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Laikotarpis po gimdymo

Savijauta: ko galima tikėtis
Nėštumas ir gimdymas – tai patirtys, padedančios pasiruošti
motinystei. Kiekviena moteris yra labai skirtinga, todėl ir šie
patyrimai ją veikia labai skirtingai.

Tapti mama

Ne tik kūne, bet ir psichikoje vykstantys pokyčiai skirti tam,
kad moteris taptų mama. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad gimus
vaikeliui ji galėtų užmegzti labai jautrų, gilų, labai emocionalų,
kūnišką santykį. Kai vaikelį mama tiesiog intuityviai jaučia, kai
mamai reikia mažylio tiek, kiek ir jam jos, kai mažylis mato
spindinčias iš laimės mamos akis ir patiria, ką reiškia būti mylimam, priimtam, kai mama sugeba visa širdimi atsiliepti į vaikelio poreikius ir jai nereikia to sąmoningai žinoti. Tačiau visos
esame žmonės, todėl vienos šiuos pokyčius pajunta stipriau,
kitos silpniau, vienoms juos lengviau priimti, kitoms šie pokyčiai sukelia nerimo, nesaugumo, sutrikimo, noro „susigrąžinti
buvusią save“ jausmus.

Grįžus namo

Emocinės smegenys

Duokite sau laiko

Jau laukdamasi vaikelio moteris tampa jautresnė, atrodo,
emocijų kyla daugiau, jos stipresnės: nuo laimės iki graudulio
be priežasties, į antrą nėštumo pusę moteris pradeda lėtėti,
tampa sunku greitai galvoti, ką nors nuspręsti, priimti didelius
informacijos srautus, žmonės gali pradėti varginti, erzinti, moteris gali jautriau reaguoti į reakcijas, komentarus. Apima vis
stipresnis noras atsiriboti. Prieš gimdymą tai vadinama „lizdo
sukimo“ etapu. Būtent jautri, emocionali mama gali užmegzti santykį su vaikeliu. Tam tikra prasme moters smegenyse
aktyvuojasi limbinė sistema ir emocinės smegenys, kurios ir
padės suprasti vaikelį. Tad jei galvojate, kad „kvailėjate“, „išskystate“, nekontroliuojate savo jausmų, tai svarbu suprasti
šių vidinių pokyčių svarbą – jūsų psichika ruošiasi.

Gimdymo patyrimai

Gimdymas čia vaidina labai svarbų vaidmenį. Tai toks patyrimas, kai yra „įjungiami“ motinystės centrai. Sąrėmių metu
išsiskiriantis oksitocinas skatina endorfinų išsiskyrimą, kurie
yra natūralūs anestetikai, suteikiantys euforijos jausmą. Jei
gimdymas vyksta fiziologiškai, t. y. be intervencijų, moters
smegenyse šių hormonų prisikaupia labai daug, oksitocinas
suaktyvina smegenų sritis, kurios po gimdymo suteiks motinai
palaimos, euforijos, apdovanojimo jausmą, būnant su mažy-
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liu. Dėl to dažnai po gimdymo moteris patiria staigų meilės
pliūpsnį, kai vaikutis įsitaiso jai ant krūtinės. Vaikelio skleidžiami garsai, jo kvapas taip pat padeda aktyvuotis instinktams,
todėl dažnai moterys tiesiog intuityviai žino, kaip rūpintis mažyliu, ko jam reikia.

Gimdymo euforija gali tęstis kelias dienas. Dažniausiai ji nuslūgsta grįžus namo. Ir čia svarbu neskubėti, skirti daug laiko
poilsiui, kad atsigautumėte po gimdymo, daug laiko tiesiog
buvimui su mažyliu, kad tas ryšys taptų kuo glaudesnis. Greičiausiai iš pradžių apims jausmas, kad gyvenimas apsivertė
aukštyn kojomis, ypač jei tai pirmas vaikutis; tam, kad viskas
stotų į savo vėžes, reikia laiko. Būsite jautri, emocijos smarkiai
kaitaliosis – kartais būsite pavargusi, o kartais kupina jėgų.
Neskubėkite, šios emocinės bangos su laiku aprims, gyvenime atsiras daugiau ritmo, priprasite prie naujo šeimos nario.

Tačiau tokia graži pradžia ne visada įvyksta. Jei gimdymas
buvo komplikuotas, jei vyko su tam tikromis intervencijomis,
ta pirmoji euforija gali ir neįvykti, nes intervencijos bei stresas
sutrikdo oksitocino ir endorfinų išsiskyrimą. Tai nereiškia, kad
esate „bloga mama“, kad neturite motiniškų instinktų. Tiesiog,
norint sukurti tą glaudų ryšį, jums gali prireikti daugiau laiko,
daugiau buvimo kartu. Nerimas, nepasitikėjimas, išoriniai pokyčiai ar stresinės situacijos bei konfliktai taip pat gali sutrikdyti jautrų mamos ir vaikelio ryšį. Tokiu atveju labai svarbu
ieškoti jums artimų žmonių, kurie galėtų ne tik padėti fiziškai ar
buityje, bet ir išklausyti, kuriems galėtumėte papasakoti, kaip
jaučiatės. Kartais moterims, kurios iki vaikelio gimimo buvo
labai aktyvios ir gyveno daugiau ekstravertišką gyvenimą,
toks „užsidarymas“ gali atrodyti kaip grėsmė, kaip „kalėjimas“,
nuolatinis buvimas prie mažylio ar galvojimas apie jį gali smarkiai varginti. Čia svarbu suvokti, jog tai tik greitai pasibaigsiantis etapas, – mažylis augs ir vis daugiau bus erdvės sau.
Taip pat pasitelkite kitų žmonių – vyro, močiučių, draugių,
auklių – pagalbą, kad galėtumėte atsitraukti, jei norite išeiti iš
namų, pabūti tik su savimi, užsiimti jums miela veikla. Vaikeliui
svarbiausia pajusti jį mylinčią mamą, todėl po gimdymo mums
reikia pasirūpinti savimi, kad galėtume būti ramios, mylinčios,
įsitraukiančios. Ir kiekviena tai darysime skirtingai, nes kiekviena esame unikali, pati geriausia mama savo mažyliui.
Psichologė Sigita Valevičienė

Moters priežiūra gimdymo
namuose
Ligoninėje po gimdymo personalas rūpinasi ne tik naujagimiu, bet ir jumis. Dažniausiai būna 2–3 vizitacijos per dieną –
ryte ir vakare. Kiekvieno apsilankymo palatoje metu gydytojas ar akušerė įvertina bendrąją jūsų būklę. Jei pajustumėte
nerimą keliančių požymių (labai silpna, kraujuojate itin gausiai ir pan.) kitu paros metu, visuomet kreipkitės į budintį
personalą. Geriau pasiteirauti, nei delsti esant rimtesniems
sveikatos sutrikimams.
Nereikia išsigąsti, jei pirmąją parą po gimdymo pakiltų
kūno temperatūra. Ją sukelia staigus kraujagyslių ir limfagyslių prisipildymas.
NK pataria: Jei temperatūra laikosi ilgiau nei parą, pasakykite gydytojui, kadangi tai gali būti infekcijos požymis.
Po gimdymo jausti silpnumą yra visiškai normalu, juk
ką tik atlikote didžiulį darbą, organizmas neteko daug skysčių, galbūt gimdėte ilgai ir nemiegojote visą naktį, išvargino
sąrėmių skausmai. Dabar svarbiausia kuo daugiau ilsėtis:
miegoti, kai naujagimis miega, staigiai nesikelti iš lovos, kad
nesisuktų galva.
NK pataria: Jei pajutote silpnumą jau atsistojusi, pasistenkite iš karto sėsti ant grindų – taip išvengsite griuvimo ir galimo
susižalojimo.
Po gimdymo gali tinti kojos, nes vis dar veikia kraujagysles atpalaiduojantys hormonai. Tinimas gali kankinti ir dėl
gimdymo metu sulašintų skysčių kiekio.
NK pataria: Radusi laiko gulėdama lovoje palaikykite kojas
pakeltas, stenkitės dažnai pajudinti per čiurnos sąnarius,
kelius.
Gali būti, kad jausite nereguliarius gimdos susitraukimus, panašius į sąrėmius ar menstruacinį skausmą – tai
normalu.
NK pataria: Dažnai glauskite naujagimį prie krūties ir žindykite pagal poreikį.
Ar greitai gyja žaizda, atsiradusi susiuvus tarpvietę, lemia organizmo savybės, kraujotaka ir priežiūra. Vidutiniškai ji
sugyja per 2 savaites, o siūlai ištirpsta per mėnesį. Tarpvietės vieta turi būti švari, sausa ir nedirginama.
NK pataria: Pirmosiomis paromis labai tinka šaltas kompresas. Jei labai skauda, paprašykite žvakutės nuo uždegimo,
anestetinio tepalo.
Po cezario pjūvio operacijos gali tinti kojos, nes buvo
sulašinta daug skysčių, niežėti odą (ypač veido), krėsti
drebulys, pykinti. Tai turėtų praeiti per kelias valandas, iš

organizmo pasišalinus vaistams. Tvarstis keičiamas praėjus
24 val. po operacijos. Vėliau tvarstį galima keisti tuomet,
kai jis susitepa ar sušlampa arba, jeigu yra poreikis, kas dvi
dienas. Kai kurios moterys gali jausti peties skausmą – jis
atsiranda dėl oro, patekusio į pilvo ertmę operacijos metu.
Gali būti jaučiamas galvos skausmas arba skausmas, tinimas dūrio vietoje, bet tai yra retesnės komplikacijos, pasireiškiančios po spinalinio ar epidūrinio skausmo malšinimo
būdo. Galvos skausmas turėtų išnykti per 72 val. po operacijos, bet gali trukti ir 5 paras, o nugaros skausmas turėtų
išnykti per kelias savaites.
NK pataria: Rekomenduojama dėvėti laisvus, patogius, natūralaus audinio drabužius. Skausmą pjūvio srityje gali sumažinti diržas, jį galima juostis kitą dieną po operacijos. Dėl patiriamų skausmų galite prašyti skausmą malšinančių vaistų.

SOS ženklai

Simptomai, kuriems pasireiškus reikia nedelsiant kreiptis į
gydytoją ar važiuoti į ligoninės priimamąjį:
kūno temperatūra pakilusi 38 °C ir daugiau;
gausėjantis kraujavimas iš gimdos (paketas keičiamas kas
valandą; kraujavimas atsinaujina po pertraukos, matomi citrinos dydžio krešuliai);
kraujuojama ilgiau kaip 4 savaites;
pirmąją savaitę nėra jokių išskyrų (lochijų);
kraujavimas iš cezario pjūvio srities;
tarpvietės siuvimo vietoje išsiskyrė siūlai;
tarpvietės plyšimo ar kirpimo ir siuvimo vietoje jaučiamas
patinimas, matomas paraudimas, teka pūliai;
pastebėtos nemalonaus kvapo, gausios, neįprastos konsistencijos išskyros iš makšties;
stiprus skausmas pilvo srityje;
dusulys, pasunkėjęs kvėpavimas, skausmas krūtinėje;
galvos svaigimas, pykinimas, vėmimas, nesusijęs su maistu;
dažnas ir skausmingas šlapinimasis;
pastebėtas vienos kojos paraudimas ir patinimas, jaučiamas karštumas;
pakitusi krūtų būklė: skausmingumas, gilūs spenelių įtrūkimai, sustandėjimas, kieti dariniai krūtyse, paraudusi ir blizganti
oda, temperatūros pakilimas;
sunki emocinė bei psichologinė būklė: nuolatinis liūdesys,
vangumas, varginantis mieguistumas, abejingumas, nepraeinantis jausmas, kad esate bloga mama.
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Būtinasis odos kontaktas
Kūdikio ir mamos kontaktas oda prie odos yra tai, kur vienoje
vietoje patenkinami visi naujagimio poreikiai.
Žinoma, geriausia, kai kūdikį prie savęs glaudžia mama. Tačiau jeigu dėl tam tikrų aplinkybių ji to padaryti negali, ją gali
pakeisti ir tėtis ar kitas artimas žmogus.
Mažylis glaudžiamas prie savęs taip, kad kuo daugiau būtų
odos kontakto. Kuo didesnis fizinis tėvų ir mažylio kontaktas reikalingas visą kūdikystę, ypač jo reikia po cezario pjūvio
operacijos gimusiems ir neišnešiotiems kūdikiams.
Būti prisiglaudus prie mamos yra geriausias būdas naujagimiui pratintis prie gyvenimo už gimdos ribų. Toks oda prie
odos kontaktas ne tik saugus ir kūdikiui, ir mamai, tačiau turi
daugybę trumpalaikių ir ilgalaikių pranašumų:
sumažina stresą; kūdikis mažiau verkia, geriau miega;
sušildo kūdikį;
užtikrina sėkmingesnį žindymą;
reguliuoja jo kvėpavimą; suteikia psichologinį stabilumą; išlaiko aukštą gliukozės kiekį kūdikio kraujyje;
padeda vystytis
smegenims; stiprina prisirišimą; padeda virškinimui ir stiprina imunitetą; sumažina depresijos po gimdymo tikimybę.

Tyresnės nei
medvilnė ir
vanduo

100%
biologiškai
skaidžios

Kaip elgtis po cezario pjūvio? Jeigu mamai taikyta tik vietinė nejautra, priglausti kūdikį ir pirmą kartą jį pažindyti ji gali ir
operacinėje. Jeigu ji dar neatsigavusi po bendros nejautros,
oda prie odos kūdikį ant nuogos krūtinės gali palaikyti ir tėtis
ar kitas artimas žmogus. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja, kad motinos, gimdžiusios savo vaikus per cezario
pjūvio operaciją, turėtų kūdikį priglausti oda prie odos ir jį pažindyti per 30 min. nuo to momento, kai gali reaguoti į aplinką.
Mitai, trukdantys kontaktui:
Naujagimį reikia apžiūrėti iškart po gimimo (tai galima padaryti ant mamos krūtinės arba atidėti apžiūrą).
Naujagimį reikia išmaudyti (varškinė masė apsaugo naujagimio odą, todėl nereikia jo maudyti).
Mamai siuvama tarpvietė (naujagimiui esant ant krūtinės
mama mažiau reaguos į nemalonius pojūčius).
Naujagimis gali sušalti (naujagimio termoreguliacija greičiau
adaptuojasi ant mamos krūtinės).
Mama labai pavargo (kontaktas mamą nuramina).
Naujagimiui nesaugu miegoti kartu su mama (kūdikis gali
saugiai miegoti kartu su žindančia mama).

Just 2

ingredients
99,9%
vandens
ir lašelis vaisių
ekstrakto

Tinkamos
naujagimių ir
neišnešiotų
kūdikių odelei

Žindymo pradžia
Pirmą kartą pažindyti kūdikį reikėtų per pirmą valandą po gimimo. Mama ir kūdikis turėtų būti kuo mažiau atskirti vienas
nuo kito, kad kūdikis galėtų dažnai žįsti krūtį. Žindymas per
pirmąsias 24 val. po gimdymo įtvirtina maitinimą krūtimi.
Žindymas pirmomis paromis arba pieno ištraukimas, jei
naujagimis negali žįsti, padeda laktacijos pagrindus, t. y. kontroliuoja prolaktino gamybą, oksitocino refleksą ir inhibitoriaus
veikimą. Pastarasis stabdytų pieno gamybą ląstelėse, jei krūtyse liktų daug pieno, taip pat stimuliuojami naujagimio ieškojimo,
čiulpimo ir rijimo refleksai. Nestimuliuojami refleksai silpnėja. Jei
pirmas maitinimas neįvyko pirmą valandą po gimimo, tikimybė,
kad maitinimas krūtimi bus sėkmingas, mažėja. Tačiau niekada
ne vėlu inicijuoti sėkmingo žindymo pradžią, žindant pagal poreikį ir taikant oda prie odos kontaktą.
Kaip stimuliuoti žindymą:

Oda prie odos kontaktas

Sėkmingam žindymui labai svarbu tai, kas vyksta su mama ir
kūdikiu po gimdymo. Reikia siekti kiek galima ankstesnio oda
prie odos kontakto. Ankstyvas oda prie odos kontaktas turi
teigiamą poveikį pirmojo žindymo sėkmei, taip pat žindymo
sėkmei 3-ią parą, 1–4 mėnesį po gimimo ir bendrai žindymo trukmei. Oda prie odos kontaktas tarp mamos ir kūdikio
mažina kūdikio verkimo trukmę, pagerina mamos ir kūdikio
bendravimą, palaiko aukštą gliukozės kiekį kūdikio kraujyje,
padeda moteriai sėkmingai žindyti bei didina mamos pasitenkinimo ir pasitikėjimo savimi jausmą.
Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja, kad motinos, gimdžiusios savo vaikus per cezario pjūvio operaciją,
turėtų priglausti savo kūdikį ir pažindyti per 30 min. nuo to
momento, kai gali reaguoti į aplinką. Tokiu atveju svarbu mamos nepalikti vienos, jai turėtų padėti personalas, naujagimio
tėtis ar kitas artimas žmogus.
Būkite su kūdikiu vienoje palatoje. Taip galėsite pastebėti ankstyvus kūdikio alkio požymius ir pažindyti, vos tik jis
praalks. Nelaukite, kol kūdikis ims verkti. Paprašykite atnešti
kūdikį ir palikti su jumis net nakčiai.

Viskas, ką būtina žinoti apie saugius miego
principus. Nemokamas seminaras:

Kintantis pienas

Motinos pieno sudėtis skirtingu laikotarpiu yra skirtingas. Taip
užtikrinami būtiniausi naujagimio, kūdikio, o vėliau ir vaiko poreikiai.
Priešpienis. Maždaug nuo 16 nėštumo savaitės mamos
krūtyse jau gaminasi priešpienis. Ką tik gimusio naujagimio
poreikiams patenkinti visiškai užtenka šio laikinai negausaus,
labai tiršto, daug baltymų ir antikūnų turinčio pieno.
Priešpienyje apstu mineralinių druskų ir mikroelementų, vitaminų, ypač riebaluose tirpių A ir E, imunoglobulinų, fermentų ir kitų naudingų dalykų. Priešpienis yra maistingas ir dažnai
turi gelsvą atspalvį. Palaipsniui, per keletą dienų jis virsta vis
baltesniu, kitokios sudėties, skystesniu pienu.
Pirmąsias 2–5 paras išsiskiriantis priešpienis skirtas labiau
apsaugoti nei suteikti maistinę naudą – tai, ko ypač reikia
po gimimo. Dažnas žindymas užtikrins naujagimio maisto bei
gėrimo poreikius, saugos bei skatins prisitaikymą prie pasikeitusios aplinkos.
Moters priešpienyje yra daug naujagimio sveikatą apsaugančių medžiagų.
Pereinamasis ir brandus pienas. Iki 10–14 kūdikio gyvenimo paros moters krūtyse gaminasi pereinamasis pienas.
Vėliau pradeda rastis brandusis mums įprastos baltos spalvos pienas, išliekantis visą tolesnį žindymo laikotarpį iki pat
atjunkymo.
Naujagimiui palanki ligoninė garantuoja, o kitoje jūs turite
teisę prašyti pagalbos ir naujagimiui palankių veiksmų bei
sprendimų:
informacijos apie žindymo privalumus ir žindymo pirmąją
parą naudą;
išmokymo taisyklingai žindyti;
paaiškinimų, ką daryti, kad pienas gamintųsi, jei esate atskirta nuo kūdikio, ir išmokymo rankomis ištraukti pieną;
galimybės būti kartu su kūdikiu 24 valandas per parą, žindyti kada norite ir kiek norite tiek dieną, tiek naktį;
išvykdama iš gimdymo namų turėtumėte mokėti žindyti,
žinoti, kur kreiptis, iškilus sunkumų.
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Naujagimio refleksai ir raida
Naujagimystė – tai pirmosios 7 dienos po gimimo. Tai tarsi
adaptacinis periodas po ilgų mėnesių motinos įsčiose, padedantis priprasti prie naujų gyvenimo sąlygų. Trumpai aptarsime pagrindinius naujagimio refleksus ir raidos ypatumus.

nemiegančiam naujagimiui būdinga sugniaužta plaštaka, apimanti sulenktą nykštį – tai bendros jo fleksinės padėties dalis.

Ropojimas

Reakcija į stiprią šviesą ir triukšmą
Naujagimis jau reaguoja į stiprią šviesą ir triukšmą. Jis raukia
kaktą, mirkčioja, skėsčioja rankomis (tai vadinamoji baimės
reakcija) arba net suklinka. Net ir vienos iš šių reakcijų pakanka įsitikinti, kad kūdikis jutimo organais suvokia šviesą ir
garsų triukšmą.

Fleksinė poza (susirietimas)
Naujagimiui būdinga fleksinė kūnelio padėtis. Visos galūnės
nuo rankų iki kojų pirštų suriestos. Galva pakreipta į šoną.
Tokią laikyseną vaikutis įgijo dar būdamas motinos gimdoje,
kurioje vietos itin maža. Lenkiamieji raumenys, ištisus mėnesius
buvę įtempti, dar ir po gimimo keletą savaičių neatsipalaiduoja.
Refleksiniai šliaužimo judesiai
Sveikas naujagimis, kai nemiega, dažniausiai įnirtingai spardosi. Gulėdamas ant pilvo jis pakaitomis tiesia tai vieną, tai
kitą koją ir kelia rankas prie veido. Pajutęs, kad padui yra į ką
atsispirti, trukčiojančiais judesiais ant slidaus pagrindo šliaužia į priekį, o galvą netvirtai kilsteli ir didelėmis pastangomis
pakreipia į kitą pusę.

