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ZABAWY Z DZIECKIEM W WIEKU 0 – 3 MIESIĄCA 

 

Okres pierwszych trzech miesięcy jest często określany mianem czwartego trymestru ciąży. 

To czas adaptacyjny, w którym codzienne czynności pielęgnacyjne oraz odgłosy, zapachy 

domu, są dla dziecka bardzo emocjonujące i wyczerpujące. W pierwszym kwartale niemowlę 

głównie je, śpi i wydala. Dopiero w drugim miesiącu życia wzrok zaczyna być ostrzejszy, 

dziecko zaczyna obserwować twarze najbliższych, wodzić wzrokiem za towarzyszami lub 

zabawkami. W trzecim miesiącu czas aktywności zaczyna się wydłużać, a rodzice mają więcej 

czasu na wspólną zabawę 

Niemowlę w pierwszym kwartale życia ma krótkie okresy aktywności. Jest to przede 

wszystkim czas słuchania, oglądania i czucia. 

Należy pamiętać, że dziecko może bardzo szybko zmęczyć się proponowaną aktywnością. Jeśli 

pojawia się odwracanie głowy od naszej twarzy lub pokazywanej zabawki, marudzenie, 

wówczas jest to sygnał dla rodzica, by dać dziecku odpocząć, wyciszyć się. 

 

ZESTAW ĆWICZEŃ 

 

W pierwszym miesiącu życia przypominamy dziecku okres pobytu w brzuchu mamy:  

 Bliskość. Potrzebuje tego dziecko, ale także mama. Jest to naturalne i korzystne dla obojga, 

kobiecie pomaga w szybszym dojściu do siebie po porodzie, uspokaja emocje i buduje silną 

więź. Dziecku natomiast daje ogromne poczucie bezpieczeństwa, mamy głos, ciepło, 

dźwięk bicia serca to to, co pamięta z okresu ciąży.  

 Dotyk. Masuj dziecko codziennie, można spróbować metodą Shantala, ale wystarczy czuły 

masaż, głaskanie, zgodny z odczuciem rodzica. Dotyk to najlepiej rozwinięty i 

najważniejszy zmysł dziecka w pierwszych miesiącach życia.  

 Owijanie. Noworodek lubi otulanie za pomocą kocyka lub specjalnego otulacza. Jest to 

spowodowane pamięcią ciała: w brzuchu u mamy, w ostatnim etapie ciąży, było już 

niewiele miejsca, a ruchy wszystkich kończyn były ograniczone powłokami brzusznymi 

mamy. Dziecko będzie czuło się bezpieczniej, jeśli nieskoordynowane jeszcze ruchy rąk i 

nóg napotkają na opór ze strony otulacza.  

 Kołysanie. W okresie ciąży dziecko cały czas czuje lekkie kołysanie lub podskoki, dlatego 

po porodzie tak domaga się bliskości mamy. Nie należy bać się przyzwyczajenia dziecka 

do noszenia, jeśli widzimy, że ono tego potrzebuje- dajmy mu to. Można wspomóc się 

chustą, która oprócz przyjemnego kołysania w trakcie chodzenia i wykonywania 

codziennych czynności przez mamę, spełni także funkcję otulania. Można wykorzystać 

także dużą piłkę gimnastyczną, na której leżące na brzuszku dziecko lekko kołyszemy do 

przodu i do tyłu. Innym sposobem są wspólne, siedzącego na piłce rodzica z dzieckiem na 

rękach, lekkie, rytmiczne odbicia- jest to bardzo pomocne w okresach dużego niepokoju 

niemowlęcia lub kolek  
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 Dźwięki. Należy mówić do dziecka, nucić mu kołysanki, puszczać relaksacyjną muzykę. 

Maluch z okresu ciąży doskonale pamięta głos mamy, taty, osób z najbliższego otoczenia 

oraz muzykę, której słuchała mama. Wszystkie te dźwięki, były lekko przytłumione przez 

otaczające wody płodowe oraz powłoki brzuszne, dlatego noworodek często uspokaja się 

przy jednostajnych, „buczących” dźwiękach, takich jak odgłos: pralki, suszarki czy 

odkurzacza.  

 

W drugim i trzecim miesiącu życia poprawia się ostrość widzenia oraz wydłuża się okres 

aktywności dziecka:  

 Czarno- białe obrazki. Dziecko zaczyna widzieć coraz wyraźniej, ale nadal pastelowe 

barwy, tak często używane do produkcji niemowlęcych akcesoriów, są mało atrakcyjne. 

Wykorzystajmy mocne kontrasty do treningu wzroku, można je przeglądać z dzieckiem 

podczas wspólnych zabaw, lub mogą służyć jako zachęta to podnoszenia główki w 

leżeniu na brzuchu.  

 Masaże. Najważniejszym zmysłem jest dotyk, jeśli doda się do tego rytmiczne 

wierszyki, powstanie cudowny sposób na spędzanie wspólnego czasu, a także naukę 

czucia własnego ciała. Powinno się wprowadzić różne faktury, materiały, które 

urozmaicą masaże, a także nauczą dziecko różnorodnych doznań dotykowych.  

 Dźwięki. Warto puszczać dziecku spokojną muzykę lub taką jakiej rodzice słuchali 

podczas ciąży. . Należy nosić je po mieszkaniu, pokazywać i nazywać różne rzeczy, 

czynności.  

 Mowa. Noworodek w pierwszym kwartale komunikuje się z otoczeniem głównie 

poprzez płacz, ale rodzice powinny jak najwięcej mówić do swojego dziecka. Jeśli 

dziecko zacznie wydawać jakieś dźwięki należy postarać się je naśladować, odpowiadać 

na nie- to będzie pierwszy wspólny dialog. Uszanujmy maleństwo i dajmy mu 

wypowiedzieć się do końca, to uczy je komunikacji.  

 Mimika. To wspaniały okres na pokazanie dziecku magii naszej twarzy. Podczas 

przewijania, kąpieli czy wspólnych zabaw pokaż dużo śmiesznych min, które 

z pewnością zainteresują malucha, a wkrótce będzie starał się je naśladować, co będzie 

najlepszym wstępem do gaworzenia/ mówienia.  

 Węch. Pokazuj dziecku różne delikatne zapachy z otoczenia- krem, oliwkę, ciekawe 

zapachy produktów spożywczych. Należy uważać z ilością przedstawianych zapachów, 

by nie przestymulować niemowlęcia.  

 Aku- ku. Polepszenie widzenia to najlepszy czas na wprowadzenie zabawy w Aku-ku. 

Pokaż dziecku interesującą zabawkę, poczekaj aż skupi na niej wzrok i zakryj 

ją pieluszką, by po kilku sekundach radośnie ją odsłonić. Komentuj to co się dzieje.  

 


