui) ii atinge cerul gurii. Bebelugul va reacfiona sugind sinul
sau tetina, ceea ce ii va permite si giseasci lapte.

Bebelugul va pierde acest reflex injurul vArstei de patru luni,
atunci cAnd poate deja si recunoasci sinul sau sticla, gi incepe

si sugi cu anticipafie.
Pentru ci reflexul de supt nu se dezvolti decAt ln jurul siptimA-

nii 36 de sarcini, bebelugii prematuri vor avea nevoie de un tub de

hrinire pAni dobindesc acest reflex. Prematurii se vor dezvolta tn
riun diferit, iar acest reflex poate apirea mai deweme sau mai tAr-

ziu, in fur$. de gradul de prematuritate. Introducerea unei suzete

poate lncuraja aparilia acestui reflex.
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PUTEREA UNEI IMBRAII$ARI SIRANSE

Pentru ci s-a totvorbit despre legitura dintre compor-

tamentul antisocial 9i problemele de sinitate mentali,
trebuie si alegeli jucirii care si stimuleze dezvoltarea

emolionali a copiilor.
lnci de acum jumitate de secol, cercetitorii au aritat citii

nevoie au copiii si fie linigtili gi si se simtii ln siguranp din
punct de vedere afectiv. Nevoile emojionale, ca de exemplu

alirurrea, drzgostea gi atatamenftl, sunt vitale pentru dezvol-

talea lor, cici firi de ele copiii nuvorfi capabili si-gi dezvolte

trcrederea in sine, simlul identitilii gi independenp.

Un mediu plin de griji, cu persoane accesibile din
punct de vedere emogional 9i cu relatii pline de satisfacgii
de ambele pi4i, este cel mai bun lucru care i se poate oferi
unui copil, dar existi gi alte lucruri care contribui ela dez-
voltarea emogionali a celui mic.

Ursulelii sunt cea mai populari primi jucirie a copi_
ilor gi faptul ci, atunci cind cregte gi devine ingrijorat,
micufnl fi tmbrifigeazi aratii cit sunt de importanli. Mu$i
adulfi i9i amintesc de ursulegii din copilirie cu tandrefe,
lntrucAt au fost foarte importanfi pentru ei.

Mirosul este foarte legat de memoria afectivi gi
ursuletii care au fost strins linuti iri brage dezvolti un
miros perional, pe care copiii il gisesc linigtitor.

Pentru ci sunt moi, ursulefii sunt ugor de finut in
bra1e, iar felele le conferi personalitate, ceea ce le lipsegte
pituricilor, astfel lncit copiii pot si-gi transfere sentimen_
tele asupra lor. Ursuleprl poate line locul unei persoane
atunci cind micufii vor si-gi rezolve problemele. Nu e

ca gi cum ursuleqii pot sA fine locul unui adult ciruia li
pasi, dar noaptea tirziu, atunci cind copilul ar trebui si
doarmi, juciriile il ajuti si se relaxeze gi si doarmi bine,
astfel ci pirinfii vor fi odihnili a doua zi.

Copiii se tem adesea ci grijile lor sunt prostegti 9i ci
adullii nu le vor infelege. Faptul ci juciriile sau animalele
nu le rispund le fac buni ascultitori 9i copiii igi pot adesea

depigi problemele gi gisi propriile solufii spunindu-le cu
voce tare - aceasta este ideea majoritilii terapiilor bazate
pe ascultare, care sunt aga de populare ln zilele noastre.

Daci pirinfii lgi asculti copilul, atunci cind acesta

fine un ursule| in brafe, micuful va asocia ursuleful cu
sentimente pozitive de securitate, iubire gi calm, astfel ci
imbrigigarea acesteijucirii va recrea acele sentimente gi
copilul se va putea face fafi dificultifilor cu care se con-
frunti, chiar daci pirintele nu este acolo.
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ln timpul perioadelor de schimbare sau de stres,
pirinlii ar trebui si nu incerce si spele prea mult ursulepl
gi si nu schimbe deloc aroma detergentului, daci lntr-ade-

virjuciria trebuie spilati. Mirosul ursulefului face parte

din efectul linittitor.
Putefi si folosifi juciriile de plug pentnr a menline

o continuitate tntre gridinifa copilului gi casi 9i a putea

ajuta la procesul de acomodare.

Astfel, cu toate juciriile sofisticate care sunt azi pe

piagi, nu ar fi riu si vi gindili mai degrabi la un ursulet

de care si se atageze gi si-i ajutafi pe miculi si se trans-

forme ln adu[i mu\umi$ gi sinitogi din punct de vedere

afectiv.

ACT|VIAI DE JOC

Acum este timpul potrivit si iniliali jocuri care-l invafi pe copil
si-qi agtepte rindul. Explicafi-i cu ribdare etapele, spunindu-i
lucruri ca de exemplu: ,Acum este rindul meu si construiesc
un turl' sau ,Di-mi din cuburile rogii gi eu o si-fi dau din cele

vetzi".

JOCUL DE t\,lEt\'lORIE

Acesta este un joc foarte bun pentru a menfine atenfia copilului,
a lmbunitifi durata concentrafiei gi a dezvolta abilitefile de me:
morie. Puneji patru sau cinci obiecte in fala copilului gi ruga1i{
si-gi aminteasci ce vede. Dafi-i 20 de secunde gi apoi acoperifi-le
din nou cu un prosop. Punefi-t si spuni ce obiecte sunt sub pro-
sop. Daci poate si Ie spuni pe toate, adiugafi mai multe obiecte,
iar daci nu reufette, scide;i numirul obiectelor.

ACI\/tTAItLE ARIISTTCE

lncerca;i si facefi creativitatea cAt se poate de variati gi amu-
zanti introducind diverse texturi, culori gi materiale. Sclipiciul,
lipiciul, lutul gi de materiale textile interesante sunt excelente
pentru crearea de efecte gi forme. Diversele materiale lncura-
jeazi copilul si foloseasci diferili mugchi gi si-gi formeze capa_
citatea de a modela, de-a uda sau de a-gi lipi crealiile. Varietatea
consistenlei lor il va invip si deosebeasci intre tare, moale, ud,
uscat, neted gi multe alte suprafele!

lncurajali luarea de decizii, intrebAndu-vi copilul ce vrea si
faci gi lislndu-l si-gi aleagi materialele care crede ci merg cel
mai bine. De exemplu, daci wea si faci un c6ine, poate si aleagi
lut pentru corp qi si-l picteze sau poate si deseneze ciinele qi si
lipeasci material gros pe hArtie ca si creeze un efect realist.

Modelarea cu degeuri - ca role de hirtie igienici, cutii goale
de iaurt sau de cereale - 1l poate distra foarte mult, in acelagi
timp incurajAndu-i motricitatea fini gi procesele mentale.