Sėdėjimas

Galva ant šono
Naujagimis dar nemoka sėdėti. Net ir galvos tiesiai laikyti jis
neįstengia. Kai guli aukštielninkas, galvos tiesiai neišlaiko, ji
tolydžio virsta į vieną ar į kitą pusę.

Vaikščiojimas

Automatiški žingsniavimo judesiai
Pirmosiomis savaitėmis galima stebėti įdomų kūdikio refleksą:
palietus jo padą, toji koja išsitiesia, o antroji koja tuo pačiu
metu linksta. Jei laikysime kūdikį stačią ant kieto pagrindo
ir prisitaikysime prie jo judėjimo, tai jis „nužygiuos“ kad ir per
visą stalą. (Per du mėnesius šis refleksas išnyksta, kad galėtų
toliau vystytis valingas vaikščiojimas.)

Griebimas

Griebimo refleksas
Kūdikis ne tik ropoja ar žingsniuoja, bet ir griebia grynai refleksiškai. Kam nors palietus delną, nykštys ir kiti pirštai tuoj pat susigniaužia ir keletą sekundžių tvirtai laiko „grobį“ saujoje. Sveikam
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Suvokimas

Socialumas

Mažasis žmogutis pirmą kartą kontaktuoja su aplinka per odą.
Per ją jis gauna pirmuosius svarbius savo gyvenimo įspūdžius: pajunta šilumą ir šaltį, minkštumą ir kietumą. Sveiką
naujagimį ramina prisilietimas prie odos: jis nurimsta paimtas
ant rankų ir galėdamas priglusti prie šilto mamos kūno. Jei šitaip nepavyksta kūdikio nuraminti, tai jis, ko gero, yra alkanas
arba jam ką nors skauda. Odos kontaktas ypač intensyvus
žindant. Neramus naujagimis, pajutęs šiltą, minkštą krūties
odą, aprimsta. Šitaip kūdikis žįsdamas pirmą kartą pajunta
pasitenkinimą dėl sąlyčio su kitu žmogumi.
Garsinė saviraiška
Gal atrodytų ir juokinga, bet žmogus pradeda mokytis kalbėti
nuo smarkaus riksmo. Sveikas naujagimis bet kokį nepasitenkinimą reiškia visu garsumu ir iš pradžių dėl visų priežasčių.

Neurologinis ištyrimas

Išnešioto, sveiko naujagimio poza fleksinė, t. y. sulenktos
rankytės ir kojytės. Tiriami naujagimio refleksai – tai nevalingi
spontaniniai (naujagimio aktyvumas) judesiai ir atsakas į dirgiklį.
Ieškojimo refleksas – palietus lūpų kampą, naujagimis suka
galvą ir žiojasi. Čiulpimo refleksas – palietus gomurį, naujagi
mis čiulpia. Moro refleksas – išskečia rankutes į šonus, apglė
bia save. Toninis kaklo refleksas – galva pasukta į vieną pusę,
ranka toje pusėje išsitiesia, o priešingoje pusėje per alkūnę
lieka sulenkta. Griebimo refleksas – palietus delną, pirštukai
susigniaužia į kumštį. Babinskio refleksas – pabraukus padu
ką, išsiskleidžia pirštukai. Žingsniavimo refleksas – laikant už
pažastėlių, suteikus padams atramą, naujagimis žingsniuoja.
Neurologė Vitalija Gresevičienė

Pirmieji tyrimai
Naujagimio būklę vertina gimdymą prižiūrėjęs medikas, nuodugniai naujagimis apžiūrimas neonatologo ar per pirmąsias
24–48 val. po gimimo, vėliau apžiūra vyksta kiekvieną rytą.
Jos metu vertinama bendroji būklė, žindymo aktyvumas,
svoris, laikinųjų būklių simptomai, odos ir virkštelės pokyčiai.

Balai pagal APGAR

APGAR įvertinimas nėra išsami naujagimio sveikatos apžiūra. Jis parodo tik vaikelio būklę po gimimo, išgyvenamumo
prognozę, bet ne tolesnę jo sveikatos būklę. Vertinama kūno
odos spalva, pulsas, grimasos, refleksai, aktyvumas, raumenų tonusas, kvėpavimo stiprumas.
8–10 balų įvertinimas rodo gerą naujagimio būklę, medikų
pagalbos nereikia, gyvybei pavojus negresia.
4–7 – naujagimiui gimdymo metu pritrūko deguonies, rei
kia suteikti skubią pagalbą ar gaivinimą.
1–3 balai yra labai žemas įvertinimas. Naujagimio gyvybei
gresia pavojus, būtina taikyti skubias gaivinimo priemones.
APGAR skalė

0 balų

1 balas

2 balai

0

< 100

> 100 ml

nejuda

silpnas

stiprus

Išvaizda
Pulsas
Refleksai
Raumenų tonusas
Kvėpavimas

Visuotinis naujagimių tikrinimas

Patikra dėl įgimtų medžiagų apykaitos ligų (įgimta hipotirozė, galaktozemija, fenilketonurija, įgimta antinksčių hiperplazija). Kraujas imamas iš naujagimio kulniuko ant specialaus chromatografinio popieriaus ir mėginys siunčiamas į
genetikos laboratoriją praėjus 48 val. nuo pirmo naujagimio
maitinimo. Genetikos laboratorijos darbuotojai apie tyrimo
rezultatus informuoja tėvus tuo atveju, jeigu randa pokyčių
(atsiunčia paštu).

Hemoraginės ligos profilaktika

Pirmosiomis valandomis (per 2 val.) po gimimo visiems naujagimiams rekomenduojama suleisti į raumenis ar sugirdyti vitamino K. Hemoraginė liga – tai kraujavimas, sukeliamas kraujo
krešumo sutrikimo, atsirandančio dėl vitamino K stygiaus.
Klausos patikra. Visuotinis naujagimių klausos tikrinimas
siekiant kaip galima anksčiau nustatyti įgimtą klausos sutrikimą.
Akių dugno raudonojo reflekso tyrimas. Tai naujagimių
akių tikrinimas siekiant laiku nustatyti įgimtas optinių terpių
drumstis ar kitas akių ligas, trukdančias normaliai vystytis regos sistemai.
Kritinių įgimtų širdies ydų tikrinimas. Siekiama nustatyti,
ar naujagimis neturi kritinės įgimtos širdies ydos, dėl kurios dar
nepasireiškė klinikiniai sveikatos būklės sutrikimo simptomai.

Skiepai

Visi naujagimiai, nesant kontraindikacijų, gavus tėvų sutikimą, yra skiepijami nuo tuberkuliozės ir hepatito B.
BCG (tuberkuliozės) vakcina skiepijama 2–3-ią gyvenimo
parą. Skiepijama į kairio žasto viršutinę išorinę sritį, į odą specialiais švirkštais ir adatomis. Skiepus atlieka tik specialiai išmokytas medicinos personalas. Sunerimti, jeigu povakcininė opa
(3–4 sav.) daugiau nei 10 mm padidėjo pažastyje, virš ar po
raktikauliu, o kakle daugiau nei 15 mm.
HB (hepatito B) vakcina skiepijama 1-ą gyvenimo parą (per
24 val. po gimimo). Skiepijama giliai į šlaunies raumenį.
Nepaskiepijus naujagimio akušerijos skyriuje, kreipkitės į
kūdikį prižiūrintį gydytoją, kuris informuos apie sąlygas pasiskiepyti poliklinikoje ir sudarys tolesnį skiepų planą.
Kreipkitės į kūdikį prižiūrintį gydytoją, jei pastebite šias naujagimio būkles:
pasunkėjęs kvėpavimas, mėlynavimas;
gausus veido bėrimas;
paraudimas aplink naujagimio krūteles;
naujagimis vangus, nevalgo, pakilusi kūno temperatūra
(sunerimti, jeigu ji žema);
gausus atpylimas, išsipūtęs pilvas, naujagimis nesituština;
ryškėja gelta arba vėl atsinaujina;
įtartini pakitimai skiepijimo vietose ar pasireiškusios komplikacijos.
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Organizmo pokyčiai po
gimdymo
Nėštumo metu pokyčių patiria visos organizmo sistemos ir
organai. Po gimdymo organų funkcijos į pradinę būseną grįžta per 2 mėnesius.

Pilvo siena. Ant jos gali būti nėštumo drūžių, baltoji pilvo
linija, gali būti išsiskyrę pilvo raumenys. 6 savaitę drūžės ir
baltoji pilvo linija išbąla ir įgauna balzganą atspalvį.

Gimda. Gimdos gleivinė atsinaujina per 3 savaites po gimdymo, tačiau placentos prisitvirtinimo vieta užgyja per 6–8 savaites. Per pirmąją savaitę gimdos svoris sumažėja iki 500 g, per
antrąją – iki 250 g. Iš karto po gimdymo gimdos dugno aukštis
yra vidury tarp bambos ir sąvaržos. Po 24 val. gimdos dugnas
pakyla iki bambos, vėliau kasdien leidžiasi žemyn maždaug per
2 cm. Pirmosios savaitės pabaigoje gimdos dugno aukštis yra
8 cm virš sąvaržos. Vėliau gimda traukiasi toliau ir pasislepia
mažajame dubenyje, per pilvo sieną jos nebeapčiuopsi.

Krūtys. Jos keičiasi nuo pat nėštumo pradžios: pilnėja, tamsėja speneliai, gali išsiskirti priešgimdinis pienas. Aktyvi krūtų
veikla (laktacija) prasideda laikotarpiu po gimdymo. Pirmomis
paromis gaminasi priešpienis, o 2–3 parą ima rastis pienas.

Gimdos kaklelis. Praėjus 12 val. po gimdymo, gimdos
kaklelio vidinės angos išsiplėtimas sumažėja nuo 10 cm iki
5–6 cm. Vidinė gimdos kaklelio anga užsiveria apie dvyliktą
parą, išorinė gimdos kaklelio anga – 3–4 savaitę po gimdymo.
Lochijos. Tai yra po gimdymo išsiskiriančios gimdos išskyros. Jas sudaro kraujas, audinių ir gleivių likučiai. Pirmosios
trys paros – kraujingos lochijos; 4–10 parą – rusvos lochijos;
2 savaitę – šviesiai gelsvos; 3–4 savaitę – šviesios, balkšvos;
nuo 5–8 savaitės – išskyrų iš gimdos nėra. Sveikų moterų lochijų kvapas yra toks, koks būna menstruacijų metu esančių
išskyrų ir kraujo kvapas.
Kiaušintakiai. Po gimdymo jie yra padidėję dėl padidėjusio
kraujo pritekėjimo ir pagerėjusios kraujotakos. Į savo pirminę
formą kiaušintakiai sugrįžta antrosios savaitės pabaigoje.
Kiaušidės. Kiaušidėse ima bręsti folikulai jau pirmomis dienomis po gimdymo. Laktacija stabdo ovuliaciją, nes gaminasi
hormonas prolaktinas, kuris neleidžia folikulams sprogti ir moteriai pastoti. Žindančioms moterims menstruacijų paprastai
nebūna, tačiau ovuliacija gali įvykti ir žindyvėms, todėl moteris
nėra 100 proc. apsaugota nuo pastojimo. Nežindančioms
moterims mėnesinės ir ovuliacija įvyksta apie 6 savaitę.
Tarpvietė. Tarpvietės raumenys susitraukia per 10–12 dienų. Per tiek laiko sugyja kirpimo vieta, jeigu buvo atlikta epiziotomija.
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Šlapimo išskyrimo organai. Dažnai būna taip, kad moteris
nenori ar negali pasišlapinti. Tam įtakos gali turėti skausmo
malšinimas gimdymo metu. Gali pasireikšti dalinis pasišlapinimas, kai jaučiamas diskomfortas pasišlapinus, noras šlapintis dar.

Apsiprausimai – dažni

Jau kitą dieną po gimdymo rekomenduojama maudytis po
dušu (vonioje negalima dėl infekcijos rizikos) ar tekančiu vandeniu kelis kartus per dieną, kad neužsilaikytų ir nesikauptų
gimdos išskyros, nekiltų uždegimas. Nesibaiminkite plauti
tarpvietės kirpimo vietoje – tai būtina, siekiant išvengti galimų
infekcijų. Nuolat daromos oro vonios labai pagreitina gijimą.
Kai prausiate tarpvietę ar pasinaudojusi tualetu, visada
šluostykite ir prauskite iš priekio atgal, kad bakterijos nepatektų iš išangės į šlaplę. Žindymas skatina gimdos susitraukimus, tuomet išskyros pasišalina gausiau, todėl nusiprauskite
pažindžiusi ir kaskart, kai išskyrų pajusite daugiau.

Higienos reikmenys

Kraujavimas gali tęstis net keletą savaičių, todėl higieninių
paketų naudojimas ilgą laiką gali sukelti odos šutimą, niežulį
ar perštėjimą. Norint to išvengti, rekomenduojami tik aukštos
kokybės medvilniniai ar ekologiški paketai, medvilninės, natūralaus pluošto kelnaitės. Higieninius paketus pirmosiomis
dienomis reikia keisti kuo dažniau, vėliau – bent kas 3–4 valandas. Išskyroms sugerti nenaudokite tamponų.
Dėvėkite medvilnines, natūralaus pluošto apatines kelnaites. Svarbu, kad jos būtų gana laisvos, netrintų ar nespaustų. Skalbdama apatinius rinkitės kuo švelnesnes skalbimo
priemones, labai gerai išskalaukite.

Sėkmingas maitinimas krūtimi
Taisyklingas maitinimas – tai svarbiausias sėkmingo žindymo
veiksnys. Dauguma žindymo problemų atsiranda dėl mamos
nepatyrimo žindyti ir kūdikio žįsti. Žindoma tik pagal kūdikio
poreikį. Iš pradžių kas 1,5–2–3 val., retais atvejais kas 4 val.;
maitinama apie 20–30 min. iš vienos krūties.

Žindymas gulint. Gulėdama ant tvirto pagrindo, vaikelį priglauskite prie savęs, atsukite į save, prilaikykite ranka visą
kūną, ne tik galvą. Paremkite pečius, atsipalaiduokite ir žindykite kūdikį iš apatinės krūties. Tokia žindymo poza itin patogi
nakties žindymui.

Taisyklingas maitinimas

Pasiūlykite krūtį, kai kūdikis dar nėra labai alkanas, nepiktas, kai rodo tik ankstyvus alkio požymius: kaišioja liežuvėlį,
ieškodamas judina lūpas, čiulpia rankutes.
Prieš duodama krūtį kūdikiui, visada palaukite, kol jis išsižios (perbraukite pirštu per skruostą lūpų link, speneliu perbraukite lūpų kontūrą), tada priglauskite kūdikį prie krūties (o
ne kiškite krūtį kūdikiui į burną). Jei nosytė prisiglaudusi prie
krūties – gerai, nebijokite, vaikelis neuždus, nes jis kvėpuoja
pro nosies šnerves.
Atsipalaiduokite. O kad žindyti būtų patogu, prieš maitinimą
patogiai įsitaisykite pasinaudodama pagalvėmis.
Keiskite maitinimo padėtis.
Tinkama kūdikio pozicija prie krūties:
kūdikio kūnelis tiesioje linijoje;
kūdikio pilvukas prie motinos pilvo;
šiek tiek atlošta galvutė.
Taisyklingas apžiojimas:
smakriukas liečia krūtį;
burna plačiai pražiota (o ne čiulpia tik atkištomis lūpytėmis);
apatinė lūpa išsivertusi (paprašykite, kad kas nors pažiūrėtų
iš apačios);
apžiota kuo daugiau apatinio rudojo lauko aplink spenelį.
Svarbu žinoti, kad kūdikis žindimui „spenelį“ formuoja iš dviejų
trečdalių rudojo laukelio ir tik vieną trečdalį iš paties spenelio;
žandukai apvalūs, neįtraukti, stipriai juda apatinis žandikaulis;
kartais girdimas rijimo garsas.

Žindymo padėtys

Pirmomis dienomis po gimdymo dažnai tenka (dėl tarpvietės plyšimų ar kirpimo) žindyti gulint. Svarbu, kad pečių
juosta būtų atpalaiduota, ranka atmesta taip, kad naujagimiui netektų nepatogiai gulėti ant rankos, perkreipta galvute. Todėl reikia patogiai atsigulti, po pečiais ir galva padėti
keletą pagalvių.
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Pusiaugula. Išmėginkite tokią žindymo padėtį: įsitaisykite
pusiaugula ant nugaros ant
pagalvių taip, kad kiekvienas
jūsų kūno lopinėlis būtų patogiai prilaikomas, ir pasiguldykite kūdikį pilvuku ant savo
pilvo. Tokioje padėtyje daugeliui kūdikių prabunda žindymo
instinktai ir pasinaudodami
gamtos jiems duotais refleksais jie sugeba patys susirasti ir
apsižioti krūtį – dažnai tai pavyksta daug lengviau nei esant
sėdimoje padėtyje.
Žindymas sėdint. Taip pat svarbu
patogiai įsitaisyti lovoje ar krėsle, atremti kojas, nugarą ir pečius. Vaikelį
pasiguldykite krūtų aukštyje, visu
kūnu atsukite į save. Prilaikykite ne
tik kūdikio pečius ir galvą, bet ir visą
kūną, pasidėkite atramą (pagalvę
ar žindymo pagalvę) po alkūne, kad
laikant kūdikį nenutirptų ranka. Pirmomis savaitėmis pabandykite prilaikyti kūdikio galvelę iš apačios ranka,
esančia priešingoje pusėje, nei krūtis,
iš kurios žindote.
Kiekvieno maitinimo metu išmėginkite vis kitą padėtį, bandykite naujas, kol atrasite jums abiem patogiausią.

Ar pakanka pieno?
Pieno kiekis motinos krūtyse priklauso nuo kūdikėlio apetito,
kuris, kaip ir suaugusiųjų, per parą keičiasi. Skirtingu paros
metu kinta ir paties pieno riebumas. Naktį ir pirmoje dienos
pusėje jis būna riebesnis ir todėl sotesnis, o antroje dienos
pusėje ir vakare – jau liesesnis, todėl ryte vaikutis dažniausiai
prašo valgyti rečiau, o vakare – dažniau. Norint suprasti mažylio poreikius, pastebėti jo apetito svyravimus, reikia:
Pažinti ir suprasti alkio požymius – kartais kūdikio rodomas
nepasitenkinimas nebūtinai susijęs su alkiu.
Maitinti pagal poreikį. Šis poreikis arba maitinimo dažnis
yra individualus kiekvienam kūdikiui. Vieni žinda kas 1–2 val.,
kiti – kas 3–4 val.
Leisti žįsti, iki kūdikis paleis krūtį pats arba kietai užmigs,
aktyviai žindęs 20–30 min. ar ilgiau.
Tyrimai rodo, kad kūdikio augimas priklauso ne nuo atskirų
maistinių medžiagų – riebalų, baltymų ar laktozės, o nuo bendro suvalgyto pieno kiekio. Taip pat žindomi kūdikiai moka
pasireguliuoti, kiek jiems reikia maisto, ir nevalgo daugiau nei
jiems reikia. Todėl išlaikyti kūdikį prie krūties ilgiau, nei jis nori,
gali būti sunku. Toks kūdikis arba blaškysis bandydamas nusisukti nuo krūties, arba apsižiojęs ją užmigs. Geriausia būtų
pasikliauti kūdikiu ir leisti jam vieną krūtį žįsti tol, kol jis nori ją
žįsti, ir perkelti prie kitos krūties, kai jis paprašo. Tokiu būdu
užtikriname, kad kūdikis suvalgo daugiau pieno, tą rodo ir
tyrimai: kūdikiai, kurie vieno maitinimo metu gauna valgyti iš
abiejų krūtų, suvalgo daugiau pieno nei tie, kurie vieno valgymo metu gauna tik vieną krūtį. Ir vėl – versti kūdikį valgyti iš
abiejų krūtų nereikia, tačiau jeigu jis prašo antros, netaupykite ir leiskite jam žįsti ir antrąją.

