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Certain factors determining health profile in the development 

 of babyes essential for educational function of pediatric nurses 

Niektóre uwarunkowania zdrowego profilu rozwojowego niemowląt 
 istotne dla edukacyjnej funkcji pielęgniarki pediatrycznej 

Kluczowe znaczenie dla prawidłowego, psychospołecznego rozwoju niemowląt ma przede 

wszystkim jego gotowość do aktywności. Jednocześnie ważną rolę w tym procesie odgrywa także 

bogactwo dostępnych wrażeń i doświadczeń zależnych od przejawów wzajemnego przywiązania 

dziecka i jego rodziców [7,10]. Zatem w atmosferze zrozumienia ze strony rodziców, które stanowi 

podstawowe źródło poczucia bezpieczeństwa dla dziecka, wyzwala ono samorzutną aktywność w 

dążeniu do rozwoju. Najpełniej wyraża się to poprzez zabawę. 

Zdrowe niemowlę nie tylko przejawia silną potrzebę bawienia się, ale również umiejętność, jaki 

rodzaj zabawy na danym etapie rozwoju jest mu potrzebny. Potrafi także domagać się zaspokojenia tej 

potrzeby i to w sposób odpowiedni dla etapu rozwojowego, w jakim się znajduje. Dlatego prawidłowy 

rozwój dziecka wymaga jedynie wspomagania ze strony rodziców, natomiast rozwój zakłócony sty-

mulowania odpowiednimi bodźcami [2,4,8]. 

Kontakt rodziców z pielęgniarką pediatryczną, zwłaszcza młodych, posiadających pierwsze dziec-

ko, np. przy okazji badań profilaktycznych, szczepień ochronnych, a także podczas hospitalizacji, staje 

się doskonałą okazją do uświadomienia rodzicom, na czym polega wspomaganie rozwoju prawidło-

wego u niemowląt. 

Celem pracy jest przybliżenie niektórych uwarunkowań zdrowego profilu rozwojowego niemow-

ląt, które powinny stanowić niezbędny element funkcji edukacyjnej pielęgniarki pediatrycznej w 

kontakcie z rodzicami. Zamiarem autorów jest przedstawienie wybranych zabaw dziecięcych, które 

wspomagają prawidłowy rozwój psychospołeczny niemowląt. Do tego rodzaju zabaw należą: 

− Zapewnienie kontaktu dotykowego niemowlętom poprzez zabawy paluszkowe i baraszkowanie,  

− Umożliwienie zabaw tworzywami przekształcalnymi (woda, piasek, ryż, itp.) którym dopiero ręka 

dziecka nadaje formę i znaczenie.  

− Wyzwalanie aktywności samorzutnej poprzez dostarczenie bodźców wizualnych, dźwiękowych i 

zapachowych [3,4,8,11].  

Niezwykle ważne znaczenie w rozwoju więzi uczuciowej między niemowlęciem a matką odgrywa 

częsty kontakt dotykowy. Na uwagę zasługuje fakt, że zubożenie kontaktów dotykowych uważane jest 

coraz częściej za jedną z przyczyn choroby społecznej w krajach o wysokim statusie cywilizacyjnym, 

prowadząc do nerwic u niemowląt i najmłodszych dzieci [2,8,9]. 

Noworodek i niemowlę jest bardzo wrażliwe na dotyk. Uspokaja go delikatne głaskanie lub masaż 

całego ciała. Doznania dotykowe pozwalają dziecku poznać siebie. Ręce matki, dotykając paluszków, 

szyi czy ramienia dziecka dostarczają delikatnych bodźców, a tym samym wyznaczają obszar dziecię-

cego ciała. Doświadczenia przeprowadzane na zwierzętach wskazują, że młode ssaki uczepiają się 

często futra matki i w ten sposób pozostają w ścisłym kontakcie z nią. Podobnie rączki ludzkich nie-



 101 

mowląt także uczepiają się przy najmniejszym kontakcie, co daje świadectwo tego samego pragnienia. 

Kontakt cielesny daje niemowlęciu poczucie bezpieczeństwa, bowiem niemowlę przytulone do matki 

czuje się na tyle bezpieczne, że może bez lęku obserwować wszystkie obce zjawiska i sytuacje. Zatem 

ten rodzaj kontaktu odgrywa istotną rolę w rozwijaniu się uczuciowości dziecięcej [5,6]. 

Bliski kontakt dotykowy między matką a niemowlęciem ma nie tylko znaczenie psychologiczne, 

ale także biologiczne. W badaniach na zwierzętach udowodniono, że u szczurzych niemowląt przy tej 

samej ilości pożywienia synteza protein zachodziła lepiej, jeśli były lizane przez matkę [1,7].  

