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Jedenasty miesiąc życia dziecka

Na tym etapie życia dziecko wykazuje się już bardzo 
dużą sprawnością: potrafi zmieniać pozycję ciała, szyb-
ko i sprawnie przemieszczać się, siedząc pewnie może 
wykonać głęboki skłon lub skręt do tyłu, by sięgnąć po 
upragnioną rzecz. Oczywiście taka sprawność malucha 
oznacza, że trudno będzie uchronić przed nim jakiekol-
wiek miejsce w domu. Jeśli więc chcemy ograniczyć „re-
wir” malucha (np. zabronić mu wstępu do ciasnej kuchni), 
powinniście o tym pomyśleć najpóźniej teraz. Znakomicie 
sprawdzają się w tej roli dostępne w sklepach z artykuła-
mi dla dzieci specjalne bramki, montowane wewnątrz fu-
tryny (sprawdzają się one doskonale również jako zabez-
pieczenie schodów).

Troska i mądrość

Wraz ze zwiększającą się sprawnością dziecka, rośnie moż-
liwość i częstotliwość występowania niegroźnych „wypad-
ków”. Niejeden raz przydarzą się potknięcia, upadki czy ude-
rzenia w jakąś przeszkodę. Rzecz wydaje się oczywista, ale 

ważne jest, abyśmy w takich przypadkach zachowali się 
odpowiednio, czyli zachowali umiar i odpowiednie propor-
cje pomiędzy wydarzeniem a reakcją na nie. Zawsze więc 
należy pomóc pozbierać się maluchowi i przytulić go, ale 
całą przygodę lepiej zakończyć zdaniem „Hej, kolego, wę-
drujemy dalej?”, niż biec do dziecka z okrzykiem przeraże-
nia, dopytując, czy na pewno nic mu się nie stało. Maluch 
musi wiedzieć, że ma w nas pełne oparcie, musi jednak na-
uczyć się także, że szkoda zawracać sobie głowę niegroź-
nymi przygodami. W ten sposób dziecko nauczy się pew-
ności siebie oraz ciekawości świata, nie wykazując niepo-
trzebnej lękliwości.

Nazywanie i poznawanie świata

Mniej więcej w tym właśnie wieku dziecko zaczyna świado-
mie przypisywać pewnym sytuacjom, przedmiotom i osobom 
pewne dźwięki. Oczywiście ich wybór jest zupełnie zwario-
wany i nieprzewidywalny, ale namawiam: zapamiętajcie te 
pierwsze „słowa”, gdyż po latach, zapisane, będą stanowiły 
niezwykłą pamiątkę dzieciństwa waszych maluchów. Patrząc 
na kilkuletnie dziecko, opowiadające z werwą o przedszkol-
nych przygodach, z nostalgią przypomnicie sobie pulchne-
go brzdąca z beztroskim uśmiechem ustalającego własny 
porządek otaczającego go świata.
W ogóle zaobserwujecie w tym właśnie mniej więcej cza-
sie, że dziecko wykonuje coraz więcej czynności świado-
mie. Oglądanie książeczek nie polega już na bezmyślnym 
przerzucaniu kartek – maluch skupia się niejednokrotnie 
na wybranym obrazku, dokładnie się mu przyglądając. Być 
może zacznie również wyraźniej reagować na puszczaną 
w tle muzykę, zwłaszcza, jeśli towarzyszyła mu do tej pory 
często. Dotychczas wydawało się, że dziecko nie zwraca 

To już potrafię
Kończąc jedenasty miesiąc życia twoje dziecko bę-
dzie zapewne swobodnie przyjmowało pozycję siedzą-
cą. Będzie również precyzyjnie podnosiło i odkładało 
przedmioty. Zacznie również w pełni świadomie ro-
zumieć pewne słowa: na przykład wyraźnie artykuło-
wany zakaz zrobienia czegoś (z posłuchem może być 
o wiele gorzej). Najprawdopodobniej maluch będzie 
umiał cię również pożegnać („pa-pa”) i pobawić się 
z tobą („kosi-kosi-łapci”). Być może będzie umiał 
również „zwiedzić” mieszkanie, chodząc podparty 
o meble. Niektórym maluchom w tym wieku udaje 
się nawet sztuka stania przez moment na dwóch no-
gach bez żadnej podpórki (rzadko spotkać można je-
denastomiesięczne dzieci samodzielnie chodzące). Ro-
śnie również sprawność językowa dziecka, niektóre 
potrafią powiedzieć „mama” i „tata”, czasem rów-
nież inne pojedyncze słowa.

Huśtawka jest ulubioną zabawką wielu dzieci