Pieno kiekis

Naujagimio skrandis yra vos vieno arbatinio šaukštelio dydžio, tad ir priešpienio pirmąsias tris paras reikia tik 2–20 ml.
Kūdikio amžius
Skrandžio dydis

1 para

2 para

Vyšnios dydžio, ~5–7 ml

Kiek pienuko per parą
pagamina mama

Vos keli lašai
priešpienio

~7–123 ml

Kiek šlapinasi per parą

1x

2x

Kiek tuštinasi per parą
ir kokia išmatų spalva
Kaip kinta svoris

1–2 x
Krinta

Dažnas žindymas, kurio metu stimuliuojami speneliai ir ištuštinamos krūtys, siunčia signalą mamos hormonų sistemai,
kad reikia didinti pieno gamybą. Anksčiau jau gimdžiusios ir
žindžiusios vaikučius moterys priešpienio iškart po gimdymo
turi daugiau ir jis gausėja sparčiau nei pirmąkart pagimdžiusių
moterų.
Pirmosiomis dienomis po gimdymo naujagimio žindimas
skatina laipsnišką pieno atsiradimą, todėl žindant pagal kūdikio poreikį dieną ir naktį išvengiama pieno užsistovėjimo, krūtų tinimo ir kitų laktacijos pradžioje galimų komplikacijų. Prolaktino koncentracija kraujyje priklauso nuo kūdikio žindimo
trukmės ir taip sureguliuojama pieno „pasiūlos ir paklausos“
sistema: mama pagamina tiek pieno, kiek kūdikiui jo reikia.
Mamos pienas gaminamas iš jos organizme esančių medžiagų, todėl pieno kiekis tiesiogiai nepriklauso nuo to, kiek
ir ką mama valgo. Pieno gamybos procesą valdo hormonai,
pirmiausia endokrininė sistema. Vėliau, kai pieno kiekis susireguliuoja, pieno gamyba labiau priklauso nuo autokrininės
sistemos, t. y. pieną gaminančios ląstelės pačios ir išskiria
prolaktiną, kuris stimuliuoja jas toliau gaminti pieną.
Kaip žinoti, ar kūdikiui pieno pakanka? Geriausi pieno
kiekio pakankamumo matai yra trys: šlapinimasis, tuštinimasis ir svorio augimas. Naujagimis natūraliai praranda iki
10 proc. savo gimimo svorio pirmosiomis dienomis, iki 10-os
dienos jį atgauna. Todėl pirmomis paromis reikėtų kiek galima dažniau glausti vaikutį prie krūties ir nesivadovauti svorio
rodmenimis. Pirmąją savaitę šlapinimosi bei tuštinimosi kiekis
didėja ir jau nuo 6-os paros žindomas kūdikis turėtų gausiai
šlapintis bent 6 kartus per parą skaidriu, bekvapiu šlapimu,
o tuštintis bet 3–4 kartus per parą iki 45-os gyvenimo paros.
Kai kurie kūdikiai gali tuštintis ir rečiau, tačiau tokius būtinai
turi apžiūrėti specialistas ir įvertinti, ar su mažyliu tikrai viskas
gerai. Po 45-os gyvenimo paros žindomi kūdikiai gali nesituštinti ir iki 10, kartais net daugiau, parų. Jeigu jie jaučiasi
gerai, tai laikoma normaliu reiškiniu.
3 para

4 para

6 para

Graikinio riešuto dydžio, ~15–30 ml

Abrikoso dydžio, ~45–60 ml

~98–775 ml

~7–123 ml

3x

4x
1–3 x

Gali kristi

5 para

Stabilizuojasi

5x

6x
2–3 x

Pradeda augti

Kaip atsigauna kūnas
Pirmoji savaitė

Kūnas po vaginalinio gimdymo
Makštis ir vulva ištinusi, perštinti, maudžianti.
Kraujingos išskyros (lochijos) panašios į gausias mėnesines.
Sąrėminio pobūdžio gimdos susitraukimai (ypač žindant).
Kūnas po CPO
Gali būti sunku judėti, ypač pirmosiomis paromis.
Rekomenduojama judėti, kad nesusidarytų trombų.
Skausmas pjūvio vietoje.
Kraujingos išskyros (lochijos) panašios į gausias mėnesines.
Sąrėminio pobūdžio gimdos susitraukimai (ypač žindant).
Pilvo pūtimas.
Emocijos
Ekstremalūs hormonų pokyčiai lemia nuotaikų kaitą.
Nuovargis.
Beviltiškumo jausmas (dažniausiai dėl miego trūkumo).
Postnatalinis liūdesys (sunkiausia trečia para).
Pagalba sau po vaginalinio gimdymo:
Ledo kompresai tarpvietės srityje.
Šlapinantis apsipylinėti tarpvietę šiltu vandeniu.
Sėdimosios vonelės 3 kartus per dieną po 20 min.
Vidurių užkietėjimo profilaktika.
Jei tarpvietę labai skauda, galima išgerti vaistų nuo skausmo.
Priimkite aplinkinių pagalbą, prašykite pagalbos.
Pagalba sau po CPO:
Saugoti pjūvio vietą nuo nešvarumų ir drėgmės. Po dušo
netrinti, o sugerti drėgmę, jei nebaisu, kuo anksčiau nebeklijuoti pleistro, kad žaizda „kvėpuotų“, net jei siūlai ir nepašalinti.
Grįžus namo galima palengva pradėti pjūvio zonos masažą, siekiant išvengti kieto rando susidarymo.
Praėjus 7–10 dienų po operacijos, kai nukrinta žaizdos
šašas, galima pradėti naudoti tepalus randams.
Jei reikia, galima išgerti vaistų nuo skausmo, pilvo pūtimo.
Priimkite aplinkinių pagalbą, prašykite pagalbos.

Antroji savaitė

Kūnas po vaginalinio gimdymo
Kraujingų išskyrų mažėja, gali tik teplioti, bet vis dar gali ir
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gausiai kraujuoti. Abiem atvejais viskas normalu.
Galimas tarpvietės niežulys – tai ženklas, kad tarpvietė gyja.
Kūnas po CPO
Vis dar galimas silpnumas, skausmas, bet jis jau nebeturėtų
trukdyti rūpintis savimi ir kūdikiu.
Galimas niežulys pjūvio vietoje – tai ženklas, kad žaizda gyja.
Antrąją savaitę jau galima pradėti reguliariai tepti randą silikoniniu geliu.
Emocijos
Postnatalinis liūdesys yra normalus reiškinys.
Jei liūdesys lydimas nerimo – nesinori valgyti, sunku užmigti,
nejaučiamas ryšys su naujagimiu, kyla suicidinių ar smurtinių minčių, būtina pasikalbėti su gydytoju, gali pasireikšti
depresija po gimdymo.
Pagalba sau po vaginalinio gimdymo:
Jei žindote, dažniausiai tai yra pagrindinis šio laikotarpio
iššūkis. Todėl jei kyla klausimų, būtinai pasikvieskite žindymo
konsultantę. Speneliams patinka „oro vonios“, gryno lanolino
tepalas. Nepatinka netaisyklingas apžiojimas ir vienkartiniai
pieno sugertukai.
Kasdienis fizinis aktyvumas. Jei dėl kokių nors priežasčių
į lauką su kūdikiu išeiti negalite, raskite galimybę apeiti bent
aplink namą. Jums reikia aktyviai judėti ir kvėpuoti grynu oru.
Sveika mityba. Ypač sveiki užkandžiai ir vanduo. Kalis –
mikroelementas, palaikantis energingumą (gausu ankštiniuose, bulvėse, špinatuose, petražolėse, bananuose, papajose).

Šeštoji savaitė

Kūnas po vaginalinio gimdymo
Gimda tampa tokia, kokia buvo iki nėštumo.
Kraujingos išskyros baigiasi, bet gali pakraujuoti po didesnio
fizinio krūvio.
Gali būti atnaujinami lytiniai santykiai (jei nebėra kraujingų išskyrų iš makšties).
Didinamas fizinis aktyvumas.
Kūnas po CPO
Gimda tampa tokia, kokia buvo iki nėštumo.
Kraujingos išskyros baigiasi, bet gali pakraujuoti po didesnio
fizinio krūvio.

Gali būti atnaujinami lytiniai santykiai (jei nebėra kraujingų išskyrų iš makšties).
Galima didinti fizinį aktyvumą, vairuoti ir kilnoti ne tik savo kūdikį.
Randą gali niežėti arba galite jausti nutirpimą.
Cezario pjūvio randą tepkite randams skirtu silikoniniu geliu.
Emocijos
Normalu jaustis pavargusiai ir kasdien patirti vis naujų iššūkių.
Esant depresijos po gimdymo požymių būtina pasikonsultuoti su gydytoju.

Emocijos
Nusistovėjusios teigiamos emocijos.
Jei išlieka ar atsiranda depresijos po gimdymo požymių, būtina pasikonsultuoti su gydytoju.
Pagalba sau:
Fizinis aktyvumas – sportas labai svarbus ne tik fizinei, bet
ir psichinei sveikatai.
Galima pradėti sportuoti didesniu pajėgumu.

Pagalba sau:
Nors mediciniškai tai yra laikotarpio po gimdymo pabaiga,
daugeliui moterų prireikia bent metų, kad visisiškai atsigautų po gimdymo (būtent todėl ir rekomenduojama pirmuosius
metus neplanuoti naujo nėštumo), todėl rūpinkitės savimi.
Fizinį aktyvumą didinkite palengva, nesilaikykite dietų,
ypač jei žindote.
Atnaujindama lytinius santykius klausykite savo kūno, tai
bus tarsi naujas pirmas kartas. Pasirūpinkite savo komfortu.
Jei žindote, normalu, kad galite jausti mažesnį lytinį potraukį,
didesnį makšties sausumą.
Nuovargis gali būti visų nesėkmių priežastis, todėl miegokite, snauskite, kai tik galite.

Metai po gimdymo

Šeštasis mėnuo

Pagalba sau:
Jei lytiniai santykiai išlieka skausmingi, kankina šlapimo
nelaikymo problema, dubens organų nusileidimas, pasikonsultuokite su gydytoju.
Toliau sportuokite ir sveikai maitinkitės – tegul šie įpročiai
išlieka visam gyvenimui.

Turėtų nustoti gausiai slinkti plaukai.
Turėtų nebelikti šlapimo nelaikymo problemos.
Fizinis nuovargis dėl miego trūkumo.
Gali atsinaujinti mėnesinės (bet gali ir anksčiau arba po metų).

Atrodo, kad viskas grįžo į būklę, buvusią prieš nėštumą, tačiau galimi nedideli pokyčiai – galbūt liko keli kilogramai arba
riebalai kaupiasi kitose kūno vietose.
Pakitusi krūtų išvaizda (didesnę įtaką tam turi nėštumas, ne
žindymas).
Saugu planuoti naują nėštumą, tačiau CPO atveju tarp gimdymų rekomenduojama 18 mėn. pertrauka.
Emocijos
Emocinė savijauta dažniausiai jau būna visiškai stabili, bet vis
dar tiesiogiai priklauso nuo išmiegotų valandų. Pamiegokite
kartu su kūdikiu.

Žindymo liemenėlė
Tinkamai parinkta liemenėlė žindymo metu moterims padeda
jaustis geriau, o kartais – net išvengti nemalonių pojūčių ir
negalavimų, tokių kaip pieto stazės, nugaros skausmai. Kokia
turi būti nėščiosios ir žindyvės liemenėlė?

Svarbiausi reikalavimai
liemenėlei

PATOGI ŽINDYTI
Petnešėlės plačios, audinys nedirgina, apimties juosta neveržia, kaušeliai nespaudžia, o juos patraukus, turi lengvai
atidengti krūtį (ne tik spenelį), nespausdami krūties ir pieno
latakų.

Audinys pralaidus orui
Platesnės petnešėlės
Stabilūs reguliatoriai
Keletas užsegimo pozicijų
Plati palaikymo juosta
Tamprūs kaušeliai
Tinkamas dydis

9 MĖNESIAI I www.9menesiai.lt
Didžiausias žindymo liemenėlių
pasirinkimas. Profesionali konsultacija.
Internetu ir OGMIOS MIESTE,
Verkių g. 29, Vilnius

NEVARŽANTI KRŪTŲ POKYČIŲ
Nėštumo metu ir ypač pirmas dvi savaites po gimdymo krūtų
dydis gali kisti intensyviai. Numatyti, kiek padidės krūtys po
Liemenėlės tipas
Tinkamiausia
dėvėti
Kada geriausia
įsigyti
Kiek vienetų turėti
Savybės
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gimdymo – neįmanoma, todėl rekomenduojama įsigyti tik 1–2
sportines liemenėles nėštumo pabaigoje ar po gimdymo, o
vėliau papildomai įsigyti reikiamo modelio ir dydžio. Gimdyvei
šiuo laikotarpiu tiktų sportinio tipo liemenėlė, besiūlė, elastinga, bet tvirta.

LENGVAI PRIŽIŪRIMA
Dažnai žindyvę vargina didesnis ar mažesnis savaiminis pieno pratekėjimas. Liemenėlė, sulaistyta pieno lašeliais, tampa
drėgna ir tinkama terpe bakterijoms. Pagrindinė priežiūra –
skalbimas. Dažnai skalbiama ir džiovinama liemenėlė neturėtų
prarasti nei formos, nei tamprumo, nei dydžio. Kokybiško audinio liemenėlė tarnaus ilgiau. Bakterijos lėčiau dauginasi, jei
liemenėlė pasiūta iš natūralaus audinio.
Parengta pagal Rasos Siudikienės,
tarptautinės laktacijos konsultantės (IBCLC), informaciją

NĖŠČIOSIOS IR ŽINDYMO

SPORTINIO TIPO

ŽINDYMO LIEMENĖLĖ

8–9 nėštumo mėnesį (pagal poreikį)
+ žindymo laikotarpiu, kai nusistovės
krūtinės dydis (nuo 1–6 mėnesio po
gimdymo)

Pirmasias savaites
PO GIMDYMO
+ namuose ar naktį žindymo laikotarpiu

2 mėnesį po gimdymo ir žindymo
laikotarpiu
+ atskira puošni liemenėlė ypatingoms
progoms

III trimestrą

Nėštumo pabaigoje arba
po gimdymo

Nuo 3 savaitės po gimdymo

1–2 liemenėles

1–2 liemenėles

2–3 liemenėles

formuojanti, su lankeliais, su pakietinimais, patogi, tvirta, prisitaikanti –
tampri, tinkanti žindyti, pralaidi orui

elastinga, be lankelių, besiūlė, prisitaikanti, lengvai atsegamas kaušelis,
pralaidi orui

formuojanti, platesnės petnešėlės, palaikymo juosta, keletas užsegimo pozicijų,
atsegamas kaušelis, pralaidi orui

Bambutės priežiūra
Pirma minutė po gimimo. Naujagimiui virkštelė perspaudžiama ir perkerpama pirmą minutę po gimimo. Palaukiama,
kol ji nebepulsuos ir į naujagimio organizmą atitekės kraujas,
prisotintas deguonies.
„Krokodilas“. Virkštelė perspaudžiama specialiu įrankiu,
panašiu į žirkles – kocheriu ir tada perkerpama. Virkštelė neturi nervo, skausmo vaikelis nejaučia. Nuo bambutės apie
1–2 cm atstumu virkštelės galiukas (kultė) užspaudžiamas
dantytu spaustuku, dažnai vadinamu „krokodilu“.
Sausai ar minkštai? Vienos virkštelės džiūsta sausai, susitraukia, tampa kietos. Kitos džiūsta šlapiai, jos išlieka minkštos, gleivėja, kartais skleidžia nemalonų kvapą ir todėl dažnai
sukelia nerimą tėveliams.
Galiukas nukris. Užspaustas bambutės galiukas maždaug
per savaitę sudžiūsta ir nukrinta, lieka galiukas, panašus į
raziną. Jei galiukas paliktas ilgesnis – džiūti gali ilgiau, o labai trumpo palikti nerekomenduojama dėl galimų infekcijų.
Džiūvimo laikas priklauso ir nuo virkštelės storio, kuris būna
įvairus, ir nuo bakterijų (jos stimuliuoja žaizdelės gijimą), kuriomis naujagimio oda apsisėja nuo mamos „oda prie odos“
kontakto metu.

Bambutės priežiūra

Bambutę laikyti švarią ir sausą, leisti jai „kvėpuoti“ ir gyti.
Saugoti, kad ant bambutės nepakliūtų šlapimo ar išmatų.
Parinkti tinkamas sauskelnes, kad jos nesiektų ir nedirgintų bambos žaizdelės.
Drabužėliai, kurie liečiasi su bambute, turi būti švelnūs,
išskalbti, išlyginti (kol sugis bambutė), keičiami kas dieną.
Saugoti bambutę nuo sagų, segių, monetų.
Valyti virintu vandeniu ir vata. Papildomas priemones naudoti tik tada, jei patarė ir pamokė gydytoja ar seselė. Kai kurie
gydytojai rekomenduoja 70º spiritą (išrašo receptą) arba dezinfekuojamuosius purškalus.
Nereikia krapštyti ar kitaip šalinti ant gyjančios žaizdelės
susidarančių šašiukų (nuo odelės jos nuvalomos).
Naujagimis pirmą kartą maudomas grįžus iš ligoninės tiek
esant virkštelei, tiek jai nukritus. Vandentiekio vandens virinti
nereikia, šulinio vanduo virinamas tik tol, kol užgis bambutė.
Ant bambutės žaizdelės patekusios bakterijos ar nešvarumai gali sukelti uždegimą. Pasitarkite su gydytoju, jei odelė
aplink bambos žiedą patinsta ar parausta daugiau nei 5 mm,
jei kartu atsiranda karščiavimas ar kūdikis jaučiasi blogai, neįprastai (vangiai, mieguistai).

Kartais dėl odos pertekliaus kūdikio bambutė atrodo iškili
arba išvirtusi. Leiskite apžiūrėti gydytojui – jei čiuopiant jaučiamas lygus dugnas, tai normalu. Jei kūdikiui kosint ar verkiant bambos vietoje iškyla netaisyklingos formos kauburėlis,
tai gali būti bambutės išvarža.

Bambutės valymas

1. Pasiruoškite vietą procedūrai ir viską turėkite po ranka.
Jei planuojate maudyti, bambutę valykite po maudynių. Jums
reikės švaraus pakloto ar rankšluosčio, virinto vandens, keleto vatos gumulėlių, vatos suktuko (ausų krapštuko), drabužėlių perrengti.
2. Prieš ir po bambutės apžiūros būtinai nusiplaukite rankas
muilu.
3. Pamerkite vatos gumulėlį į vandenį, nuspauskite, kad vata
liktų drėgna, tačiau nuo jos nevarvėtų vanduo. Švelniais sukamaisiais judesiais nuvalykite nešvarumus (gali būti pūlių,
kraujo) aplink bambos žiedą. Turite nuvalyti bambutės odą
aplink žaizdelę, o ją pačią palikti gyti, nekrapštyti susidariusių
šašiukų. Valykite viena kryptimi, susitepus vatai ją išmeskite, pakeiskite švaria. Taip apsaugosite bambos žaizdelę nuo
infekcijų.
4. Sudrėkintu ausų krapštuku lengviau pasieksite pačius
bambutės žiedo kraštelius arčiausiai žaizdelės. Nebijokte
virkštelės palenkti į vieną ir į kitą pusę, tačiau aukštyn jos
netraukite.
5. Baigę bambutės tualetą, leiskite jai visiškai išdžiūti ir tik
tada vaikelį aprenkite, saugodami, kad jos niekas nedirgintų.
Bambutę reikia valyti du kartus per dieną tol, kol virkštelė
nukris ir visiškai sugis, bambutė pasidengs oda.

Bambos žiedas

„Krokodilas”

Gyjanti žaizdelė tarp bambos
Užgijusi bambutė:
žiedo ir virkštelės liekanos nukrinta virkštelės liekana,
žaizdelė pasidengia oda

Virkštelės
galiukas (kultė)

Nukritusios virkštelės liekana
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Kosmetikos krepšelis
Kūdikių kosmetikai keliami itin dideli reikalavimai, ji turi atitikti
kūdikių odos struktūros ypatumus. Kūdikio oda yra net penkis kartus plonesnė nei suaugusiojo, prakaito liaukos pirmuosius 3–4 mėnesius dar nefunkcionuoja, riebalinis sluoksnis
nepakankamas. Visa tai lemia, kad kūdikių odos barjerinė
apsauginė funkcija yra silpnesnė, nepakankama, o oda jautresnė ir pažeidžiama, dažnai būna sausa.
Parinkdami kūdikiui kosmetiką turime nepamiršti, kad kosmetikos ir higienos priemonėse gausu įvairių medžiagų, kurios tiesiogiai kontaktuoja su oda, kitas įkvepiame. Iki 70 %
ant odos tepamų, purškiamų priemonių absorbuojasi į kūną!
Ne visų naudojamų priedų poveikis išsamiai ištirtas, o keleto
medžiagų „kokteilių“ poveikis nėra tirtas, todėl nežinomas.
Būkite sąmoninga ir kūdikio kosmetiką rinkitės atsakingai,
kruopščiai, įvertinusi poreikį. Patikimi ir atsakingi kūdikių kosmetikos gamintojai ar jų atstovai, pardavėjai džiaugsis sąmoningu pirkėju, atsakys į klausimus dėl sudėties, poveikio,
patars, nurodys informacinius šaltinius.
Kaip susidaryti individualų jūsų kūdikiui reikalingų kosmetikos priemonių krepšelį:
Susidarykite kosmetikos priemonių sąrašą, kurios, jūsų
nuomone, reikalingos. Atsižvelkite į savo kūdikio odelės savybes, o ne į reklaminius „ką būtina įsigyti gimus kūdikiui“
sąrašus.
Naudokite atsakingai. Jei yra galimybė, prieš pirkdama
didelę gaminio pakuotę, išbandykite jo mėginukus.
Kosmetikos, skalbimo, prausimo priemones, naudojamas
nuo pirmųjų dienų, rinkitės itin kruopščiai ir atsakingai.
Pasikonsultuokite su savo šeimos gydytoju ar kitomis
mamomis (pvz., internetu vykstančiose mamų konferencijose, mamų grupėse feisbuke).
Pasidomėkite produktų kainomis ir susiplanuokite išlaidas. Savaime suprantama, kad produktai, kuriems pagaminti
naudojami kokybiški ingredientai, kainuos daugiau nei porą
eurų.
Pasidomėkite produktų paskirtimi, vienu metu nepirkite
kelių gamintojų produktų tai pačiai odos sričiai prižiūrėti. Kartais skirtingi pakuotės pavadinimai gali suklaidinti.
Įvertinkite, kuriam laikui pakaks gaminio, susigundžiusi
akcijomis neprisipirkite jo per daug. Gyvename pertekliaus
laikais, todėl tikrai galėsite papildyti savo kūdikio kosmetikos
krepšelį tą pačią dieną, kai tik pabaigsite dabar naudojamą
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pakuotę. O gal per tą laiką rinka pasiūlys dar geresnių panašios sudėties priemonių.
Apie tai, kokias priemones naudojate, informuokite ir senelius bei kitus retkarčiais jūsų mažylį prižiūrinčius asmenis.
Kosmetikos priemonės, kurių kūdikiui gali prireikti iš karto:
vonios prausiklis (saugiausia – gana tirštas);
prausiamasis aliejus;
aliejus odelei (naudokite kaip priemonę masažui, o ne
odelei drėkinti; aliejaus kūdikio odelė gerai nesugeria);
losjonas odelei (naujagimystės laikotarpiu naudokite itin
taupiai, tik esant reikalui);
tepalas užpakaliukui nuo vystyklų bėrimų ir iššutimų (patepus šlapias vystyklas nebedirgina odelės);
emolientai į sausumą linkusiai odelei;
kremas nuo šalčio (skruostukams, einant į lauką žiemą);
priemonės kūdikių drabužėliams skalbti (rinkitės tokį skalbiklį, kurio sudėtyje nėra kvapiklių ir dažiklių; įprasti skalbikliai
kūdikio drabužėliams skalbti netinka).
Šių priemonių dabar įsigyti neverta, jos pravers mažyliui
paaugus (antraisiais trečiaisiais gyvenimo metais):
šampūnas (kai plaukučiai paaugs);
muilas (jis labai sausina kūdikio odą);
vonios putos;
kremas nuo saulės (pirmuosius metus kūdikius reikai saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių).
Suaugusieji kosmetikos priemones dažniausiai naudoja dėl
grožio, o vaikams jas turėtume pasitelkti tik dėl sveikatos.
Kūdikio odelės papildomai maitinti ir drėkinti nebūtina, kūno
priežiūros priemonių reikia minimaliai: prausiklio, aliejuko masažui ir kremuko sudirgusioms vietoms patepti. Prausiklis
turėtų būti kuo švelnesnis, aliejukas – kuo natūralesnis, o
kremukas – palengvinantis sudirgimą. Ir svarbiausia, kad nė
viena iš šių priemonių pati nebūtų dirgiklis.
Kūdikiai yra labai jautrūs bet kokiam išorės poveikiui ir yra
lengvai pažeidžiami. Jų imunitetas nėra visiškai susiformavęs, o oda jautresnė ir pralaidesnė nei suaugusiojo. Vaikų
įkvepiamo oro kiekis kūno masės vienetui taip pat yra didesnis nei suaugusiojo, be to, jie kvėpuoja kur kas intensyviau.
Oda yra didžiausias mūsų organas. Todėl labai svarbu, ypač
mūsų mažiesiems, kokias priemones naudosime.