Inną formę kontaktu dotykowego a zarazem ulubioną zabawę większości niemowląt i ich rodzi-

ców, podczas której dzieci i rodzice wspólnie przeżywają radość stanowi baraszkowanie. Podczas 

baraszkowania pojawiają się także doznania odbierane przez zmysł równowagi. Bodźce działające na 

zmysł równowagi wywierają wpływ na napięcie niemal wszystkich mięśni. Zmysł równowagi ma 

również ścisły związek z naszymi emocjami. Zmiany w równowadze ciała powodują wzrost napięcia 

mięśni, a łagodne ruchy kołyszące działają kojąco. Podczas baraszkowania (np. w trakcie, którego 

dochodzi do podrzucania niemowlęcia w górę lub podczas zabawy w „a- kuku”) doświadczają one 

zarówno napięcia jak i odprężenia. Takie przeżycia powodujące na przemian napięcie i lekki prze-

strach, a potem odprężenie i uśmiech stanowią trening systemu emocji. Uczą dziecko bezpiecznego 

przeżywania uczuć negatywnych i tolerowania związanego z nim napięcia [9,10].  

Każda młoda matka potrzebuje czasu na stworzenie ciepłych i żywych więzów uczuciowych ze 

swoim dzieckiem. Przez ten czuły i spokojny kontakt cielesny niemowlę przyzwyczaja się do świata, 

który je otacza. Stopniowo doświadcza także, że obecność matki nie zawsze może być całkowita i 

wyłączna, a więc uczy się przeżywać frustracje, przez które staje się bardziej samodzielne.  

Inną, ważną już w okresie niemowlęctwa kategorię zabaw stanowi kontakt z przedmiotami, które 

nie mają stałej formy (np. z piaskiem, ryżem, wodą, itp.). Skłaniają one niemowlę do posługiwania się 

palcami obu rąk kształcąc ich sprawność manipulacyjną. Praca rąk pod kontrolą wzroku jest także 

niezbędnym etapem rozwoju myślenia abstrakcyjnego. Jednocześnie sprawność precyzyjnej czynności 

palców wpływa na rozwój ruchów mięśni krtani, które biorą udział podczas mówienia. Dlatego praca 

rąk pod kontrolą wzroku jest ważnym przejawem dojrzewania neurologicznego i zarazem rozwoju 

inteligencji dziecka.  

Dojrzewanie gotowości do sprawnego działania rąk następuje kolejno w grupach mięśni, począw-

szy od bliższych środka ciała, tj. od ruchów całego ramienia, przechodząc stopniowo coraz dalej ku 

obwodowi, obejmując kolejno ruchy w łokciu, a na koniec ruchy palców. Uwrażliwienie i usprawnie-

nie końców palców to jeden ze wskaźników ogólnej dojrzałości OUN dziecka [4,6,11]. 

Kontakt z wodą to również jeden z przykładów zabaw przedmiotami, które nie mają stałej formy, 

a zarazem dla wielu dzieci jedna z największych przyjemności wczesnego dzieciństwa. Ręce dziecka 

w wodzie są aktywne ruchowo Sprzyja to rozwojowi niemowlęcia w nowym środowisku. Ponadto 

woda opływając całe ciało niemowlęcia zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa i dostarcza delikat-

nych wrażeń dotykowych. Zabawy w wodzie są również źródłem miłych, łagodnych doznań wzroko-

wych i słuchowych. W niektórych krajach (np. w Belgii) istnieją szkoły pływania dla niemowląt, 

ponieważ wykonywanie w wodzie ruchów podobnych do pływania jest wrodzone, a niemowlę do 6 

miesiąca życia nie zapomina jeszcze tych wrażeń [1,2,3]. 

Niedostatek zabaw tworzywami naturalnymi częściej dotyczy dzieci wychowywanych w miastach 

oraz w rodzinach, gdzie niższy poziom higieny traktowany jest jako szkodliwy. Ubrudzone ręce trak-

towane są jako wyraz degradacji społecznej. Obserwowano, że dzieci tak wychowywane mają często 

trwale wpojony lęk przed dotykaniem. Ponadto zachowania takie tłumią naturalny pęd dziecka do 

aktywności, a zwłaszcza do aktywności twórczej.  

Tworzywa przekształcalne nie stwarzają żadnych ograniczeń inwencji u niemowląt i małych dzie-

ci. Tak wiec jednym z mierników tego, czy zabawa jest twórcza i kształcąca jest liczba samorzutnie 

wymyślonych przez dziecko urozmaiceń.  

Zabawa tworzywami przekształcalnymi wyzwala także pozytywne emocje i gotowość do gawo-

rzenia, a następnie mówienia. Badania psychologów wieku rozwojowego niejednokrotnie podkreślają, 

że twórcze zabawy i twórczość artystyczna to jedna z najskuteczniejszych metod zapobiegania trudno-

ściom wychowawczym i zaburzeniom zachowania niezależnie od poziomu intelektualnego w okresie 

szkolnym i dojrzewania [3,10,11]. 
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Wreszcie ostatnim elementem zabaw w okresie niemowlęcym, na które także warto zwrócić 

szczególną uwagę na tym etapie rozwoju jest dostarczenie dziecku bodźców wizualnych, dźwięko-

wych i zapachowych [4,8,9].  

