
Uvedený �asový vývoj je pouze orienta�ní. 
Pro více informací týkajících se zdravého r�stu 
a vývoje vašeho miminka se obra�te na svého pediatra, 
p�ípadn� volejte infolinku Nutriklubu.

Materiál vznikl na základ� spolupráce s Evou Kiedro
ovou, zakladatelkou a propagátorkou program� pro rodiny s nejmenšími d�tmi. Eva Kiedro
ová je celosv�tov� uznávanou autorkou jedine�né metodiky 
pé�e o dít� a rozvoje kojence v souladu s jeho psychomotorickým vývojem. Tato metoda je ur�ena p�edevším pro nastávající rodi�e a rodi�e prvorozených d�tí. Své t�icetileté zkušenosti sepsala do publikací 
„N�žná náru� rodi��“, „Rozvíjej se, d��átko…“ i „Jak se rodí vodní�ci“ a nato�ila soubor vzd�lávacích internetových kurz� „Š�astné dít�“. – viz zde http://kurzy.evakiedronova.cz/vyber-kurzu/ 
Eva Kiedro
ová je pravidelným hostem �eské televize v po�adu „Sama doma“. Je propagátorkou vzd�lávání rodi�� v rodi�ovství ú�innou formou, a to kombinací p�ednášek, prožitkových program�,
publikací i internetových kurz�. Více informací je k dispozici na stránkách www.evakiedronova.cz

Úsp�šný rozvoj vašeho dít�te máte ve svých rukou
P�ehled psychomotorického vývoje dít�te od narození do jednoho roku

1. m�síc 2. m�síc 3. m�síc 4. m�síc 5. m�síc 6. m�síc 7. m�síc 8. m�síc 9. m�síc 10. m�síc 11. m�síc 12. m�síc

• pozná rodinné p�íslušníky
• úsm�vem nás motivuje 

k zájmu o sebe
• pozitivn� reaguje na škádlení

• rozdíln� reaguje na známé 
a neznámé tvá�e

• projevuje radost, 
když je chceme vzít do náru�e

• reaguje p�i h�e 
na schovávanou

• dynamicky 
a hrav� komunikuje

• reaguje na tón hlasu
• dokáže se hlasit� 

a od srdce smát

• rozlišuje blízké 
a cizí osoby

• imituje gesta
• dorozumívá se znakovou �e�í

• sleduje to�ící se 
a padající hra�ky

• sleduje detaily na hra�kách 
a obrázcích

• vidí drobné p�edm�ty 
a uchopuje je palcem 
v opozici proti prst�m

• vidí drobné hra�ky,
sbírá je a hází do nádoby 

s�menším otvorem
• rozlišuje obrázky

• orientuje se v místnosti
• p�i pohledu z�okna 

rozpozná známé osoby

• p�i nespokojenosti plá�e
• je-li spokojené, vydává r�zné zvuky

• pozd�ji houká a brouká

• dít� vyhledává komunikaci
• houká, brouká a vydává bublavé zvuky

• komunikuje
• hra s hláskami

• experimentuje s hlasem
• zvládá hlásky „áááá“, „éééé“, „úúuú“ (5. m�síc)

• zvládá slabiky „egu“, „aga“, „grrr“, „ba“ (6. m�síc)

• vyslovování ojedin�lých slabik (7. m�síc)
• echolálie – zvukové opakování slabik 

(od 8. m�síce)

• echolálie (do 9. m�síce)
• zdvojování slabik (od 10. m�síce)

• zdvojování slabik (do 11. m�síce)
• první 2–3 smysluplná slova (12 m�síc�)

• dít� se adaptuje 
na nové životní podmínky

• nemá denní režim
• nekontaktuje, 

postupn� udrží krátký o�ní kontakt
• ukládá do mozku vše, 

co je spojené s�pé�í o n�

• stabilizuje se
• uv�domuje si p�í�iny a následky

• dokáže se p�izp�sobit pravidelnému 
dennímu režimu a rituál�m
• kontaktuje a fixuje obli�ej, 

sleduje o�i i mluvidla dosp�lého
• pozná matku, živou mimikou vyjád�í 

aktuální postoj k�pe�ující osob�
• vykouzlí první sociální úsm�v

• komunikuje, pozorn� sleduje nabízenou hra�ku 
s�oto�ením hlavi�ky všemi sm�ry

• pozorn� sleduje obli�ej, odezírá z�úst 
a napodobuje mluvidla

• experimentuje s�hlasem – houká a brouká
• rozhlíží se kolem sebe, pozná blízké osoby

• osahává si ruce nad hrudní�kem
• zajímá se o hrazdi�ku

• za�íná chápat p�í�iny a následky 
– dokáže si vynutit své pot�eby

• zvládá 1. vzp�ímení

• hledá zdroj zvuku, rozhlíží se
• chápe p�í�iny a následky – vynucuje si své pot�eby