Emocijos po gimdymo
Dažnai įsivaizduojame, kad gimdymas yra sunkus patyrimas, kuriam reikia pasiruošti ir kurio „vargai“ bus apdovanoti
nuostabia dovana – mažyliu. Besilaukdamos fantazuojame
ir svajojame apie gražų laikotarpį kartu su mažu žmogeliuku.
Tačiau ne visada jausmai būna tik euforiški – mažylio auginimas sukelia ir palaimą, ir nerimą, nesaugumą, liūdesį,
kartais bejėgiškumą ar pyktį. Tai labai natūralu – gyvenimas pasikeičia 180° kampu, todėl prie jo prisitaikyti nėra taip
paprasta. Tad daugelis moterų patiria liūdesio epizodus (taip
nutinka 80 proc. moterų).
JAUSMAI – NE TIK EUFORIŠKI. Dažnai moterys galvoja,
kad jų meilė vaikeliui visada turi būti šiltais jausmais apipinta,
todėl iškilę ne tokie džiaugsmingi jausmai išgąsdina. Kyla galybė įvairių klausimų: „ar aš gera mama?“, „ar tai reiškia, kad
nesusitvarkau?“, „ar aš nemoku mylėti savo mažylio?“ Apėmus tokiai būsenai visų pirma svarbu suvokti keletą dalykų:
Ryšys su vaikeliu yra daug gilesnis nei besikeičiantys
jūsų jausmai. Tai, kad jūs pavargusi norite pabėgti iš namų,
nereiškia, jog taip ir padarysite, tai nereiškia, kad vaikelio nemylite.
Kitas svarbus aspektas – priimkite tai kaip natūralų
pokyčių etapą, kurio metu jausmai, nuotaikos ir mintys
siūbuos tol, kol viskas nusistovės. Kai viskas keičiasi, kai
išgyvenate naują gyvenimo etapą, kai jausmų daug, kai esate
jautri, pažeidžiama, visiškai natūralu, kad ne tik džiaugiatės,
bet ir esate sutrikusi, liūdna, pavargusi.
Ir trečias svarbus momentas – tokios patiriamos būsenos leidžia mums paieškoti, patyrinėti, kaip sau padėti.
Dažnai gali padėti įsivestas dienos ritmas, pagalba iš šalies,
suplanuotas poilsio laikas, užsiėmimas mėgstamomis veiklomis, pokalbiai su artimaisiais apie savo jausmus, išgyvenimus. Dažnai tokia būsena užeina ir praeina, tetrunka keletą
dienų. Tačiau jei į tokią savo savijautą sureaguosite kaltės
jausmu, užsidarysite, jei kaltinsite save, kad esate „bloga mama“, tai gali jus tam tikra prasme „užstrigdinti“ ir
sukelti depresiją pagimdžius, kuriai būdinga bejėgiškumo
būsena ir stipriai išgyvenami kaltės bei gėdos jausmai.
DEPRESIJA PO GIMDYMO. Ja serga viena moteris iš
septynių. Neseniai atlikti tyrimai rodo, kad pusė moterų nesikreipia pagalbos dėl stipraus kaltės jausmo: „Su mažyliu
viskas gerai, turiu vyrą, namus, todėl, jei blogai jaučiuosi, vadinasi, aš kažkokia ne tokia.“ Depresijai po gimdymo būdingi
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liūdesio, apatijos, prislėgtumo jausmai, ateitis atrodo juoda,
moteriai sunku pasirūpinti savimi ir savo mažyliu, gali kilti pykčio priepuoliai arba panikos atakos, kankinti nerimas, dažnai
sutrinka valgymas (valgoma arba daug, su poreikiu save „užkišti“, arba nesinori valgyti), miegas (kai vaikelis miega, o moteris negali užmigti arba pabunda labai anksti). Tokiai būsenai
besitęsiant kelias savaites reikėtų sunerimti.
Jei pastebite, jog nuotaika prastėja, visų pirma reikėtų ieškoti būdų sau padėti – poilsiu, ritmu, malonia veikla. Tyrimai
rodo, kad moterys, turinčios artimų socialinių kontaktų, t. y.
draugių, su kuriomis gali pabūti, pasišnekėti, daug rečiau
serga šia depresijos forma. Santykiai su vyru taip pat gali
pasunkinti būseną arba kaip tik atvirkščiai – darnūs santykiai
padeda moteriai „neįkristi“ į depresiją. Jei niekas nepadeda,
ieškokite pagalbos. Kuo anksčiau kreipsitės pagalbos,
tuo lengviau bus padėti. Paieškokite psichologo, kuris, jei
matys būtinybę, galės jus nukreipti pas psichiatrą.
POTRAUMINIS STRESO SUTRIKIMAS. Jei depresyvi
nuotaika pradeda kankinti po sunkaus gimdymo, gali būti, jog
tai yra potrauminis streso sutrikimas, pasireiškiantis 1 moteriai
iš 10-ies. Šis sutrikimas gali išsivystyti net tada, kai gimdymas medicinine prasme nebuvo sudėtingas, tačiau moteris
jį emociškai išgyveno kaip sunkų. Jei mintyse vis „sukasi“
gimdymo prisiminimai, jei vengiate situacijų, pokalbių
apie gimdymą, jei kartais ištinka apatijos, emocinio šaltumo, pykčio priepuoliai, jums reikėtų kreiptis pagalbos
į specialistą. Trauminė patirtis gali sutrikdyti ryšį su vaikeliu
(kuris sukelia ir šiltus, meilės kupinus jausmus, tačiau kartu
primena sunkia patirtį), tai kelia nesaugumo jausmą, norą viską kontroliuoti, nepaaiškinamas baimes, fobijas, todėl svarbu
ieškoti pagalbos.
NERIMO SUTRIKIMAI. Po gimdymo neretai kyla ir tam
tikrų nerimo sutrikimų, t. y. kai moteris jaučia bendrą įtampą,
nerimą, skatinančius fantazijas apie „blogus scenarijus“. Nuolat nerimaujate, kad vaikeliui kas nors nutiks. Vaikelis gali sustiprinti kamuojantį nesaugumo jausmą, nepasitikėjimą
savimi, kartais mažylis netiesiogiai primena mums mūsų
patirtus sunkius išgyvenimus vaikystėje. Apėmus tokiai
būsenai, svarbu ieškoti pagalbos, to, kas mums suteikia saugumo jausmą: užsiimti mėgstama veikla, puoselėti turiningus
santykius, užsiimti meditacija, relaksacija, psichoterapija.
Psichologė Sigita Valevičienė

Metai su kudikiu

„Santykiai neturi būti idealūs. Klimpsime, griūsime, bus
ir gerų, ir blogų akimirkų. Pakankamai geri santykiai
yra labai geri santykiai.“ Agnė Matulaitė, psichologė,
psichoterapeutė, socialinių mokslų daktarė

Ką moka kūdikis?

Kaip auga jūsų kūdikis?
............................................
.............................................
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..............................................
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Pirmosios 10 dienų
• Fiziologinė fleksinė kūno padėtis. Šiuo laikotarpiu
vyrauja fiziologinė fleksinė kūno padėtis – tai normalus padidėjęs lenkiamųjų raumenų tonusas. Naujagimį
veikia gravitacijos jėga, vystantis ir aktyvėjant tiesiamiesiems raumenims mažėja lenkiamųjų raumenų tonusas.
• Raumenų tonusas. Dėl mažėjančio lenkiamųjų raumenų tonuso galva po truputį sukasi į šoną, galūnės pradeda rotuoti į išorę ir išgaunamas atitraukimas (labai
gerai tai matyti kūdikio ramybės būsenoje).
• Įgimti refleksai. Dominuoja tokie refleksai: Galanto,
asimetrinis toninis kaklo, Babinskio, Moro, ieškojimo,
Babkino, griebimo, automatinio ėjimo, šliaužimo ir kt.
Kiekvienas refleksas tam tikru laiku išnyksta, kad kūdikis
galėtų ne tik gulėti, bet, laikui atėjus, užimti ir vertikalią
padėtį bei nebūtų trikdoma natūrali vystymosi raida.
• Savisaugos reakcija. Gulėdamas ant nugaros arba ant
pilvo naujagimis pasuka galvą, kad neužspringtų arba
neuždustų – tai yra refleksinė savisaugos reakcija.
• Galvos padėtis. Naujagimis turi gebėti sukinėti galvytę
į abi puses.
• Naujagimio stuburas. Naujagimio stuburas yra išgaubtos C raidės formos. Dėl to labiau dominuoja asimetriniai kūno judesiai. Šie, stuburui tiesiantis, pamažu
tampa tikslesni ir koordinuoti, simetriški.
Pirmasis mėnuo
• Raumenų tonusas. Mažėja kūdikio raumenų tonusas,
ypač pečių juostos ir galūnių.
• Galvos padėtis ir kėlimas. Gulėdamas ant pilvo kūdikis
sukinėja galvą į abi puses ir iškėlęs palaiko iki 3 sek.
• Galūnių aktyvumas. Ant nugaros gulinčiam kūdikiui
būdingi atsitiktiniai galūnių judesiai.
• Svorio centras. Ant pilvo gulinčio kūdikio dubuo leidžiasi žemyn – tai reiškia, kad svorio centras jau yra
ties krūtininės liemens dalies viduriu
Kineziterapeutės patarimai apie kūdikio masažą ir mankštą
FB ir YOUTUBE @RankosLygMamos

Raidos tendencijos

Įdomu:

Atliktas tyrimas: iš vieno naujagimio šono pastačius stiklinaitę su karvės pienu, o iš kito – su mamos pienu, naujagimis suka galvą į stiklinaitės su mamos pienu pusę.

Judėjimas
Rankos ir kojos fleksinėje padėtyje – taip, kaip buvo gimdoje. .....................................................................................
Ryškūs naujagimio refleksai. ........................................................................................................................................
Dauguma kūdikio judesių spontaniški, ritmiški, atsirandantys tam tikrais intervalais, neilgai trunkantys,
nevisiškai valdomi, greiti ir pilnos amplitudės. Energingai mojuoja rankomis ir kojomis. ...................................................
Paguldytas ant pilvo kūdikis kilsteli galvą, tačiau jos dar neišlaiko, todėl, paėmus naujagimį ant rankų,
būtina ją prilaikyti. ........................................................................................................................................................
Gulėdamas ant nugaros galvą pasuka į šoną, po truputį stengiasi išlaikyti ją tiesiai. ..................................................
Rankų funkcija
Plaštakos dažniausiai laikomos sugniaužtos, poros savaičių laikotarpiu pradeda atsipalaiduoti. ................................
Dėl ryškaus rankos griebimo reflekso gali sugriebti barškutį, tačiau tuoj pat jį pameta. ................................................
Bendravimas
Pirmą mėnesį naujagimis bendrauja verksmu. ..............................................................................................................
Nusiramina paimtas ant rankų, priglaustas, žįsdamas. ..............................................................................................
Reaguoja į garsus. Skiria žmonių balsus nuo kitų garsų. ........................................................................................
Kūdikis ima šypsotis gana greitai – tai yra geros savijautos atspindys. Naujagimio šypsena yra labiau refleksinė. .............
Nuo pirmų gyvenimo dienų fiksuoja žvilgsnį į veidą, akis, ryškų žaislą. ...........................................................................

Kalbėtis su vaiku
Kadangi mažylis dar nėštumo metu girdėdavo šeimos narių balsus, dabar naujagimiui jūsų balsai jau yra pažįstami ir savi.
Leiskite jam įsižiūrėti į veidus ir juos tyrinėti: kalbinkite pasilenkusi virš lovytės, nešiodama, šnekinkite stovėdama kambario
gale ir eidama artyn (taip naujagimis suvoks buvimo „čia“ ir „ten“ galimybę, ilgainiui pradės laukti pažįstamo veido pasirodymo.
Pasilenkite prie kūdikio 25–30 cm atstumu, nusišypsokite ir kalbinkite jį aukštu balsu. Net jei pradžioje tai atrodys keistai nenatūralu, žinokite, kad tyrimais nustatyta, jog aukštesnis balso tembras mažyliui turi teigiamą įtaką. Kalbėkite su pauzėmis, kad
kūdikis „spėtų“ atsakyti žvilgsniu, veido grimasa, aktyviu judėjimu, o vėliau – ir gugavimu. Ilgainiui pajusite, kad toks „dialogas“
su kūdikiu tampa vis ilgesnis, vis daugiau sulaukiate atsakymų į pakalbinimą.
Ar žinote? 1–2 mėn. kūdikis jau girdi ir skiria atskirus kalbos garsus.

Lavinimas namuose
„Kuo daugiau prisilietimų ir šypsenų“ (prieraišumui stiprinti)
Pirmą mėnesį rekomenduojame kuo daugiau su kūdikiu bendrauti balsu, žvilgsniu, mimikomis ir prisilietimais, kuo daugiau myluokite, lieskite, glostykite ir nešiokite savo mažylį, kad jis justų jūsų širdies plakimą ir šilumą, matytų nuolatinę
šypseną. Mama ir tėtis, jų kūno dalys pirmą mėnesį kūdikiui yra geriausi žaislai
ir pažinimo šaltinis, todėl švelniais judesiais glostykite rankytes, kojytes ir kitas
kūno dalis, suimkite kūdikio rankytes ir plokite delniukais, išskėskite rankytes ir
vėl suglauskite, sukryžiuokite, minkite kūdikio kojytėmis „dviratuką“, kutenkite
padukus ir čiupinėkite kojų, rankų pirštukus.
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Pasaulyje yra tik vienas gražus vaikas, ir kiekviena motina jį turi.

Lavinimas ir mankštos
Žaisliukai
Pasirūpinkite, kad barškučiai būtų juodos, baltos, raudonos spalvos. Šio amžiaus kūdikiai geriausiai skiria būtent šias spalvas.
Mokyti sekti akimis raudoną barškutį į abi puses 45° kampu.
Prieš kūdikio akis 15–20 cm atstumu nuo jo veido laikant raudoną barškutį laukti, kol kūdikis žvilgsniu užfiksuos barškutį,
ir tada, jei kūdikis laiko galvą tiesiai, ramiai ir lėtai, judinti barškutį į vieną ir kitą pusę. Jei kūdikis galvą pasukęs į šoną,
tuomet judinti barškutį kūno vidurio linijos link ir vėl atgal.
Nauda. Skatina žvilgsnio fiksaciją ir sekimą, suvokimą.
Manštelė rankytėms
Sukamaisiais judesiais masažuokite vidinę kūdikio delno pusę. Dainuokite dainelę „Viru viru košę“.
Nauda. Tai paskatina kūdikio čiulpimo refleksą, rijimą, mažina delniukų jautrumą.
Pilvuko mankšta (atsisėdimas). Pirmojo mėnesio pabaigoje pradedame kūdikį mokyti sėstis.
Paguldykite kūdikį ant nugaros, įdėkite savo plaštakas į kūdikio pažastis, su savo pirštais prilaikydami kūdikio pakaušį.
Pakelkite 30–45° kampu, pakalbinkite, padainuokite ir grįžkite į pradinę padėtį.
Kada kreiptis į kineziterapeutą?
• Kūdikis dažnai laiko palenkęs galvą ir (ar) kūnelį į vieną pusę.
• Kūdikis visada pasukęs galvą į vieną pusę (bent 10 sek. turi gebėti išlaikyti vidurio linijoje).
• Gulėdamas ant nugaros, šono labai riečiasi atgal.
• Nesiremia kojomis.
• Nekelia ir neišlaiko galvos gulėdamas ant pilvo bent 1 sek.
• Nors vienos rankos kumštelis nuolat sugniaužtas.

Santykiai ir partnerystė
Pokyčiai
Jūsų namuose atsiradęs naujagimis viską apverčia aukštyn
kojomis. Dažniausiai aukštyn kojomis verčiasi ir partnerių
tarpusavio santykiai. Šiuo metu išgyvenate vieną didžiausių
pokyčių savo gyvenime. Abiem tai nauja ir intensyvi patirtis. Kas gi vyksta? Gimęs vaikelis yra visiškai priklausomas
nuo savo tėvų, kad išgyventų, jam labai svarbu prisirišti,
pirmiausia prie mamos. Mamos simbiozė su kūdikiu yra
labai svarbi tiek fiziniam, tiek psichologiniam vaiko vystymuisi. Mamos glėbys – tai saugiausia vieta naujagimiui.
Buvimas šalia, žindymas, oda prie odos kontaktas užtikrina
visų poreikių patenkinimą. Mamos organizmas veikia taip,
kad užtikrintų šiuos poreikius. Tėtis šiuo metu gali pasijusti
esąs nuošalyje, tačiau jo įsitraukimas taip pat labai svarbus
vaikui, mamai, jam pačiam ir tarpusavio santykiams.
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Kūdikio miegas
Būdravimo laikas: 45–60 min.; paros miegas 15–18 val.;
poguliai 4+. Ankstyvaisiais mėnesiais natūralu, jei mažylis
nori būti fiziškai prisiglaudęs prie mamos, geriausiai jaučiasi migdomas ant rankų. Kol formuojasi dienos ir nakties
ritmas (maždaug iki 2 mėn. vidurio), būdravimo laiką leiskite dienos šviesoje, poguliams migdykite taip pat šviesiame
kambaryje. Nenustebkite, jei mažylio naktis prasidės gana
vėlai, apie 23–24 val. Tai gana įprasta formuojantis dienos
ir nakties ritmui. Šiuo metu mažylio miego ciklą sudaro tik
2 fazės: gilaus ir negilaus miego. Negilaus miego fazėje
mažyliai gali raukytis, judėti, leisti įvairius garsus, šypsotis
ar net prasimerkti. Tai yra visiškai natūralu ir dėl to nereikia
nerimauti. Jei pastebite, kad mažylis rankų judesiais save
pažadina, verta išmėginti kūdikio vystymą, kai rankos yra
prispaudžiamos prie kūno.
www.miegopelytes.lt

Mamos gyvenimas:
pirmasis pusmetis
Jūsų savijauta pirmąjį mėnesį po gimdymo labai priklausys
nuo to, kaip gimdėte. Jei gimdymas vyko sklandžiai, tikėtina,
kad pirmąsias paras po gimdymo būsite kupina jėgų – jūsų
organizme bus daug oksitocino ir endorfinų. Tačiau grįžus
namo po kelių parų ima kankinti nuovargis. Jei gimdėte su
skausmą malšinančiais vaistais ar jums buvo atlikta cezario
pjūvio operacija, tikėtina, jog nuovargis bus didesnis, gali labiau varginti įvairūs kūniški pojūčiai, skausmai.

Leiskite sau neskubėti

Griūkite į lovą kartu su mažyliu ir mėgaukitės vienas kitu,
džiaukitės bei kurkite ryšį. Šiame etape svarbu neskubėti. Tai
padeda ypač tada, kai ryšys su mažyliu neužsimezga iškart
po gimdymo ir tam ryšiui sukurti reikia ilgesnio laiko. Kūdikiui
tai yra labai intensyvus adaptavimosi prie šio pasaulio etapas,
todėl jam labai svarbu turėti mamą, su kuria jis jaustųsi saugus. Esminiai veiksniai, siekiant sukurti glaudų ryšį, yra kūniškas lietimas ir buvimas kartu.
Pirmą kartą likus namuose vienai su vaiku, gali būti neramu,
ar pavyks susitvarkyti. Todėl labai gerai, jei tuos „baisiuosius
darbus“ (maudymą, ėjimą į lauką) pirmiausia darote kartu su
vyru. Kiek pavyksta, susikurkite dienos ritmą – tai padės nors
šiek tiek stabilizuoti lekiantį laiką ir pojūtį, kad viskas vyksta
chaotiškai. Pagalvokite, kas galėtų pas jus atvažiuoti į svečius
ir tiesiog pabūti. Ištisas dienas būti namuose vienai su vaikučiu yra emociškai sunku moteriai, ypač ekstravertei, propagavusiai veiklų gyvenimo būdą.