Niemowlęta słyszą bardzo dobrze od urodzenia. Ich uwaga słuchowa jest jednak bardzo krótka. 

Pośród wszystkich dźwięków niemowlę preferuje ludzki głos, co jasno wskazuje na jego pragnienie 

komunikacji. Ponadto inne dźwięki łagodne, o naturalnie wyższym tonie, a także głosy zwracające się 

do niego czule, prostymi słowami lub też głos nucący mu jakąś cichutką piosenkę. Urozmaicanie 

źródeł dźwięku uczy niemowlę ich wychwytywania.  

W czasie kontaktu z muzyką dziecko odbiera jednocześnie wiele bodźców pochodzących z róż-

nych zmysłów: równowagi, kinestetycznego, słuchu i dotyku. Muzyka wywiera na dziecko wpływ 

pobudzający lub uspokajający i zależnie od swego charakteru ułatwia wykonywanie różnych czynno-

ści, porządkuje je i rytmizuje. Ma także zdolność sprawiania przyjemności lub przykrości. Stąd niektó-

re preludia Bacha okazały się bardzo skuteczne w uspokajaniu niemowląt, dlatego są systematycznie 

wykorzystywane w wielu amerykańskich oddziałach położniczych [1,5]. 

Warto również pamiętać, że oczy niemowlęcia są bardzo aktywne i stale w ruchu, a przez to są 

niewyczerpalnym źródłem komunikacji niewerbalnej. Stąd niemowlę szuka spojrzenia. Warunkiem 

nawiązania ze strony rodziców dobrej relacji z niemowlęciem jest podejmowanie tej wizualnej zabawy 

przy każdej okazji, także podczas czynności pielęgnacyjnych. 

Podobnie zmysł węchu od urodzenia jest bardzo wrażliwy. Niemowlę reaguje na zapach i zapa-

miętuje go lepiej od dorosłego. Tak jak małe zwierzątka noworodek posługuje się węchem, aby rozpo-

znawać ludzi. Natomiast, kiedy zmysły wzroku i dotyku zwiększają swoją skuteczność zmysł węchu 

staje się mniej potrzebny i traci na wrażliwości. 

Już trzydniowy noworodek potrafi odróżnić zapach swojej matki od zapachu innej kobiety. Nie-

mowlę lubi wtulać się w zagłębienie szyi matki, ponieważ odnajduje tam jej zapach, który jest nie-

zbędny dziecku i pozwala mu wiedzieć, do kogo należy. Ponadto bliskość z matką pomaga niemowlę-

ciu w nawiązaniu więzi ze swoim obecnym życiem i zaakceptowaniem świata, w który wkracza. 

Odkrywanie nowych zapachów może być ciekawym doświadczeniem dla niemowlęcia i dostarczać 

mu nowych wrażeń [6,7]. 

Reasumując, dostarczanie różnych form zabaw niemowlęciu to również ważny znak dbania przez 

rodziców o dobry profil zdrowia w wymiarze psychosomatycznym. Bowiem dziecko rozwijając się w 

swoim własnym rytmie poprzez zabawę uczy się panowania nad sobą oraz nad rzeczami, które je 

otaczają. 

Dziecko przychodzi na świat z pewnym wyposażeniem biologicznym, warunkującym jego aktyw-

ność. Zatem wskazane rodzaje zabaw wyzwalających samorzutną aktywność niemowlęcia w dążeniu 

do rozwoju można określić jako uniwersalne i dostarczające rodzicom swobodę wyboru zabaw naj-

bardziej korzystnych dla równowagi psychicznej dziecka.  
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STRESZCZENIE 

Rodzice małych dzieci starają się zaspokoić ich podstawowe potrzeby niezbędne do prawidłowego 

rozwoju. Dbają o higienę i racjonalne odżywianie dziecka. Czasem na plan dalszy odsuwają potrzeby 

związane z zapewnieniem dziecku warunków do prawidłowego rozwoju psychoruchowego. 

Celem pracy jest przedstawienie wybranych zabaw dziecięcych, które wspomagają prawidłowy 

rozwój psychospołeczny niemowląt i wyzwalają samorzutną aktywność dziecka w dążeniu do rozwo-

ju. 

ABSTRACT 

The parents of a small babies try to satisfy basis needs essential for normal development. They 

take care of hygiene and rational nutrition. The needs that create good conditions for normal psycho-

motoric development are sometimes ignoret.  

The aim of study was to present a selection of games which assure proper psychosocial develop-

ment of babyes and trigger spontaneous activities aimed at self-development. 

 