• je spole�enské ke všem lidem 
a vyhledává komunikaci

• houká, brouká a vydává bublavé zvuky
• v�poloze na zádech ruce sm��ují 

k�nabízené hra�ce 
• ve st�ední rovin� cílen� bouchá do hrazdi�ky

• prohlíží si ru�ky p�ed o�ima
• osahává si�oblast t�ísel

• pohybuje o�ima bez souhybu hlavy

• v�poloze na b�íšku i v�poloze na zádech 
zvládá k�ížový mechanismus

• tápav� uchopí z poloviny zakrytou hra�ku
• uchopí hra�ku za st�ední rovinou

• umí souhru ruka – koleno 
• vydává hlásky

• otá�í se na bok
• dožaduje se pozornosti

• matku vnímá jako jedine�nou bytost
• ješt� nechápe, že existuje, když ji nevidí

• cílen� uchopí hra�ky
• p�endává z�ru�ky do ru�ky

• zvládá souhry ruka – hole�, ruka – noha 
• zdvojuje slabiky – „egu“, „aga“

• otá�í se na b�íško
• zvládá 2. vzp�ímení

• rozlišuje matku od ostatních lidí
• u matky hledá ochranu, 

k�cizím má odstup

• zvládne dv� hra�ky, 
do každé ruky jednu

• v�poloze na zádech si sahá na nohy 
a p�itahuje je do úst

• obrací se z�b�íška na záda
• pivotuje, plazí, tulení se, naklekává

• 7,5 m�síc� – zvládá šikmý sed, 
ze�kterého se posadí

• s�matkou se cítí nejjist�jší, 
hledá u ní oporu

• má pozitivní reakci na sluchovou 
zkoušku s�hrní�kem a lži�kou

• zvukov� opakuje slabiky – echolálie 
• tlu�e�hra�kami o sebe

• zajímá se o obrázky
• prožívá osmim�sí�ní úzkost 

– lpí na matce, zneklidní, 
když chce odejít ve�er od postýlky

• dovede rozlišovat vn�jší sv�t 
– má strach z neznámého

• houpe se v�kleku, za�íná lézt

• postaví palec do opozice 
proti ostatním prst�m 

• sbírá drobné p�edm�ty 
a hází do nádoby

• koordinovan� leze
• za�íná imitovat gesta

• má rádo obrázky

• imituje gesta, rádo se u�í znakovou �e�
• zdvojuje slabiky – „baba“, „tata“

• ukazuje na známé obrázky
• dokáže vyjád�it zvukem, 
jak d�lá n�které zví�átko

• chápe trvalost p�edm�t� v��ase
• úchop do špetky, dokáže upustit 

hra�ku a vzít si t�etí
• objevuje prostor a hloubku

• staví se p�es rytí�e, obchází nábytek stranou

• orientuje se v�místnosti 
– na výzvu ukazuje p�edm�ty 

(hodiny, lampu, kv�tinu, …)
• má zájem o knížky

• úchop mezi špi�ku palce a ukazováku 
(kleš�ový úchop)

• používá první smysluplná slova
• sebere drobe�ek

• postaví na sebe dv� kostky
• stojí v�prostoru bez opory

• p�i pohledu z�okna pozná osobu venku
• reaguje na jednoduché pokyny, 

plní drobné úkoly

Úsp�šný rozvoj vašeho dít�te máte ve svých rukou
P�ehled psychomotorického vývoje dít�te od narození do jednoho roku

www.nutriklub.cz

PORA�TE SE S NÁMI!  VOLEJTE ZDARMA
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reakce mrknutím 
na tlesknutí vedle ucha

schoulená, nestabilní poloha,
hlava k jedné stran�

p�i oto�ení hlavy k jedné stran�
– šermí�, p�i držení hlavy v ose

– kontakt prst�

naváže 
zrakový kontakt

fixace hra�ky, 
ovládá

okohybné funkce

sleduje 
obli�ej 

i hra�ku
všemi sm�ry
s oto�ením 

hlavy
sleduje hra�ku s doprovodným

oto�ením hlavy v plném rozsahu
hra�ka motivuje dít� 

k obratu ze zad na b�íško
otá�í se za hra�kou 

ze zad na bok

první úsm�v

rozrušení p�i hlasitém zvuku,
ztišení hybnosti na hlas matky probudí se p�i hlasitém zvuku