Depresiniai jausmai

Depresija po gimdymo gali užklupti ir praėjus kelioms savaitėms, tačiau dažniau ji pasireiškia praėjus pirmiesiems
adaptacijos mėnesiams. Moterys dažnai sako, kad jaučia,
jog „gyvenimas lekia pro šalį“, „esu nuolat pavargusi, nors
per dieną nieko nepadarau“, ima kankinti uždarumo jausmas.
Tokie epizodiniai liūdesio pasireiškimai būdingi apie 80 proc.
moterų – tai tam tikros adaptacijos prie naujo gyvenimo, padidėjusio jautrumo, savo statuso praradimo jausmas. Atrodo,
kad turėdama sveiką vaiką ir laimingą šeimą neturėtumėte
taip jaustis. Tačiau tai labai jautrus periodas, iš tiesų galintis sukelti sunkius vidinius išgyvenimus. Jei jaučiatės prastai,

visų pirma pasikalbėkite su vyru, mama ar draugėmis. Tyrimai
rodo, jog pats efektyviausias depresijos pagimdžius vaistas –
socialiniai kontaktai. Jei būklė nesikeičia, kreipkitės į specialistus (daugiau žr. 22 psl.).

Maistas ir kūnas

Dažnai norime atgauti savo kūno formas greičiau, nei mūsų
kūnas gali tai padaryti. Žindymas, nemiga, nuovargis, neradimas, kaip kitaip emociškai atsipalaiduoti, sukelia didesnį norą
valgyti. Pasikeitusi hormoninė pusiausvyra taip pat kai kada
lemia sunkiau tirpstančius kilogramus arba atvirkščiai – moteris labai sulysta. Ant žurnalų viršelių nuostabiomis figūromis
besipuikuojančios ką tik pagimdžiusios moterys sukelia bejėgiškumo jausmą ir norą „susiimti“. Socialinio statuso nesaugumas taip pat aktyviną norą „neiškristi iš sociumo, išlikti patraukliai“. Judėjimas, sportas ir visavertis maistas gali padėti
sukurti ryšį su savo kūnu. Tačiau čia svarbu nepereiti į savo
kūno „prievartavimą“. Motinos ir vaikelio santykis yra labai kūniškas – mama dažnai fiziškai jaučia, ko reikia jos mažyliui,
todėl nepasitenkinimas savo kūnu, savimi ir savo poreikių
ignoravimas gali uždaryti kelius išlikti jautriai. Laikotarpis po
gimdymo yra puikus metas išmokti savimi pasirūpinti (ir tai
kiekvienai moteriai reiškia skirtingus dalykus), o ne įkišti save į
susikurtą standartą ar idealą.

Santykiai šeimoje

Mūsų viltis, kad mažylis atneš į šeimą daugiau ryšio bei pilnatvės, ne visada pasitvirtina. Tyrimai rodo, jog tik mažiau nei
20 proc. šeimų teigia, kad jų santykiai gimus vaikeliui pagerėjo. Šeimai tai – pokyčių metas. Neretai vyras ir moteris, dar
buvę įsimylėjimo fazėje, kai, atrodo, yra labai panašūs, yra
tarsi vienis, susiduria su realybe ir pamato, kokie yra skirtingi.
Į tą patį mažą žmogeliuką mama ir tėvas reaguoja skirtingai.
Moteris kartais jau laukdamasi pajunta, jog vyras gali girdėti,
bet iš esmės nesupras, kas su ja vyksta. Kartais tai sukelia vienatvės jausmą, nerimą dėl santykių, dirbtinių pastangų
išlaikyti nuoširdžius santykius (pvz. neargumentuoti kaltinimai
vyrui). Gimus vaikeliui svarbu suvokti, kad tas skirtingumas
gali būti vienas kitą papildantis patyrimas. Tyrimai rodo, jog
kuo šeima daugiau leidžia vienas kitam būti tuo, kuo yra, kuo
jie labiau konfliktuoja konstruktyviai, tuo darnesni jų santykiai.
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Atsigavimas po gimdymo
Per visą nėštumo laikotarpį jūsų organizmas patyrė daug
pokyčių, todėl tapti tokiai, kokia buvote iki nėštumo, kartais
nepavyksta net praėjus vieniems ar net penkeriems metams
po antro, trečio ir daugiau nėštumų. Taip atsitinka todėl, kad
nepavyko visiškai atsigauti po pirmo nėštumo, o kitas nėštumas sukelia dar didesnes problemas. Yra daug aplinkybių,
sunkinančių atsigavimo procesą (hormonai, raumenų ištempimas, plyšiai, randai, sausgyslių ištempimas).

Vidaus organų nusileidimas, prolapsas.
Seksualinė disfunkcija, skausmas sekso metu.
Oro patekimas į makštį aktyvios veiklos metu arba apverstose pozicijose (pozicijoje „žvakė“ yra normalu).
Dubens srities skausmas.

Kaip galite sau padėti susigrąžinti iki nėštumo turėtas
formas?
1. Pirmąsias tris savaites rekomenduojama gulėti ir palengva
judėti. Dubens raiščiai dar labai minkšti. Korpuso raumenys
labai silpni. Bet koks didesnis nei naujagimio nešiojimas fizinis
krūvis yra dubens nuokrypio ir laikysenos pokyčių provokacija.
2. Pilvo raumenų fiksavimas pogimdyminiu diržu ar skara, jeigu reikia ilgai stovėti, padės pašalinti dubens dugno spaudimą ir gaktos simfizę bei sumažins vidaus organų nusileidimo
tikimybę.
3. Praėjus 6 sav. po natūralaus gimdymo ir 8 sav. po cezario
pjūvio operacijos, galima pradėti treniruotis:
atgauti dubens ir klubų sąnarių stabilumą;
atgauti normalų juosmens mobilumą ir stabilumą;
kvėpuoti, norint „uždaryti“ apatinius šonkaulius, ir padėti
diafragmai dirbti visavertiškai;
atverti krūtinės juostą, kuri negalėjo visavertiškai judėti
paskutinius mėnesius;
priversti dirbti pilvo raumenis ir baltąją liniją;
atgauti dubens dugno funkcionalumą.

Diastazė

Dubens dugno raumenys

Dubens dugno raumenys yra viena svarbiausių raumenų grupių, kuri labai dažnai ignoruojama. Dubens dugno raumenis
būtina stiprinti taip pat kaip ir kitas raumenų grupes. Mūsų
sveikatai ir judesio laisvei yra svarbūs pilvo raumenys, nugaros raumenys, diafragma ir dubens dugnas. Visa tai yra kūno
centras, neatsiejamos viena nuo kitos raumenų grupės.
Dubens dugną turi tiek moterys, tiek vyrai, tačiau moterys turi
du sfinkterius – makšties ir išangės, kurie daro dubens dugną
silpnesnį. Be to, moteris turi gimdą, išgyvena nėštumą bei
gimdymą. Tai yra pagrindiniai dubens dugno silpnumo veiksniai. Kokių problemų gali kilti, turint silpną dubens dugną?
Šlapimo, dujų, išmatų nelaikymas.
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Statistiškai kas dešimt metų dubens dugno nusilpimo rizika
didėja 40 proc.

Diastazė – tai tiesiųjų pilvo raumenų prasiskyrimas, kai atsiranda apčiuopiamas tarpas tarp tiesiųjų pilvo raumenų.
Diastazė nėštumo metu ištinka visas moteris, nes pilvo raumenys stipriai išsitempia. Su diastaze galima gyventi visavertį
gyvenimą, jeigu laikomasi saugumo reikalavimų sportuojant,
kilnojant sunkumus, vaikus (tiesia nugara, iškvepiant, aktyvuojant dubens dugną). Dažnai diastazė slepiasi, tačiau ją
galima identifikuoti kaip iššokantį volelį. Labai svarbu įvertinti
ne tik prasiskyrimo lygį (kiek didelis tarpas tarp tiesiųjų pilvo
raumenų vidinių kraštų), bet ir baltosios linijos būklę (kaip giliai
įdumba pirštai).
Ko negalima daryti turint diastazę:
klasikinių pratimų pilvo presui – atsilenkimų, susivyniojimų
(krūtinės ląstos pritraukimo prie dubens);
klasikinės lentos ir atsispaudimų. Šiuos pratimus galima
atlikti tik tada, jeigu išmokstate kontroliuoti pilvo raumenis;
treniruotis su sunkiais svoriais ir atlikti tokių pratimų, kurių
metu negalite kontroliuoti pilvo raumenų.
Kas gali nutikti, jeigu negydysite diastazės?
Gali atsirasti bambos išvarža. Nugara gauna per didelį krūvį, nes nugaros ir pilvo raumenys subalansuoja vieni kitus.
Bėgimas, šokinėjimas ir klasikiniai pratimai gali pabloginti
dubens dugno raumenų, kurie esant diastazei dažniausiai yra
silpni, būklę. Galima išprovokuoti vidaus organų nusileidimą.
Svarbiausiomis treniruotėmis po gimdymo www.moterssveikata.lt dalinasi sveikatingumo trenerė Aleksandra Sošenko.
Jose rasite kvėpavimo pratimų ir pratimų dubens dugnui –
būtent to reikia ketvirtajame trimestre. Tačiau neskubėkite
susigrąžinti formų. Atsiminkite, kad visada reikia treniruotis „iš
vidaus į išorę“ – pirmiausia normalizuokite kvėpavimą, sustiprinkite dubens dugną, o tuomet galėsite judėti pirmyn.

Lytinio gyvenimo iššūkiai
Lytinis potraukis. Labai gali būti, kad pirmaisiais mėnesiais
nepavyks atsipalaiduoti ir nejausite tokių pojūčių, kokius jautėte iki pastodama. Jei maitinate krūtimi, lytinį potraukį gali
slopinti ir hormonų pokyčiai.
Pirmieji trys mėnesiai būna problemiški net devynioms
iš dešimties jaunų mamų.
Mintys apie pasikeitusį kūną. Galite pastebėti, kad pasikeitė jūsų pačios suvokimas apie savo kūną. Galbūt didžiuojatės po nėštumo pasikeitusiu kūnu, o gal jums sunku susigyventi su šiais pokyčiais.
Pasitikėjimo savimi pridės ir aktyvūs jūsų pačios veiksmai – trumputės mankštos namuose, o vėliau – treniruotės kartą per savaitę sporto klube.
Partnerio nuomonė. Jei nerimaujate, kad savo partneriui
esate nepatraukli, pasikalbėkite su juo apie tai. Labiausiai
tikėtina, kad būsite maloniai nustebinta išgirdusi jo nuomonę
apie save po gimdymo!
Daugumai moterų situacija pasitaiso praėjus keletui
mėnesių po gimdymo.
Kur bus kūdikis? Kiekviena pora turėtų nuspręsti, ar, kol kūdikis dar visai mažytis, mylėtis tame pačiame kambaryje (ant
lovytės krašto galima užmesti antklodę ar pastatyti širmą), ar
emociškai laisviau jie jausis tai darydami kitoje erdvėje, kūdikį
palikę saugioje aplinkoje.

Jei galvojate mylėtis prie kūdikio jam miegant, turėkite
omenyje, kad jis gali nubusti, kai to visai nesitikėsite.
O nuolatinis tikrinimas, ar dar nenubudo, sukels papildomos įtampos jums abiem.
Makšties sausumas. Tai dar viena problema, pasireiškianti
dėl pakitusios moteriškų hormonų pusiausvyros; ji gali varginti visą žindymo laikotarpį. Jei gleivinė nepakankamai sutepta, gali varginti skausmingi lytiniai santykiai (kurių norisi tik
vengti), o po jų – kraujavimas.
Vienai iš penkių moterų lytiniai santykiai vis dar būna
skausmingi praėjus net ir pusantrų metų po gimdymo.

Kaip įveikti makšties sausumą?

Makšties drėkinimas padės išvengti diskomforto ir išspręsti
galinčias atsirasti rimtesnes sveikatos problemas. Vaistinėse
jau galima rasti natūralių geriamųjų preparatų, kurių sudėtyje
esančios augalinės medžiagos palaiko fiziologinę makšties
drėgmę. Todėl neverta laukti, kenčiant nemalonius pojūčius,
skausmingus lytinius santykius, kuriuos sukelia makšties
sausumas. Augalinė sudėtis pasižymi švelnesniu poveikiu
organizmui, o pagerėjusi fiziologinė visų kūno gleivinių drėgmė maloniai nuteikia.
Taip pat įvertinkite, ar nepabloginate situacijos naudojamomis higienos ir švaros priemonėmis. Atsisakykite alergizuojančių, kvapiųjų skalbimo priemonių, higieninių servetėlių,
dirginančių medžiagų ir konservantais prisotintų prausiklių.

Ar man depresija?
Pogimdymine depresija gali susirgti bet kuri moteris. Nesvarbu, ar tai pirmas ar vėlesnis gimdymas, ar giminėje yra
buvę pogimdyminės depresijos atvejų, ar tai buvo be galo
laukiamas ar nelaukiamas kūdikis. To negalime prognozuoti.
Tačiau būdami budrūs ir jaurūs sau bei moterims šalia, galime laiku atpažinti pirmuosius signalus ir pripažinti sau, kad
reikalinga pagalba. Tai ir būtų pirmasis ir be galo svarbus
žingsnis. Kartais jis ir yra pats sunkiausias.
Vienas iš požymių, kad iš tikrųjų pripažįstate ir priimate
savo būseną, yra tai, jog apie savo išgyvenimus galite atvirai
papasakoti žmonėms, kuriais pasitikite. Jei taip nėra, verta
savęs paklausti, ką ir kodėl bandote paslėpti nuo savęs ir
kitų. Turėti sunkumų nėra gėdinga, nors juos imtis spręsti gali
prireikti drąsos. Paprastai moterys, gerokai pagerėjus būsenai, gailisi, kad pagalbos nesikreipė anksčiau ir tiek daug
savo gyvenimo laiko praleido kentėdamos, nors tai nebuvo
būtina. Tad nelikite vienos!
Dažnai moterims kreiptis pagalbos į artimuosius ir specialistus trukdo nuostata, kad „turiu susitvarkyti pati“. Ir nors yra
dalykų, kuriuos neišvengiamai teks daryti pačiai, nė vienas
nesame visagalis. Tad nereikėtų sau kelti neįgyvendinamų
reikalavimų. Dantis išsivalome, tačiau patys jų sau netaisome, taip ir su psichikos sveikata. Pogimdyminė depresija
nėra įprasta situacija, jos pasekmės gali būti pernelyg skaudžios, tad leiskite sau prašyti pagalbos.
Ypač sunku moterims sau ir kitiems pripažinti, kad joms
kyla minčių, jog gali pakenkti kūdikiui. Jos jaučiasi blogos
mamos, kaltina save ir dar labiau užsisklendžia, o tai tikrai
nepadeda nuraminti nei vidinės sumaišties, nei buitinių rūpesčių. Žinoma, tai nereiškia, kad negatyvios mintys bus įgyvendintos, tačiau rimtas ženklas, jog moteriai yra itin sunku,
todėl būtina artimųjų bei specialistų pagalba.
Pogimdyminė melancholija gali prasidėti praėjus vos kelioms dienoms po gimdymo ir tęstis kelias valandas, dienas
arba ilgiau (iki dviejų savaičių) ir praeina savaime. Ši būsena
nėra liga. Pogimdyminės melancholijos ženklai:
staigūs nuotaikos pokyčiai,
nerimas,
liūdesys,
irzlumas,
verksmingumas,
pablogėjusi dėmesio koncentracija,
apetito pokyčiai,
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su miegu susiję sunkumai,
nuovargis.
Išgyvenant pogimdyminę melancholiją padidėjęs jautrumas, liūdesys, sutrikimo jausmas ir kiti sunkumai nėra pastovūs. Būsena slenkant dienai gali keistis sulaukus artimųjų
palaikymo, atsitraukus nuo kūdikio, pailsėjus.
Pogimdyminę melancholiją patiria nuo 60 iki 80 proc. gimdžiusių moterų. Jos pabaiga nebūna labai aiški, tiesiog savijauta po truputį gerėja ir grįžta į įprastą būseną.
Pogimdyminė depresija dažniausiai pasireiškia per keturias
savaites po gimdymo, tačiau gali pasireikšti ir per ilgesnį laiką – per pirmuosius šešis mėnesius ar net pirmuosius metus
po gimdymo.
Sergant pogimdymine depresija toliau išvardyti simptomai
tęsiasi dvi savaites ir ilgiau:
nesibaigiantis intensyvus liūdesys bei tuštumos jausmas,
interesų bei malonumo jausmo praradimas,
užsisklendimas savyje, vengimas bendrauti net su pačiais
artimiausiais žmonėmis,
nuolat besitęsiantis nerimas,
nemiga arba padidėjęs mieguistumas,
nesibaigiantis nuovargis,
verksmingumas,
kūno svorio bei apetito pokyčiai,
kaltės ir nevisavertiškumo jausmas,
dėmesio sutrikimai,
sunkumai priimant sprendimus,
įkyrios, gąsdinančios mintys apie baimę sužeisti, pakenkti kūdikiui ar susižeisti pačiai, nesidomėjimas, abejingumas
kūdikio atžvilgiu,
mintys apie savižudybę.
Pogimdymine depresija suserga apie 10–15 proc. pagimdžiusių moterų. Dar apie 20–30 proc. visų gimdžiusių moterų
niekada nesikreipia pagalbos ir joms niekada nenustatoma
pogimdyminės depresijos diagnozė, nors gyvena kančioje.
Vyrų pogimdyminė depresija yra menkiau ištyrinėta ir apie
ją žinoma bei kalbama kur kas mažiau. Jie išgyvena tuos pačius jau minėtus jausmus ir simptomus, su kuriais susiduria
ir moterys. Vyrų depresija gali turėti tų pačių neigiamų pasekmių visai šeimai kaip ir moters depresija. Svarbu kreiptis
pagalbos ir tokiu būdu pasirūpinti savimi ir savo šeima.

Priežastys

Jos gali būti labai skirtingos, o dažniausiai jų būna kelios:
staigūs ir dideli hormoniniai pokyčiai po gimdymo,
genetinė predispozija (šeimos nariai, giminaičiai yra sirgę
depresija),
biocheminiai veiksniai (neurotransmiterių disbalansas
smegenyse, kurį gali sąlygoti aminorūgščių ar vitaminų, mineralų trūkumas ar kitos priežastys),
anksčiau persirgta depresija,
nėštumo ar gimdymo metu (vaikui arba motinai) patirtos
medicininės komplikacijos, priešlaikinis gimdymas,
anksčiau įvykę persileidimai,
nuolatinis miego trūkumas ir jį lydintis nuovargis,
polinkis į savikritiškumą,
palaikymo iš artimųjų trūkumas ar konfliktai šeimoje,
izoliacija ir vienišumas.

Kada kreiptis pagalbos

Svarbu kreiptis į psichologą ar psichiatrą, jei pastebite:
kad simptomai ar ženklai nemažėja praėjus dviem savaitėms,
jūsų būsena blogėja,
tampa vis sunkiau pasirūpinti kūdikiu ir atlikti kasdienes
užduotis,
kyla minčių apie savęs arba kūdikio sužalojimą,
pastebite pogimdyminės psichozės simptomų.
Moterims, susirgus pogimdymine depresija, rekomenduojama nedelsiant kreiptis pagalbos. Negydoma pogimdyminė
depresija gali labai pasunkėti.
Atsižvelgiant į pogimdyminės depresijos eigą ir sunkumą,
taikomi skirtingi gydymo metodai – psichologinė ar psichoterapinė pagalba, medikamentinis gydymas arba abiejų derinys.

Savigalba

Savigalba gali būti veiksminga atpažinus pirmuosius pogimdyminės depresijos simptomus, lengvos pogimdyminės depresijos atveju bei greta psichologinės ar psichoterapinės ir
medikamentinės pagalbos. Į savigalbą derėtų žvelgti kaip į
kasdienį dantų valymą.
Keli pasiūlymai, kaip galite pasirūpinti savo būsena, kurių
veiksmingumą sergantiesiems depresija patvirtina moksliniai
tyrimai: ryški šviesa, omega-3 rūgščių prisotinta mityba, fizinis aktyvumas, miegas, dėmesingo įsisąmoninimo meditacijos, visavertė mityba, aplinkinių parama ir pagalba, prieraišus
ryšys su savo vaiku, produktyvus laikas su partneriu.

Psichologinė pagalba

Neretai pogimdyminė depresija yra glaudžiai susijusi su
įvairiomis psichologinėmis priežastimis: su trauminiais patyrimais, susijusiais su nėštumu, gimdymu, kūdikio sveikatos
sunkumais, su vaikystės traumomis, netektimis, sudėtingais
santykiais su tėvais, anksčiau gyvenime patirta seksualine
prievarta ar kitais sudėtingais išgyvenimais, dabartiniais konfliktais su partneriu, naujai atsiradusio vaidmens iššūkiais ir
klausimais. Motinystės patirtis gali paskatinti įvairius, ne tik
dabartinio gyvenimo, klodus. Net jeigu priežastys nėra psichologinės arba aiškiai matomos, patiriama būsena sukelia
didelę kančią ir yra sunkiai ištveriama.
Svarbus psichologinės pagalbos tikslas sergant pogimdymine depresija – pagerinti moters savijautą. Kaip to bus
siekiama, priklauso nuo to, kokiai psichologijos krypčiai atstovauja konkretus specialistas.
Psichologės Aušra Mockuvienė, Jurgita Stasiukynienė

VISUOMENINIS DEPRESIJOS PO GIMDYMO PROJEKTAS
www.mamamumsrupi.lt

Fb Mama mums rūpi

MAMA MUMS RŪPI svetainėje galite:
atlikti testą „Ar man depresija?“;
rasti nemokamą emocinę pagalbą
teikiančių specialistų sąrašą;
rasti palaikančių laiškų mamoms.

