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WSPOMAGANIE UNOSZENIA GŁOWY DZIECKA 
 

 

Przedstawię dzisiaj w jaki sposób można wspomóc unoszenie głowy dziecka w leżeniu na brzuchu. 

Połóż dziecko na podłożu, które nie jest bardzo miękkie, żeby dziecko nie zapadało się w podłoże. 

W warunkach domowych sprawdza się mata piankowa ułożona na podłodze lub stole kuchennym. 

Do pomocy użyj pieluchy flanelowej lub kocyka zwijając go w rulon. Wsuń ją pod klatkę piersiową 

dziecka. Ułóż zabawkę ( na początku polecam w kontrastowym czarno-białym kolorze) przed 

dzieckiem w odległości ok.20 cm. Zachęcając je do spojrzenia w kierunku zabawki. Błędem 

będzie pokazywanie zabawki zbyt wysoko chcąc sprowokować uniesienie głowy dziecka. Przedmiot 

zainteresowania powinien znaleźć się na wysokości oczu dziecka lub nieco poniżej.  
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Innym sposobem, aby zachęcić dziecko do unoszenia głowy jest ułożenie go na brzuchu, na swoich 

kolanach.  

Ustaw swoje nogi tak, by noga po stronie pupy dziecka była nieco wyprostowana. Spowoduje to, 

że jego ciało ułoży się pod kątem 45 stopni. Takie nachylenie ułatwi unoszenie głowy.  

Obejmij swoimi rękoma barki dziecka tak, by umieścić jego łokcie pod barkami.  

Teraz pokaż dziecku zabawkę w linii środkowej i zachęć, by na nią spojrzało. Pamiętaj zabawka 

musi znaleźć się poniżej oczu dziecka lub na poziomie jego wzroku!   

Jak dziecko wykaże zainteresowanie zabawką i będzie unosiło głowę, to możesz ją przesuwać na 

boki zachęcając tym samym do obrotu głowy w bok. 

 

 

 

Jeśli ta czynność jest trudna dla twojego dziecka „ nie trenuj” z nim tego non-stop. To rzeczywiście 

kluczowa umiejętność warunkująca dalszy, prawidłowy rozwój, ale zachęcaj dziecko do tej 

aktywności często, na krótką chwilę. Wybieraj momenty, kiedy dziecko jest wyspane i chętne do 

zabawy. 
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