má pot�ebu být blízko matky

otá�í se 
za zvukem

hledá zdroj zvuku

polop�st,
palec venku

z dlan�

rozev�ená
ruka

cílené
údery 

do visící hra�ky

ruka sahá
po hra�ce

do k�íže
manipulace

s hra�kou
p�ed o�ima

cílený úchop
hra�ky, p�edává

hra�ku z ruky
do ruky

v každé ruce
jedna hra�ka

t�ípaprskový
úchop, bouchá

hra�kami o sebe
palec 

v opozici

ruce i nohy pokr�ené, hlava níž
než pánev, lokty nad podložkou,

stehna v��i sob� 90 stup��

opora na pupku a st�ední �ásti
p�edloktí, zvedá hlavu, hlava

ve st�edu

stabilní poloha,
rovnom�rné
rozložení t�la

první vzp�ímení s t�žišt�m 
pod stydkou sponou a vnit�ní 

stranou lokt�, otá�í hlavu

hraje si s hra�kou uprost�ed p�ed t�lem, od 
4,5 m. zk�ížený vzor p�i natahování se za 

hra�kou ze strany

nohy i ruce nad podložkou,
kontakt palc� + vnit�ní strany

chodidel

zvedá nohy 
a pánev nad podložku, 

otá�í se na bok, 
zvládá bo�ní vzp�ímení

obrat 
na b�íško

op�rné body stehna + patka dlan�,
prsty pokr�ené

letadélko

ve
rt

ik
al

iz
ac
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druhé vzp�ímení s t�žišt�m 
pod stehny a rozvinutými 

dlan�mi na natažených pažích

obrat z b�íška na záda houpání v kleku

plazení

pivotace

šikmý 
sed

tulen�ní

staví se p�es
rytí�e

široký sed

stojí 
bez opory

ruka - ústa kontakt dlaní

ruka - oko - ruka ruka - ky�el, ruka - koleno ruka - hole� ruka - noha ruka - noha - ústa

kontakt prst�

reaguje na zvuk
4 metry za zády

osmim�sí�ní úzkost

obchází nábytek

p�st, palec v dlani

symetrické
a koordinované lezení

p�elézá p�es p�ekážky stojí s držením za jednu ruku slézá nohama nap�ed

úchop do špetky, 
odhazuje hra�ky

pinzetový úchop, kutálí mí�, 
hází kostky do kbelí�ku

kleš�ový úchop, zvládá t�i hra�ky,
postaví t�i kostky na sebe



Význam vzdělávání rodičů v rodičovství

Po celém světě se historicky opakuje v podstatě stále stejná situace. Mladí lidé se poznají, 
zamilují a očekávají dítě. Většinou vůbec netuší, jak obrovská změna je s příchodem dítěte  
i péčí o ně čeká. Jestli budou tyto změny, celková péče o dítě a nakonec i její výsledky příjemným 
zážitkem nebo naopak nepříjemnou zátěží celé rodiny i společnosti, závisí na připravenosti 
rodičů, kteří jako jediní mohou na dítě působit 24 hod. denně.  

Celá řada lidí se však domnívá, že děti by se měly vychovávat především citem. Citlivý a intuitivní 
přístup je samozřejmě nezbytný, ovšem bez potřebného vzdělání, přípravy, nácviku a dodržování 
základních pravidel má péče o dítě stejná rizika jako řízení auta s citem, ale bez znalostí pravidel 
silničního provozu.  

Malý rozdíl v přístupu totiž velice často způsobí velký rozdíl ve výsledku. Citlivý, ale nevhodný 
způsob péče o dítě může být příčinou nespokojenosti a plačtivosti dítěte, bolestí bříška i jeho 
špatného prospívání. Následkem pak může být vadné držení těla, špatná funkce vnitřních 
orgánů, roztěkanost, nesoustředěná pozornost a spousta zdravotních problémů dítěte po celý 
život. A naopak – správnou péčí můžeme ovlivnit nejenom pevné zdraví a dobré prospívání 
dítěte, ale také kvalitní fungování celé rodiny.  

Je však zarážející, že zatím, co téměř na všechno existují seriózní školy, tak na přípravu rodičů  
v rodičovství zcela chybí. Toto vzdělávání je celosvětově podceňováno. Přitom jde o poslání,  
které rozhoduje o tom nejdůležitějším. O zdraví, kvalitě vývoje a celkovém prospívání našich dětí  
a pokračování našeho rodu.  

Již staré moudro zní – kdo je připraven, není překvapen. Proto si největší pozornost a pomoc  
s přípravou na péči o dítě zaslouží oba partneři, a to ještě před narozením prvního dítěte,  
kdy teprve získávají představu o výchově, péči i celkovém přístupu ke svému vytouženému 
miminku. Vždyť již J. A. Komenský řekl: „Na dobrém začátku závisí všecko“.

Eva Kiedroňová

Eva Kiedroňová je propagátorkou vzdělávání rodičů v rodičovství, a to nejenom pro Českou republiku.  
Této problematice se věnuje již více než 30 let. Česká republika je první zemí, kde se mohou rodiče 
v rodičovství systematicky vzdělávat, a to nejenom prostřednictvím publikací, ale také pomocí různých 
přednášek, internetových a prožitkových kurzů – viz www.evakiedronova.cz