Oda po nėštumo
Naujos gyvybės atėjimas į šeimą – vienas šilčiausių ir svarbiausių momentų poros gyvenime. Jūsų kūnas ir psichika išgyvena ypatingą laikotarpį. Kai kurios naujovės reikalauja pokyčių, o kai kurie dalykai išlieka nekintami ir būtini visada – tai
nuolatinis rūpinimasis savo psichikos sveikata ir fiziniu kūnu.
Jūsų oda taip pat patiria daug pokyčių laukiantis ir net pagimdžius, tad natūralu, jog reikia šiek tiek laiko, kol viskas grįžta
į normalias vėžes.

Kodėl oda išsausėja?

Nėštumo metu moters organizme labai pakyla estrogenų lygis, o po gimdymo jis staiga krinta žemyn. Be to, toks staigus
hormonų šuolis žemyn nėra vienintelis pokytis. Visus 9 mėnesius moters organizmas kaupia skysčius, o gimus kūdikiui šie
skysčiai iš organizmo taip pat gana greitai pasišalina.
Staigaus hormonų kiekio kritimo žemyn ir skysčių sumažėjimo organizme pasekmė – itin išsausėjusi oda. Paraudimas,
pleiskanojimas ir niežulys – dažni palydovai pirmosiomis savaitėmis po gimdymo, kai visas dėmesys skiriamas naujagimiui.

Kaip kovoti su išsausėjimu?

Duše ar vonioje prauskitės ne karštu, o tik maloniai šiltu
vandeniu. Ir vanduo iš čiaupo, ir jo garai sausina odą, todėl
kasdienėmis vandens procedūromis nereikėtų mėgautis itin
ilgai. Švelniai nusausinusi odą, patepkite ją mėgstama priemone – aliejumi ar kremu, kol ji dar drėgna.
Prausimuisi rinkitės švelnios sudėties odą drėkinančias
priemones. Šiuo laikotarpiu itin reikėtų vengti priemonėse pasitaikančių alkoholio ir sintetinių kvapiklių. Glicerolis ar šlapalas (urea) efektyviai drėkina odą.
Rinkitės būtent sausai odai skirtus kremus. Idealiu atveju
sudėtyje dominuos ne vanduo, bet veikliosios medžiagos, tokios kaip sviestmedžio aliejus, drėkikliai, jau minėtas glicerolis
ar šlapalas.
Pasirūpinkite namų aplinka. Sausas oras nėra itin sveika nei
jums, nei jūsų augintiniams, nei naujagimiui. Per sausas patalpų oras gali sukelti kvėpavimo sunkumų, mažina atsparumą
peršalimo ligoms ir gali lemti odos išsausėjimą, perštėjimą bei
pleiskanojimą. Ideali oro drėgmė namuose – apie 40–45 %.
Nepamirškite vandens! Vandens įtaka organizmui didžiulė,
o jo trūkumas pasireiškia įvairiais nemaloniais pojūčiais, pvz.,
galvos skausmais, silpnumu ir energijos trūkumu, suprastėjusia virškinimo sistemos veikla... Vanduo įtakos turi praktiškai
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visiems mūsų organams, įskaitant ir odą. Tad papildoma stiklinė vandens ryte – vieni privalumai ir pagalba kovojant su
odos išsausėjimu!
Subalansuota mityba taip pat padės geriau jaustis. Penki
itin odai naudingi vitaminai – A, C, D, E ir K.
Vitamino A šaltinis – brokoliai, špinatai ir kitos lapinės
salotos, apelsinai, mangai, papajos, kiaušinis.
Vitamino C gausu citrusiniuose vaisiuose, braškėse,
ananasuose, kiviuose, brokoliuose.
Vitamino D rasite riebioje žuvyje (tunas, lašiša ir kt.), sūriuose, kiaušinio trynyje. Taip pat šio vitamino kiekiui organizme įtakos turi tai, kiek laiko praleidžiame saulėje.
Vitamino E yra saulėgrąžose ir kokybiškame saulėgrąžų
aliejuje, žemės riešutuose ir žemės riešutų kreme, moliūguose, raudonosiose paprikose.
Vitamino K ieškokite žaliose salotose, briuseliniuose kopūstuose, brokoliuose, žiediniuose kopūstuose, slyvose,
kiviuose.
Ir nepamirškite – daugiau skirtingų kosmetikos priemonių
nebūtinai reiškia sveikesnę odą! Rinkitės kuo paprastesnės
sudėties priemones, tinkamas visos šeimos sveikatai bei gerai savijautai palaikyti.
GALIMI ODOS POKYČIAI
Aknė
Pigmentacija
Paraudę delnai, padai
Papilomos
Išsiplėtusios kojų venos
Karpos
Kapiliarų tinkleliai
Žvaigždinės hemangiomos
Strijos
Padidėjusios ir pakitusios krūtų
areolės
Sustiprėję nagai ir plaukai
Pakitusi veido oda
(sausa arba riebi, spuoguota)

IŠNYKSTA
SAVAIME

REIKALINGA
SPECIALI PRIEŽIŪRA
AR PROCEDŪROS

Švaros procedūros
Kasdienės švaros procedūros – tai ne tik higiena, bet ir ritualai,
kurių metu mažylis vystosi, bendrauja su tėveliais ir grūdinasi.
Ypač svarbios jos yra pačiais pirmaisiais kūdikio gyvenimo mėnesiais, o vėliau natūraliai tampa kasdienybės įpročiu. Geriausia, kad šios procedūros visada būtų atliekamos toje pačioje,
specialiai paruoštoje, vietoje. Pavyzdžiui, ant vystymo stalo.
Labai svarbi yra jūsų psichologinė būsena, nes mažylis ramiausiai jaučiasi su atsipalaidavusia ir laiminga mama. Todėl,
prieš aptardami kasdienius kūdikio ritualus, pasikalbėkime
apie laimingos mamos ryto ritualą.
Atsikelkite truputį anksčiau už kūdikį. Skamba beprotiškai,
kai naktį daug kartų pabudote, nes reikėjo maitinti mažylį, ar
ne? Pasistenkite atsikelti tik 15 min. anksčiau. Pamatysite, tai
įmanoma. Ir verta.
Šį laiką skirkite tik sau. Užsiimkite tuo, kas labiausiai patinka
ir ko negalite atlikti su kūdikiu ant rankų. Prieš tai galite išgerti
stiklinę vandens su citrina, pakvėpinti namus eteriniais aliejais
(tokiais, kurie patinka jums ir yra nepavojingi kūdikiui), įsijungti
(tyliai) mėgstamą muziką, medituoti, melstis, skaityti, klausyti radijo. Toks trumputis pabuvimas su savimi yra geriausias
energijos užtaisas visai dienai.
Atsibudus kūdikiui, bus smagu pasitikti jį su šypsena veide.
Juk visą dieną leisite kartu!
O dabar aptarkime kasdienius kūdikio ritualus. Kiekvienos
procedūros metu šnekinkite mažylį, įvardykite, ką dabar abu
darote, ką veiksite paskui, kokias emocijas jis rodo, papasakokite jam net kaip jaučiatės jūs pati! Juk kol kūdikis toks
mažas, šios kasdienės higieninės veiklos yra rimta jūsų bendravimo bei meilės vienas kitam pradžia!
„Oro vonios“ taikomos nuo 3–4 savaičių amžiaus. Iš pradžių pervystydama mažylį palikite jį nuogą 2–3 min., o vėliau
kasdien po kelias minutes ilgiau. Kūdikiams iki 6 mėn. amžiaus „oro vonios“ daromos vieną kartą per dieną, o vyresniems – du kartus. Iš pradžių „oro vonias“ atlikite esant 22 °C
temperatūrai, o vėliau palaipsniui oro temperatūrą mažinkite iki
18 °C (tiesiog ilgiau vėdinkite patalpą). Taip grūdinsite mažylį.
Akytes, jei jos traiškanoja, valykite vatos tamponėlį pamirkiusi į virintą vandenį arba ramunėlių nuovirą nuo išorinio akies
kampo link nosies. Kartais baltos ar bespalvės išskyros akytėse kaupiasi užsikimšus ašarų latakėliams. Apie šią būklę kasmėnesinės apžiūros metu pasakykite gydytojui – jis išmokys
specialių masažo judesių. Kiekvienai akytei naudokite atskirą
švarų vatos tamponėlį. Ne visiems mažyliams tokie veiksmai
patinka, todėl nenustebkite, jei jis ims stipriai muistytis. Švelniai prilaikydama galvutę tęskite procedūrą. Nedelsiant kreiptis
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į gydytoją reikėtų tik tuo atveju, jei išskyros yra geltonos ar
žalios spalvos, kadangi tai yra pūlingos infekcijos požymis.
Ausytės kaušelį ir landą valykite susuktu vatos tamponėliu.
Kieti krapštukai nenaudojami, nes gali pažeisti ausies būgnelį.
Maudant kūdikį vandens gali patekti ir į ausis, tačiau to bijoti
nereikia. Svarbiausia po maudymo ausytes išsausinti minkštu
rankšluosčiu.
Veidukas taip pat valomas sudrėkintu vatos tamponėliu.
Jeigu jis išbertas, naudokite ramunėlių nuovirą. Nuvalykite
ne tik veiduką, bet ir kūno raukšles: aplink kakliuką, pažastis,
kirkšnis, užpakaliuką.
Užpakaliuką plaukite po šilta tekančio vandens srove kaskart kūdikiui pasituštinus. Muilo kiekvieną kartą naudoti nereikia, užtenka vandens iš čiaupo. Berniukas prausiamas laikant
užpakaliuku į viršų, o mergaitė atvirkščiai. Drėgnas servetėles
naudokite tik tada, jei nėra galimybių mažylio apiplauti.

Tinkamas dėmesys nosytei

Kūdikio nosies landos siauros, todėl net ir sveiko kūdikio nosytė dažnai užsikemša nuo išsiskiriančių nosies gleivių, kurios
sudžiūsta, tampa luobele ir užkemša kvėpavimo takus. Tai ne
sloga, o tiesiog natūrali fiziologinė būsena.
Valymas. Svarbu kūdikio nosytę išvalyti 1–2 kartus per
dieną, patariama prieš maitinimą. Naudokite natūralius jūros
vandens lašiukus, pritaikytus kūdikiams nuo pirmųjų gyvenimo dienų, kurie padeda pašalinti susikaupusias gleives,
drėkina nosies gleivinę ir palengvina jūsų mažylio kvėpavimą.
Visus susikaupusius nešvarumus „sugaukite“ susuktu gana
ilgu vatos ritinėliu švelniai sukdama nosies landoje.
Oro drėgmė. Kvėpavimą palengvina ir nuo ligų apsaugo
tinkama oro drėgmė. Reikia pasirūpinti, kad oras kambariuose būtų drėgnas, nes esant sausam orui išsausėja kūdikio
nosies ertmės gleivinė. Sausa nosies gleivinė nebeatlieka ir
apsauginės funkcijos, todėl didėja tikimybė susirgti sloga,
kvėpavimo takų ligomis.
Kaip išvengti slogos? Nosies užgulimas vaiką vargina, o
sloga yra rimta liga. Užsikimšus nosiai, jis nebesugeba žįsti,
nemoka kvėpuoti pro burną.
Taisyklės namiškiams:
čiaudėdami užsidenkite burną;
nešnypškite nosies šalia mažylio;
dažnai plaukite rankas;
vėdinkite kambarius;
neperšaldykite kūdikio netinkamai rengdami ar maudydami;
susirgus vartokite gydytojo paskirtus vaistus.

Kvėpuok lengvai.
Saldžių sapnų.

Nuo pirmos gyvenimo dienos!
Padeda prižiūrėti mažylių
nosytes nuo pirmųjų
gyvenimo dienų:
 valo ir drėkina
 padeda gydant rinitą
 gali palengvinti kvėpavimą

Patogus
naudoti

Mažas lašintuvo antgalis
yra pritaikytas jautrioms
ir mažoms kūdikių
nosytėms

Apsaugotas
Specialus apsauginis
antibakterinis filtras

Švelnus
Natūralus ir be
konservantų

Medicinos priemonė
„Quixx baby“negalima vartoti, jei kūdikis turi padidėjusį jautrumą (alergiją) jūros vandeniui
UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“; Jasinskio g. 16A, LT-03163, Vilnius; tel. +370 5 269 19 47; LT@berlin-chemie.com

Reklamos paruošimo data: 2022 m. gegužės mėn.
LT_Qui_09_2022_V1_press

„Motinystė man yra graži savęs paieška. Suvokimas, kad
nesu savo profesija, bet, visų pirma, esu moteris, žmogus.
Ir už tai turiu save mylėti. Nepaisant to, kaip leidžiu
dienas – ar kartais nuobodžiai, ar kartais – labai įspūdingai
ką nors nuveikdama.“ Monika Tekutienė, meno terapeutė

Psichomotorinis vystymasis
•

•

•
•
•

Kaip auga jūsų kūdikis?

Fiziologinė fleksinė kūno padėtis. Kūdikio stuburas
daug tiesesnis, ypač tai matoma kaklinėje stuburo dalyje, fleksinės kūno padėties nebėra.
Raumenų tonusas. Mažėjant kūdikio lenkiamųjų raumenų tonusui, labiau išsitiesia galūnės per alkūnės ir
kelio sąnarius, tačiau galūnių judesiai padriki, nekoordinuoti.
Galvos kėlimas. Kūdikis geba kilstelėti galvą ir išlaikyti
ją iki 10 sek.
Į rankas įdėtą barškutį kūdikis suspaudžia (griebimo
refleksas), bet dar neišlaiko.
Sodinimas už rankyčių. Sodinant kūdikis bando kelti
galvą, tačiau priekiniai kaklo ir liemens raumenys yra
netvirti, todėl judesio metu galva lošiasi atgal. (Pastaba. Sodinti už rankyčių šiuo amžiaus tarpsniu gali tik
specialistas, siekdamas įvertinti kūdikio raidą, tėvams
to atlikti nerekomenduoju.)

Patarimas.
Suimkite vaikučio rankytes ir plokite katutes – kūdikiai labai
mėgsta ploti rankytėmis. Plojant jie šypsosi. Būtent plodami rankytėmis galite išgirsti pirmąjį kūdikio juoką. Atlikdami
tokį pratimą stimuliuojate rankytes, riešo su riešu dalį, skatinate delniukų atsipalaidavimą (kumštelių atgniaužimą).
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.........................................................................................
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...........................................................................................
.........................................................................................
...........................................................................................
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...........................................................................................
............................................................................................
...............................................................................................
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Raidos tendencijos

Įdomu:

Tokio amžiaus kūdikis verkia skirtingai, kai yra alkanas,
kai ką nors skauda ar nori miegoti.

Judėjimas
Judesiai platūs ir nekoordinuoti. Aktyvesnės viršutinės kūno dalys (mojuoja rankomis, bando siekti objektų). .........................
Pradeda formuotis veiksmų sąmoningumas. .................................................................................................................
Paguldytas ant pilvo kiek pakelia galvą. .........................................................................................................................
Rankų funkcija
Plaštakos vis dažniau atgniaužtos. ................................................................................................................................
Daiktų griebimas dar refleksinis, todėl įdėtą žaisliuką išlaiko labai trumpai. .......................................................................
Bendravimas
Pagrindinė kalba išlieka verksmas. ................................................................................................................................
Pradeda kalbėti ištęstomis balsėmis „a“, „e“, gomuriniais garsais „gh“, „rrh“ ar jų junginiais „aah“, „ghe“. ......................
Suklūsta išgirdęs naują garsą. Skirtingai reaguoja į įvairius garsus. ..............................................................................
Pažįsta mamos balsą. .................................................................................................................................................
Pradeda sąmoningai šypsotis žmogui. .........................................................................................................................

Kalbėtis su vaiku
Mėgdžiokite jo tariamus garsus ir grimasas: čepsėjimą, žiovavimą, raukymąsi, šnairavimą. Stenkitės prisiderinti prie mažylio siūlomo bendravimo ritmo. Kreipkitės į mažylį vardu. Pastebėsite, kaip natūraliai išeis kiekvienam šeimos nariui su kūdikiu kalbėti savu, vis kitu ritmu, o mažylis labai greitai prisitaikys prie tėčio, brolio ar sesutės, senelių kalbos tembro ir ritmo.
Pasistenkite, kad bendravimas būtų pakankamas, bet saikingas. Jei jo bus per daug, mažylis pavargs ir suirs. Jei per
mažai, lėtės kalbos raida. Ilgainiui tikrai pajusite subtilius mažylio rodomus ženklus.
Nepamirškime, vaiko pamatinis gebėjimas išmokti yra susijęs su kalba, girdima per pirmuosius gyvenimo metus. Nei
socioekonominė padėtis, nei lytis, nei gimimo eiliškumas šeimoje nėra svarbiausi gebėjimo mokytis komponentai. Svarbiausia – kiek ir kaip tėvai kalbasi su vaiku.
Ar žinote? 2–4 mėn. kūdikis taria tik švelnius, kiek dainingus balsius. Iš pradžių juos ištaria atsitiktinai, o vėliau, suaugusiųjų nuolat kalbinamas, pradeda mėgdžioti lūpų judesius ir garsų ima daugėti. Atsiranda dvibalsių, įvairių garsų junginių.
Kol kas sunku juos tapatinti su kokiais nors žinomais garsais.

Lavinimas namuose
„Jau daug aš matau“ (regėjimui lavinimui)
Antrą mėnesį kūdikis geriausiai skiria daiktų kontūrus, pastebi formos, spalvos,
dydžio naujumą, jo dėmesį labiausiai patraukia juodai balti kontrastai, lenktos
linijos ir tiesių linijų perėjimas į lenktas, pastebi, geba ilgesnį laiką apžiūrinėti ryškius daiktus. Todėl kūdikio regėjimui skatinti naudokite juodos ir baltos spalvos
vaizdinius – ant balto lapo nupieškite juodą didelį apskritimą, kvadratą, įvairias
linijas ir pan. ir pakabinkite kūdikiui prieinamoje stebėti vietoje.
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Lavinimas ir mankštos

Jei meilė neauklėja, ji netinka vaikui. Šalva Amonašvilis

Rankyčių mankšta
Keisdami sauskelnes, perrengdami kūdikį, ruošdamiesi vonios procedūroms, atlikite pasyvią mankštą pečių ir klubo sąnariams. Atlikdami mankštelę dainuokite ar skaičiuokite – tokiu būdu mokysite kūdikį ritmo, nukreipsite dėmesį, jei kūdikis nelabai noriai mankštinasi, sukursite teigiamą nuotaiką.
Įsprauskite kūdikiui į delnus savo nykščius, o su kitais pirštais apimkite kūdikio plaštaką iš viršaus. Kelkite iš lėto abi arba
pakaitomis kūdikio rankas į viršų (imituodami rankų mostus), tada per šoną į viršų (angelo sparnai).
Nauda. Raumenų tonuso normalizavimas, judesių apimties rankose didinimas.
Kojyčių manšta
Suimkite savo rankomis kūdikiui už keliukų ir lenkite prie pilvo abi kojas (padėsite pasišalinti dujoms), tuomet lenkite kojas prie
pilvo pakaitomis (raumenų tonuso normalizavimas).
Nauda. Raumenų tonuso normalizavimas, judesių apimties kojose didinimas, padeda pasišalinti dujoms.
Kada kreiptis į kineziterapeutą?
• Jei pakaušio srityje galva plokščia.
• Jei daugiau judina vienos pusės koją ir ranką.
• Jei nesiremia kojomis.
• Jei nekelia galvos gulėdamas ant pilvo.
• Jei virsta ant šono ar nugaros paguldytas ant pilvo.
• Jei neseka akimis barškučio nuo vieno akių kampučio iki kito.
• Jei nereaguoja į varpelio skambėjimą (varpelio kūdikis neturi matyti), įsmeigdamas žvilgsnį arba nustodamas judėti.

Santykiai ir partnerystė
Kaip keičiasi tarpusavio santykiai?
Pirmiausia gyvenate nebe dviese, o trise. Į šeimą ateina
naujas žmogus su savo ypatumais bei poreikiais, jis yra
visiškai priklausomas nuo jūsų. Tai visiškai išbalansuoja
buvusią darną ir harmoniją, ankstesni buvimo kartu būdai
nebeveikia, nebėra tiek laiko vienas kitam kaip anksčiau,
vaidmenys keičiasi. Negana to, savo mažyliu reikia rūpintis
24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. Be abejonės,
tai pakeičia poros santykius. Prisiminkite savo draugystės
pradžią, tą gražų ir aistringą įsimylėjimo laikotarpį, po jo
tikriausiai sekė gerokai sudėtingesnis laikotarpis, kai pradedama iš tikrųjų pažinti vienas kitą, atrasti, kad ne viskas
patinka ir tenkina, kai kas gal netgi nervina. Tikriausiai tam
tikru metu net kilo svarstymų dėl tolesnių santykių, tačiau
visa tai išsprendėte, apsitrynėte ir priėmėte vienas kitą. Gimus vaikeliui visą šią bangą išgyvensite iš naujo.
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Kūdikio miegas
Būdravimo laikas: 60–80 min.; paros miegas 14,5–18 val.;
poguliai 4+. Pamažu vis anksčiau migdykite nakčiai. Geriau pažindami savo mažylį, pastebėsite ankstyvuosius
nuovargio ženklus, rodančius, kad mažyliui laikas ilsėtis.
Būdingiausi nuovargio ženklai:
• dingęs susidomėjimas veikla ar bendravimu;
• lėtesni judesiai, tarsi „išplaukęs“ žvilgsnis;
• paraudimas aplink akis, antakius;
• žvilgsnio vengimas kalbinant;
• veido dengimas antklodėle ar rankomis.
Palengva pradėkite kurti vakaro miego ritualą. Jis neturi
būti sudėtingas. Tai pasikartojanti vaikui malonių veiksmų
seka, informuojanti mažylį, kad artėja poilsio metas.
www.miegopelytes.lt

Ryšys su vaiku,
ryšys su savimi
„Mes norime, kad vaikai užaugtų turėdami savo nuomonę, bet pykstame, kai jie mūsų neklauso.
Norime, kad jie augtų savarankiški, bet vis kartojame:
„Duok man, aš greičiau padarysiu nei tu.“
Norime, kad jie būtų laisvi žmonės, o ribojame jų laisvę
kiekviename žingsnyje: neimk, neliesk, nedėk, nečiupinėk...
Norime, kad jie mokėtų reikšti savo emocijas, o vis
stabdome: neverk, nepyk...
Norime, kad užaugę gebėtų kurti artimus santykius, tačiau dar kūdikį bandome atskirti nuo savęs, migdydami
atskirame kambaryje ar per dienas laikydami vežimėlyje
ir gultuke.
Norime, kad vaikai kurtų laimingus santykius, o prie jų
rėkiame vienas ant kito, tarsi tai nieko nereikštų.
Norime vaikams meilės ir laimės, o „dozuojame“ savo
glėbį, bijodami, kad pripras.
Mes norime vaikams visko, kas geriausia, bet kartais
pamirštame, kad jų istorija prasideda nuo mūsų. Vaikai
mus įdėmiai stebi, ir net jeigu atrodo, kad mūsų neklauso,
jie susikuria suvokimą apie save, kitus ir santykius. Kur
kas labiau nei žodžiai juos veikia mūsų savijauta, elgesys
ir santykiai. O svarbiausias iš jų, nuo kurio viskas ir prasideda, – tai mūsų santykis su pačiais savimi.“
Taigi įžvelgiu tokius tėvystės paradoksus: norėdami paties
geriausio savo vaikams, ieškome „receptų“, kaip užauginti
vaikus, kad jiems nereikėtų vėliau spręsti savo vaikystės problemų. Stebiu vaikų auginimo literatūros gausą ir tėvų bandymus tuos patarimus paversti realybe. Suprantu, kad egzistuoja nemažas atotrūkis tarp informacijos ir jos pritaikymo realybėje. Stengdamiesi būti gerais tėvais dažnai nusisukame nuo
savęs. Tėvystei labai svarbus mūsų vidinis pasaulis, mūsų
pačių santykis su savimi – tai santykio su aplinkiniais ir savo
vaikais pagrindas. Nuo mūsų patirčių, istorijos, nuo mūsų dabarties, reakcijų, jausmų ir santykio su savimi priklauso, kaip
mums sekasi orientuotis į ryšį ir jo kūrimą savo tėvystės kelyje.
Apskritai tėvystę matau kaip dvilypį, dvisluoksnį fenomeną:
tai lyg kelionė, į kurią leidžiasi tėvai su savo vaikais. Ir vieni,
ir kiti nešasi savo poreikių, norų, jausmų ir reikalų bagažą.
Dažnai tėvystės psichologijai skirtuose pokalbiuose, seminaruose, literatūroje daug dėmesio skiriama vaikams, jų
auginimui, o tėvų vidiniai išgyvenimai tarsi lieka paraštėse,

nustumti kažkur į šoną, į šešėlį. Neretai girdžiu, kad svarbiau vaikas, svarbiau, kaip „reikia“ būti su vaiku, o patys tėvai – na, apie juos kada nors vėliau, kai bus laiko, galimybių.
Nepaisant to, tėvams tenka prisiimti atsakomybę ir už vaikus,
ir už save. Net jei neįvardyti, nepamatyti tėvų jausmai, jie neišvengiamai veikia vaikus. Jie atsiskleidžia per santykius, ryšius,
kuriuos kuriame.
Ryšys su vaiku, ryšys su savimi – tai dvi tėvystės pusės. Abi
svarbios, abi būtinos ir labai stipriai viena su kita susijusios.
Mūsų pačių santykis su savimi yra pagrindas tam, kokį santykį su aplinkiniais ir savo vaikais kursime. Nesukūrę ryšio su
savimi, augindami vaikus tiesiog įstrigsime bandydami taikyti
aibę realybėje neveikiančių patarimų. Taip dažnai ir nutinka.
Be to, ryšys su vaikais labai svarbus ir mums kaip tėvams
ir yra sveikos mūsų vaikų raidos sąlyga. Tai, kokį santykį su
vaikais sukuriame jų gyvenimo pradžioje, atsispindės visuose ateities santykiuose jų gyvenime. Tai – mūsų didelė galia
ir atsakomybė. Stiprus ryšys su vaikais mums padeda juos
auginti. Būtent ryšys mums suteikia prasmę ir pasitenkinimą
tėvyste. Santykių su vaikais kokybė – tai neišvengiama mūsų
laimės ir pasitenkinimo gyvenimu dalis. Jei mūsų santykis su
vaikais šlubuoja, tai stipriai veikia ir visus kitus mūsų gyvenimo
aspektus, mūsų bendrą laimės jausmą. Taigi, egzistuoja glaudus ryšys tarp šių dviejų aspektų, paraleliai vykstančių milžiniškų procesų – ryšys tarp vaikų ir savęs, kaip tėvų, auginimo.
Labai noriu, kad šioje nelengvoje tėvystės kelionėje jaustumėte palaikymą, bendrystę ir apkabinimą. Tad kviečiu atsigręžti į save, kad, suvokdami savo vidinio gyvenimo ypatumus,
išmoktume rūpintis savimi. Prisiimdami atsakomybę už savo
gyvenimo kūrimą, iš tiesų padėsime ir savo vaikams kurti tokią
ateitį, kokios linkime.
Savo knygoje „Ryšys su vaiku, ryšys su savimi“ kviečiu jus
atsigręžti į save švelniai, atlaidžiai ir su palaikymu. Mažiau iš
savęs reikalauti, mažiau spausti save į kampą, mažiau barti,
kaltinti ir peikti. Verčiau padrąsindami paimkite save už rankos
ir žingsnis po žingsnio, lėtai bei švelniai veskite save tėvystės
keliu. Taip, kaip su meile vedate į gyvenimą vaikus.
Kurdami ryšį. Su vaikais ir savimi.
Eglė Lukinaitė-Vaičiurgienė, psichologė, mama, knygos
„Ryšys su vaiku, ryšys su savimi“ autorė
www.rysyje.lt
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Pirmųjų metų miego regresijos
Kalbant apie kūdikius, labai sunku pateikti griežtas rekomendacijas, nes kiekvieno kūdikio raida ir poreikiai yra unikalūs.
Ne išimtis ir miego tema. Todėl šiame leidinyje ir kitur pateikiamus būdravimo intervalus, pirmiesiems gyvenimo mėnesiams
būdingus pokyčius kviečiu skaityti labiau kaip rekomendacijas
ir gaires. Nebūtinai jos bus tinkamiausios būtent jūsų kūdikiui,
nes kiekvieno kūdikio miegas yra labai skirtingas. Juolab kad
miegui įtaką daro daugybė dalykų: sveikatos būklė, alergijos,
raumenų tonusas, kūdikio temperamentas, jautrumas stimuliacijai, mitybos būdas. Todėl tik jautriai stebėdami savo kūdikį
galime suprasti, kas jam tinkamiausia.
Miego regresijos (dažniausiai 2–4 savaites trunkantis laikotarpis, kurio metu daugelis kūdikių išgyvena ryškius miego
pasikeitimus; neretai pasireiškia sunkesniu užmigimu ir padažnėjusiais pabudimais nakties metu.) būdingos tikrai ne
visiems kūdikiams, todėl apie jas verta žinoti, tačiau tikrai neverta dėl jų nerimauti.

būt laikas atsisakyti vieno dienos miegelio ir pereiti prie dviejų
miegelių dienotvarkės. Prisideda ir spartūs mažylių motorinės
raidos šuoliai – kūdikiai šiame etape dažnai pradeda aktyviai
ropoti, sėstis ir kitaip bandyti savo fizinius sugebėjimus.

GARSUSIS KETVIRTO MĖNESIO REGRESAS. Garsiuoju
šis regresas vadinamas todėl, kad apie jį žino ir jo baiminasi
daugybė tėvelių. Jis pasireiškia tuomet, kai po jaudulių pilnų
pirmųjų mėnesių pagaliau pajuntame šiek tiek ramybės, nusistovi mažylio dienotvarkė, kai kurie kūdikiai ima retai prabusti
nakties metu, o gal netgi išmiega visą naktį. Ir staiga viskas
ima keistis, atrodo, kad mažylis nebemoka miegoti – ima dažnai prabusti naktį, neretai sutrumpėja ir dienos poguliai.
Jei įsigilinsime, suprasime, kad šis pokytis iš tiesų rodo,
jog mažylis pasiekė gana reikšmingą raidos etapą – jo miego
ciklas persitvarko ir savo struktūra tampa panašesnis į suaugusiųjų miego ciklą. Taigi, šis etapas, nors ir vadinamas
regresija, tikrai nerodo žingsnio atgal!
Persitvarkant miego ciklui, mažyliams tampa sunku užmigti
ir miegoti, nes miego cikle atsiranda daugiau fazių, nei buvo
iki šiol ir neurologiškai kūdikiai turi prie to priprasti. Tam tikra
prasme iš naujo atrasti ir išmokti, kaip miegoti.
Ši regresija gali trukti nuo 2 iki 6 savaičių.

KAIP IŠGYVENTI REGRESIJAS
Dienotvarkė. Miego regreso laikotarpiai dažnai sutampa ir
su reikšmingesniais pokyčiais kūdikių raidoje, todėl visų pirma
labai svarbu įvertinti, ar kūdikio būdravimo laikas atitinka jo
poreikius. Tam, kad mažylis galėtų kokybiškai miegoti, jis turi
pakankamai nuvargti, bet ne pervargti.
Stimuliacija. Ne mažiau svarbu peržiūrėti ir veiklas būdravimo metu, kad jos atitiktų raidos etapą. Jei kūdikis išgyvena
atsiskyrimo nerimo periodą, susitelkime ties slėpynių tipo žaidimais. Slėpkime daiktus, slėpkimės patys. Jei regresijai įtaką
daro motorinė raida, sudarykime kuo palankesnes sąlygas
mažyliams treniruotis.
Nuoseklumas. Nors regresijos metu norisi vis išmėginti
ką nors naujo, viliantis, kad tai bus stebuklingas receptas, rekomenduoju išlaikyti nuoseklumą. Esant įprastiems ritualams,
migdymo būdui, mažylis jaučiasi saugesnis ir jam lengviau
grįžti prie įprastų dalykų.
Lūkesčiai. Peržiūrėkime savo lūkesčius. Neretai norime
savo mažylį užmigdyti kuo greičiau ir su kuo mažiau ašarų. Tai
visai suprantama, juk ir patiems reikia poilsio. Tačiau tai neretai skatina papildomas miego asociacijas. Todėl pagalvokime,
kaip galime mažyliui leisti pasijusti saugesniam, padėti atsipalaiduoti, taip pat pabūti kartu migdantis, net jei tai truks ilgiau.
Regresijos laikotarpiu priminkime sau, kad tai laikina. Rūpindamiesi mažyliu neužmirškime ir savęs.
Dovilė Šafranauskė,
@miegopelytes, @mylu.lt

AŠTUNTO MĖNESIO MIEGO REGRESIJA. Ši miego regresija pasireiškia 8–10 mėn. laikotarpiu, todėl kai kuriuose
šaltiniuose dar vadinama 9 mėn. miego regresija. Ji tiesiogiai
siejama su atsiskyrimo nerimo periodu, kai mažyliai ima vis
geriau suprasti, jog jie yra atskiri žmonės. Tai didžiulis kūdikius labai neraminantis neurologinis šuolis, todėl jiems sunku
užmigti ir miegoti, jei šalia nėra tėvų.
Šiuo laikotarpiu svarbu peržiūrėti mažylio dienotvarkę – gal-

DVYLIKTO MĖNESIO MIEGO REGRESIJA. Didžiausią
įtaką šiai regresijai daro staigi vaikų motorinė ir neurologinė
raida: mažyliai ima vaikščioti, vis daugiau išmoksta naujų dalykų, eksperimentuoja su kalba, garsais. Šios regresijos metu
vaikai dažnai sunkiau užmiega dieną, nes jiems sunku nusiteikti miegui, kai visur norisi dalyvauti!
Tokie pokyčiai neretai sukelia įspūdį, jog jau laikas atsisakyti antrojo dienos miegelio. Neapsigaukite, kadangi dažnai
tai tik laikinas regresijos sukeltas efektas. Nuosekliai laikykitės
įprastos dienotvarkės ir stenkitės mažylį migdyti du kartus per
dieną, nes priešingu atveju jis gali pervargti. Pereiti prie vieno
miegelio rekomenduojama 14–15 mažylio gyvenimo mėnesį.
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Pilvuko diegliai
Pilvo diegliai apibūdinami kaip atkaklus, nesiliaujantis sveiko, aktyvaus, gerai valgančio, normaliai priaugančio svorio
vaikelio verksmas be akivaizdžios priežasties, trunkantis ≥ 3
valandas per dieną ≥3 dienas per savaitę bent 3 savaites.
Paprastai pilvo diegliai prasideda 2–3 gyvenimo savaitę, dažniau antroje dienos pusėje. Diegliai pasireiškia 10–40 proc.
naujagimių ir savaime praeina sulaukus 3–4 mėnesių.
Aiškios priežastys iki galo nenustatytos:
1. Dieglius gali sukelti pilvuką pučiančios žarnyno dujos dėl
nuryto oro.
2. Spazminį žarnyno skausmą gali sukelti naujagimių centrinės nervų sistemos nebrandumas.
3. Alergija karvės pieno baltymams.
4. Jautrumas pieno cukrui – laktozei.
Pilvo diegliai nekenkia kūdikio sveikatai, tačiau sukelia didžiulį stresą visai šeimai. Kūdikiai yra labai jautrūs aplinkinei
įtampai, todėl padėti nuo pilvo dieglių kenčiančiam mažyliui
galite patys likdami ramūs ir palaikydami vienas kitą.
Kaip padėti mažyliui?
Keiskite žindymo techniką / maitinimo buteliukus tam, kad
vaikelis prisirytų kuo mažiau oro.
Jei žindote:
Krūtį siūlykite dar ramiam, alkio ženklus (čepsėjimą, liežuvio kaišiojimą, kumštelių kišimą į burną, galvytės sukimą) demonstruojančiam vaikeliui. Žindydama kas 5–10 min. darykite
pertraukėles, pakelkite vaikelį atsirūgti.
Iš vienos krūties žindykite pakankamai ilgai tam, kad mažylis
gautų ne tik daugiau laktozės (ji sukelia rūgimo procesus žarnyne, todėl gali pagreitėti žarnyno peristaltika ir sukelti dieglius)
turinčio liesesnio pirminio pieno, bet ir riebiojo, sotumą suteikiančio pieno. Krūtis keiskite ne dažniau nei kas 1–1,5 val.
Atsisakykite karvės pieno baltymų, centrinę nervų sistemą
stimuliuojančių medžiagų (kofeino, šokolado), didelio kiekio
riešutų, svogūnų, kopūstų, brokolių, žiedinių kopūstų, pupų,
žirnių.
Jei maitinate adaptuotu mišiniu:
Rinkitės buteliuką, kuris apsaugo nuo oro prisitraukimo.
Darykite pertraukas maitinimo metu, pakelkite atsirūgti.
Pasitarę su gydytoju išbandykite hipoalerginį adaptuotą mišinį. Nesant jokio efekto rekomenduojama grįžti prie anksčiau
naudoto adaptuoto mišinio dėl ekonomiškumo.
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Kuo daugiau nešiokite ant
rankų, nešioklėje. Sūpuokite
poza „lėktuvėlis“.

Dujos lengviau pasišalins,
jei gulinčiam vaikeliui sulenksite kojytes.

Nešiokite taip, kad pilveSukamaisiais judesiais palis būtų švelniai prispausgal laikrodžio rodyklę švelniai
tas, galite paguldyti kniūbspamasažuokite pilvuką.
čią ant peties.
Stiprinkite pilvo raumenis prieš maitinimą kūdikį paguldydami ant pilvuko.
Galite ant mažylio pilvuko uždėti šilduką, šildyti jį savo kūnu
ar išmaudyti šiltoje vonioje.
Kai kuriuos vaikelius raminamai veikia suvystymas.
Išbandykite širdies dūžių ar „baltojo triukšmo“ įrašus.
Važiuokite pasivažinėti automobiliu.
Tie patys raminimo būdai kūdikius veikia skirtingai, tad ieškokite to būdo, kuris labiausiai tinka Jūsų mažyliui
Kada rekomenduojama kreiptis į gydytoją?
Jei kūdikis jaunesnis nei 3 mėnesių ir karščiuoja.
Jei kūdikis verkia ilgiau nei 2 valandas ir niekaip nenusiramina.
Jei kūdikis atsisako gerti ir valgyti, vemia, viduriuoja, gausiai
atpylinėja, išmatose pastebite kraujo.
Kūdikis atrodo ir elgiasi neįprastai.
Medicinos gydytoja Agnė Kilmanienė

„Kiekviena užgimusi gyvybė įsirėžia ne tik į atmintį, ateina
ne tik į gyvenimą, bet ir palieka savo antspaudą moters
kūne. Kiekviena strija, siūlė, randas, kūno pasikeitimas –
tai istorija. Tobula istorija, nes ji niekada nepasikartoja.“
Juliana Murašova, fotografė

Psichomotorinis vystymasis
•

•
•

•

•

•

Kūno vidurio linija. 3 mėn. kūdikiui susiformuoja kūno
vidurio linija. Tai reiškia, kad galvytę jis pradeda išlaikyti
vidurio linijoje (tiesiai).
Galvos kėlimas. Kūdikis visą minutę išlaiko pakeltą galvą.
Rankų atrama. Gulėdamas ant pilvo mažylis remiasi
dilbiais, iškelia galvą, laiko tiesiai, pasuka į vieną ar kitą
pusę, bet gulėdamas ant pilvo kūdikis dar nėra aktyvus.
Rankose paimtą barškutį išlaiko, be to, griebimo refleksas išnykęs, todėl kūdikis pradeda žaisti ir tyrinėti
savo rankytes.
Sodinimas už rankyčių. Kūdikį sodinant už rankyčių
šis turi gebėti judesio metu nežymiai kilstelėti galvytę.
(Pastaba. Sodinti už rankyčių šiuo amžiaus tarpsniu
gali tik specialistas, siekdamas įvertinti kūdikio raidą,
tėvams to atlikti nerekomenduoju.)
Akies ir rankos koordinacija susiformavusi. Tai pirmas
signalas, kad kūdikis ima suvokti savo kūną.

Pastebėjimas.
Naujuoju „žaislu“ šiuo laikotarpiu taps jūsų rankos ar veidas. Prieikite arčiau kūdikio, prikiškite savo veidą arčiau
kūdikio veido, kad šis galėtų savo rankytėmis pasiekti jūsų
veidą. Pamatysite, su kokiu susidomėjimu ir nuostaba kūdikis tyrinėja artimųjų veidus. Lygiai taip pat jis domėsis
Kaip auga jūsų kūdikis?
mamos ir tėčio rankomis.
.........................................................................................
.......................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
.........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
...............................................................................................
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Raidos tendencijos

Įdomu:

Nustatyta, kad labai išraiškingai bei intensyviai su tokio
amžiaus kūdikiais kalbančios mamos užaugina geriau
kalbančius vaikus.

Judėjimas
Gulėdamas ant pilvo gerai laiko galvą, ją sukinėja į visas puses. ...............................................................................
Kūdikis sugeba gana gerai išlaikyti galvą pats, kai yra stačias, todėl jos prilaikyti nebereikia. .........................................
Paguldytas ant pilvo išlaiko pakeltą galvą ne trumpiau kaip minutę. .............................................................................
Sodinamas už rankų, bando prisitraukti, jo galva neatsilieka nuo stuburo, kyla kartu. .................................................
Rankų funkcija
Mokosi pasiekti ir sugriebti daiktus. .............................................................................................................................
Gulėdamas ant nugaros rankas suveda ant krūtinės, gali viena ranka suimti kitą, pradeda jas tyrinėti, kišti į burną. ....
Kūdikis pusiau atgniaužtą ranką tiesia į virš jo akių pakabintą žaislą. Dar ne visada pavyksta. .........................................
Išlaiko į ranką paduotą barškutį. ...................................................................................................................................
Bendravimas
Taria įvairius garsus, atsiranda daugiau intonacijų. ........................................................................................................
Skiria bendraujančio žmogaus emocinį kalbos atspalvį. ..............................................................................................
Ieško garso šaltinio. .....................................................................................................................................................
Ryškų žaislą seka akimis, sekdamas suka galvą. .........................................................................................................
Mažiau miega, nori bendrauti su žmogumi. ..............................................................................................................
Šypsosi bet kuriam jį kalbinančiam žmogui. .................................................................................................................

Kalbėtis su vaiku
Kalbėkite su mažyliu trumpais, paprastais sakiniais apie jį patį, jo drabužėlius. Kalbėkite apie tai, kas dabar daroma, perrenginėdama, keisdama sauskelnes, maudydama, maitindama, nešiodama lauke ar veždama vežimėlyje.
Kalbinkite ir dainuokite kūdikiui kuo įvairiau – greitai ir lėtai, storu ir plonu balsu, garsiai ir pašnibždomis. Tokie garsų kaitaliojimai skatina jį sutelkti dėmesį.
Ties lovyte retkarčiais galite pakabinti nedūžtantį veidrodį, kad mažylis galėtų „kalbėtis“ pats su savimi.
Kilnokite jį, myluokite, o kiekvieną veiksmą palydėkite žodžiais arba dainelėmis.
Bendravimą nutraukite švelniai, atsižvelgdama į mažylio reakciją – jei jis dar nori „kalbėtis“, o jūs staiga nuėjote, kūdikis
gali net pravirkti.
Ar žinote? 3 mėn. kūdikis mėgaujasi garsų tarimu ir eksperimentuoja su savo balsu, ilgai kartoja atradęs naują garsą.

Lavinimas namuose
„Kukū, kur tu?“ (emociniams įgūdžiams formuoti)
Trečią gyvenimo mėnesį mažasis atpažįsta tėčio ir mamos veidus, šypsosi kalbinamas, myluojamas. Į pažįstamus ir jam mielus žmones reaguoja visu kūnu:
veido mimika, rankų, kojų judesiais, garsais. Norimų žaislų ar daiktų siekia abiem
rankomis, todėl pats įdomiausias žaidimas yra „kukū“. Mama užsidengia veidą
rankomis ar skarele ir staiga pasirodo plačiai šypsodamasi – kūdikiui tai suteikia
be galo daug malonių emocijų.
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Deramai užauginti vaiką galima tik ten, kur yra sukurta meilės erdvė. V. Megre

Lavinimas ir mankštos
Klubų mankšta
Kūdikį paguldykite ant nugaros. Suimkite už keliukų ir lenkite abi kojas prie pilvo. Tuomet vieną sulenktą koją atveskite
į šoną link pagrindo, ant kurio guli. Grįžkite į pradinę padėtį. Tą patį atlikite su kita koja. Pratimus reikėtų atlikti keletą
kartų per dieną, patogiausia tai atlikti keičiant sauskelnes, tuomet judesių nevaržo drabužiai.
Nauda. Esant klubo sąnario displazijai ar padidėjusiam kojų raumenų tonusui rekomenduojama pasyvi klubo sąnario
mankšta.
Pilvuko mankšta
Toliau mokomės atsisėsti iš gulimos ant nugaros padėties. 3 mėn. pabaigoje kūdikio galva jau nebeturi loštis atgal, kai
keliate iki 45º kampo.
Kojyčių mankšta
Kad lavėtų kojų atrama, kelis kartus per dieną reikia leisti pajusti pagrindą kojomis. Svarbu nepamiršti, kad laikydami
vertikaliai tik priliečiame padais pagrindą. Neleidžiame viso kūno svorio ant kojų. Tokio amžiaus kūdikiai dažnai remiasi
ištiestomis kojomis, kartais pritupia ir vėl ištiesia kojytes.
Delniukų mankšta
Jei vis dar pastebite, kad kūdikio pirštukai paslėpti kumštelyje, sunku išlaikyti barškutį, tuomet švelniai sukamaisiais
judesiais nuo delno vidurio link pirštų galiukų išmasažuokite visus pirštukus, ypač nykštį.
Kada kreiptis į kineziterapeutą?
• Jei netiesia rankų į rodomą žaislą. • Jei kalbinamas nesišypso. • Jei siekia barškučio tik viena ranka.
• Jei keliant aukštyn, horizontalioje kabamoje padėtyje, sodinant galva svyra žemyn, jos neišlaiko mažiausiai dvi sekundes.

Santykiai ir partnerystė
Palaikykite vienas kitą
Net ir iškilus sudėtingiausioms problemoms prisiminkite,
kad lengviau tada, kai veikiate kaip komanda, o ne kaip
priešininkai. Nors, iškilus sunkumų, įprasta eiti į kovą, pati
kova dar labiau viską apsunkina, pareikalauja daugiau vidinių išteklių, o tai ilgainiui išeikvoja visus resursus. Turite
pildyti vienas kito resursus būtent palaikydami vienas kitą.
Pvz., jei matote, kad partneris vis nešioja, sūpuoja verkiantį
kūdikį, tačiau šis vis tiek nenurimsta, nepulkite kritikuoti,
kad ką nors daro ne taip, o palaikykite: „Tu puikiai sūpuoji
ir nešioji, tikriausiai jau pavargai, gal pabandykim kaip nors
kitaip nuraminti“ arba „Tavo rankos stebuklingos, kūdikis
tikrai greitai nurims.“ Tegu jūsų kasdienybėje atsiranda
palaikančių žodžių vienas kitam – pagirkite, padrąsinkite,
pastiprinkite, taip jausitės pakankamai stiprūs išspręsti visus iškylančius sunkumus.
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Kūdikio miegas
Būdravimo laikas: 60–90 min.; paros miegas 14,5–18 val.;
poguliai 4+. Tikėtina, kad pastebėsite nusistovint preliminarią dienotvarkę, kuri prasideda nuo pastovesnio rytinio
kėlimosi laiko.
Įprastai šiame amžiuje nuspėjama ir pogulių trukmė. Kai
kuriems mažyliams vis dar sunku sujungti miego ciklus ir
jų poguliai trumpi – 20–30 min., šiame amžiuje tai gana
įprasta, todėl nerimauti nereikia. Vadovaukitės mažyliui
tinkamu būdravimo laiku ir migdykite dažniau. Mažylis vis
labiau domisi įvairiomis veiklomis, tačiau dar labai greitai
pervargsta, todėl turime atidžiai stebėti nuovargio ženklus.
Nusistovėjus dienos ir nakties ritmui, poguliams pradėkite
migdyti pritemdytame kambaryje. Jei migdydami nakčiai
mažylį vystėte ir dabar jis jau ima verstis, tai ženklas, kad
laikas atsisakyti vystymo.
www.miegopelytes.lt

Luobelė ant kūdikio galvos
Nors ir gana dažna, tačiau pleiskanų luobelė ant kūdikio
galvos tėvams kelia susirūpinimą ir klausimą, kaip greičiau
ją pašalinti. Atsirandanti beveik kas antram mažyliui, sunkiai
pašalinama ir estetiškai nemaloni pati luobelė kūdikiui nepavojinga. Tinkamai prižiūrėdami, pleiskanų kepurę galime pašalinti gana greitai.
Pleiskanų luobelė (kūdikių seborėjinis dermatitas) – tai
geltonos ar rusvos pleiskanos, dažniausiai atsirandančios
ant viršugalvio, tačiau gali išplisti ir į antakių, akių vokų, ausų,
kaklo, pažastų ar net sauskelnių zonas. Tik nesijaudinkite, ji
visiškai nereiškia, kad ką nors darote netinkamai prausdami
ar prižiūrėdami kūdikį. Luobelės atsiradimą sukelia dėl perteklinio riebalų išsiskyrimo užsikimšusios odos poros. Negyvos
ląstelės atsisluoksniuoja ir ima kauptis odos paviršiuje. Retais
atvejais šios luobelės atsiradimas siejamas su biotino stoka,
grybelinėmis ar bakterinėmis infekcijomis.
Pleiskanų luobelė dažniausiai atsiranda 2–12 gyvenimo
mėnesį ir išnykusi gali atsinaujinti. Paspartinti odos išsivaly-

mą galime naudodami tinkamas priežiūros priemones ir labai
atsargiai bei švelniai valydami.
Svarbu prisiminti, kad jokiu būdu nevalia krapštyti pleiskanų, lupti jų nuo sausos galvos, nes taip galima pažeisti jautrią kūdikių odą. Saugiau luobelę valyti po maudynių,
ištrinkus galvą švelniu kūdikiams skirtu šampūnu. Natūraliai
suminkštėjusias pleiskanas pamasažuokite švelniu šepečiu,
šiurkštesniu rankšluosčiu, kempinėle ar šukutėmis. Pleiskanoms atsisluoksniuoti padės tam skirti aliejukai ir serumai.
Jie papildomai suminkština odą ir taip vienu kartu pasišalina
daugiau pleiskanų. Kai kurie tėvai mėgina naudoti paprastus,
pvz., kūnui drėkinti skirtus aliejukus. Tačiau dermatologai to
nerekomenduoja, nes šie yra klampesni, sunkiau pasišalina.
Be to, gali sudirginti jautrią galvos odą.
Jei pastebite, kad be pleiskanų luobelės yra ir odos sudirgimo, uždegimo požymių, būtinai pasitarkite su mažylio
gydytoju ar dermatologu dėl tinkamo gydymo. Kartais gali
prireikti tepalų nuo uždegimo, grybelinių infekcijų, švelnių
steroidinių kremų.

Odelės priežiūra
Apsauginių savybių kūdikio oda turi nedaug. Visų pirma ji
daug plonesnė už suaugusio žmogaus, todėl negali patikimai
saugoti nuo mechaninių, fizinių, cheminių veiksnių bei mikroorganizmų. Viršutinis odos sluoksnis, epidermis, tiek suaugusiųjų, tiek mažylių audinius saugo nuo įvairių pažeidimų. Po
epidermiu yra tikroji oda, kurioje išsiraizgiusios kraujagyslės,
nervai. Kūdikio epidermio sluoksnis labai plonas, kraujagyslės
labai arti odos paviršiaus, todėl kenksmingosios medžiagos
lengvai gali patekti į kraujotaką ir kūdikio odą galima greit sudirginti, pažeisti.

Kaip apsaugoti kūdikį?

Plona kūdikio odelė negali palaikyti nekintamos kūno temperatūros, todėl mažylio kūnelis labai lengvai atvėsta ir perkaista. Kambaryje visada turėtų būti apie 20 °C šilumos, vaikas turi būti aprengtas ne per šiltai.
Naujagimių drabužėlius skalbkite tokiomis priemonėmis,
kurių sudėtyje nėra šarminių medžiagų. Tai gali būti švelnus
vaikiškas muilas, specialūs skalbimo milteliai, neturintys dažų,
papildomų kvapų, konservantų (parabenų). Būtina labai gerai
išskalauti vandeniu be papildomų minkštiklių.
Apsaugai nuo infekcijų apatinius drabužėlius lyginkite pirmas dvi savaites po gimimo. Jei naujagimio odelė paberta,
apatinius drabužėlius keiskite dažniau, gerai išlyginkite net ir
patalynę.
Vaikų oda, kaip ir suaugusiųjų, iš aplinkos absorbuoja įvairias medžiagas, taip pat toksines. Todėl labai kruopščiai rinkitės naudojamas kosmetikos ar prausimosi priemones, atidžiai
rinkitės apatinius drabužėlius, kurie liečiasi prie odos.
Kūdikių odelėje nedaug melanino, todėl vasarą labai svarbu kūdikėlį apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Sauskelnių dermatitas

Bemaž visi tėveliai, auginantys mažylius iki maždaug 2 metų
amžiaus, susiduria su šia problema. Pagrindinė dermatito
priežastis – didelis drėgmės kiekis ant užpakaliuko (jei nepakankamai nusausinama oda ir neleidžiama pabūti nuogam).
Mažyliams užpakaliukas šunta dėl mažos oro cirkuliacijos po
sauskelnėmis, trinties su audiniu bei šlapimo druskos, kuri
dar labiau dirgina jautrią odą.
Sauskelnių dermatitui būdingi šie požymiai:
užpakaliuko srityje odą peršti;
odelė parausta, gali pasimatyti ir spuogelių;
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kūdikis jaučiasi nepatogiai, jam degina odelę;
kūdikis būna neramus ir blogai miega.

Kaip tinkamai prižiūrėti?

Pirmiausia dermatito reikia išvengti. Stenkitės, kad vaikelis kuo ilgiau pabūtų be sauskelnių ar vystyklų – odelei reikia
kvėpuoti.
Kas kartą, kai keičiate sauskelnes, užpakaliuką prauskite
po tekančiu vandeniu, o po to kruopščiai nušluostykite. Ypač
didelį dėmesį skirkite raukšlėms. Nepamirškite, jog odelės jokiu būdu negalima trinti. Šluostykite švelniai liesdami.
Užpakaliuko odelė visada turi būti kuo sausesnė. Po prausimo leiskite pakankamai išdžiūti. Jei raukšlių oda paraudusi,
patepkite ją specialiu tepalu, skirtu iššutimams ir nutrynimams
gydyti.
Raudonas žiedas apie išangę atsiranda, kai vaikas netoleruoja maisto, kurį valgo pats arba gauna su motinos pienu.
Padėti gali tas pats iššutimų kremas. Koreguokite mitybą ir
papildomai pasikonsultuokite su gydytoją dėl maisto netoleravimo.
Iššutusių vietų nevalykite drėgnomis servetėlėmis: jose
esančios medžiagos gali dar labiau sudirginti jau ir taip suerzintą odą.
Sauskelnes keiskite dažnai. Pirmaisias mėnesiais jos
keičiamos prieš kiekvieną maitinimą ir kaskart, kai kūdikis
„padaro į kelnytes“ (10–12 kartų per parą). Vėliau pakanka
pakeisti tik po maitinimų, bet ne rečiau kaip kas keturias valandas, net jei kūdikis nesišlapino. Prakaitas sudaro skystą
terpę, į kurią patenka cheminiai sauskelnių priedai, ir dirgina
odelę.
Pirkdami rinkitės tik kuo natūralesnes sauskelnes. Nepamirškite pažiūrėti ir į sudėtį bei naudojamas chemines medžiagas. Pasidomėkite daugkartiniais ekologiškais vystyklais
iš natūralių ekologiškų pluoštų – medvilnės, vilnos, kanapės
ar šilko.
Labai svarbu, kad sauskelnės būtų tinkamo dydžio – jokiu
būdu ne per mažos. Patikrinkite, ar gerai prigludo, ar ne per
tampriai užsegėte: tarp sauskelnių priekinės dalies ir kūdikio
pilvuko turėtų pralįsti mamos pirštas.
Nebarstykite talko miltelių – susidaro plutelė, po kuria susilaiko drėgmė, o bėrimai plinta toliau. Pataisų sporų augalų
pabarstai – tinkama priemonė. Kasdienei odos priežiūrai, iššutimų profilaktikai tinka specialūs kremai užpakaliukui, jau atsiradusiems iššutimams gydyti tinka tepalai su dekspantenoliu.
Autorė Elzė Gerdvilienė

„Kad ir kokia problema iškiltų, raginu galvoti, jog visada
darai geriausia, ką tuo metu gali. Priimi, kad taip įvyko,
ir tiek. Tai yra tavo istorija.“ Ieva Driukienė, keturių vaikų
mama, kinų kalbos ir kultūros specialistė

Psichomotorinis vystymasis
•

•
•

•
•
•

•

Kaip auga jūsų kūdikis?
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.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
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Šiuo laikotarpiu kūdikis tampa vis aktyvesnis, jo judesiai koordinuoti. Tai yra kone svarbiausias įvykis vaiko
motorinėje raidoje.
Galvos kėlimas. Gulėdamas ant pilvo kūdikis tvirtai kelia galvytę 90° kampu ir išlaiko ją pakankamai ilgai.
Pažinimas. Mažylio burnytė šiuo laikotarpiu tampa pagrindiniu pažinimo šaltiniu. Laikomi žaislai ir kumštukai
keliauja tiesiai į burną.
Rankų atrama. Gulėdamas ant pilvo kūdikis tvirtai išsikelia ant dilbių.
Į rankas įdėtą barškutį mažylis išlaiko ir jau bando paimti pats.
Sodinimas už rankyčių. Sodinamas už rankyčių kūdikis
kelia galvą viso judesio metu. (Pastaba. Šiuo amžiaus
tarpsniu tėvai gali ir patys bandyti sodinti vaikutį už rankyčių, bet siūlyčiau nepiktnaudžiauti, nes mažyliai ima
labai riestis į priekį, nori būti pasodinami ir sėdėti anksčiau laiko, o tai negerai. Sodinti mažylį rekomenduojama tik nuo šeštojo gyvenimo mėnesio.)
Vartymasis. Pakankamai susiformavusi abiejų kūno
pusių judesių koordinacija, taip pat vystosi atskiri kūno
judesiai. Kūdikis pradeda vartytis nuo nugaros ant pilvo
į abi puses, nuo pilvo ant nugaros pradės vartytis tik
sulaukęs 5 mėn.
Galūnių aktyvumas. Aktyvėja kūdikio stambioji viršutinių
galūnių motorika, smulkioji motorika dar tik pradeda lavėti. Taip pat tobulėja apatinių galūnių judesiai – šie tikslesni,
aktyvesni ir koordinuotesni. Pastebima, kad apatinių galūnių judesiai atspindi viršutinių galūnių judesius, o tai reiškia, kad puikiai susiformavusi vidurio linija ir kūno simetrija.

Svarbu.
Nepradėkite skatinti kūdikio vartytis anksčiau nei 4 mėn. Iki
4 mėn. nerekomenduojama skatinti rotacinių liemens judesių, nes nepakankamai sustiprėję įstrižiniai liemens raumenys, atliekant rotacinius liemens judesius galima pažeisti
stuburo slankstelius.

Raidos tendencijos

Įdomu:

Mokslininkai, analizuodami kūdikių elgesio vaizdo įrašus, pastebėjo, kad kūdikis stengiasi judėti savo kūnu sinchroniškai
pagal motinos balso moduliacijas, tarsi dalyvautų pokalbyje.

Judėjimas
Gerėja galvos kontrolė, orientacija erdvėje. ................................................................................................................
Paguldytas ant pilvo remiasi dilbiais, greitai ir laisvai sukioja galvą į visas puses. ........................................................
Sodinamas stipriai laikosi, riečiasi, galvą išlaiko stuburo linijoje. .................................................................................
Rankų funkcija
Plaštakos dažniausiai pusiau atgniaužtos. .....................................................................................................................
Dažnai apžiūrinėja rankas, kiša jas ar žaislą į burnytę. .............................................................................................
Pakelia kojas, su jomis žaidžia. .................................................................................................................................
Sudeda abi plaštakas vieną prie kitos. ........................................................................................................................
Imdamas daiktą žiūri tai į jį, tai į ranką. .......................................................................................................................
Ne visada iš karto pavyksta sugriebti daiktą, o laikant – jį paleisti. .............................................................................
Bendravimas
Vograuja (t. y. taria kelias balses kartu), juokiasi, kai su juo kalbama, suvokia skiemenis. ........................................
Žiūri į kalbančiojo lūpas, reaguoja į veido mimiką. ....................................................................................................
Šypsosi visiems jį kalbinantiems žmonėms. ................................................................................................................
Nori bendrauti. Pyksta, jei nepaimamas ant rankų. Liūdi paliktas vienas. .....................................................................

Kalbėtis su vaiku
Stebėkite, kaip kūdikiui patinka netikėti pakalbinimai: neįprastai susiraukite, šūktelkite, cyptelkite – taip prajuokinsite mažylį. Labai svarbu skatinti ir palaikyti vaiko juoką, krykštavimą bei kvatojimąsi.
Dainuokite lopšines (pvz., „A-a a-a pupa“), vaikiškas ir savo mėgstamas daineles (pvz., „Mylu mylu spust“), skaitykite
knygeles ir „rimtas“ knygas – kūdikiui labai patinka ir naudinga klausytis mamos ar kito artimo žmogaus balso.
Jei kūdikis pravirko, kalbėkite su juo guodžiančiai, ramiai, įvardykite mažylio emociją.
Ar žinote? 4–6 mėn. kūdikis pradeda tarti priebalsinius garsus ir taria garsų junginius, susidedančius iš balsių ir priebalsių.
Du skiemenis vaikas ima jungti į vieną „žodį“, jie tariami tam tikra intonacija, čiauškant. Čiauškėjimas – tai tų pačių garsų,
išgaunamų įvairiose burnos vietose, tarimas, jaučiant malonumą tarti. Pasilikęs vienas, vaikas „kalba“ pats su savimi.

Lavinimas namuose
Visuminio ugdymosi šeimai akademijos „Family Lab Academy“ edukologių Jovitos Starkutės ir Indrės Neimantės knyga „Kaip auginti savarankiškus, kūrybingus
vaikus?“ padės tėvams atsakyti į daugybę klausimų, kylančių pačiu svarbiausiu
vaikų auginimo ir ugdymo laikotarpiu – nuo gimimo iki 5 metų. Knygoje sužinosite, kaip paskatinti vaiko fizinę, kalbos, pažinimo, socialinę ir emocinę raidą, kokios veiklos lavina svarbiausius įgūdžius ir kaip jomis sudominti mažylį. Taip pat
rasite patarimų, kaip namie sukurti kūrybingumą ugdančią, tobulėti skatinančią
aplinką, kaip ugdymui pritaikyti kūrybines dėžes.
Išsamiau: www.familyacademy.lt/knyga
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Deepak Chopra patarimas tėvams: būkite geras pavyzdys. Pasakykite vaikams, kad jie yra Visatos dovana. Vaikai
nėra mūsų nuosavybė, mes esame tik laikini prižiūrėtojai.

Lavinimas ir mankštos
Mokymas verstis ant šono
Jei tokio amžiaus kūdikis dar nerodo pastangų verstis ant šono, 4 mėn. pabaigoje jau reikėtų paskatinti tai daryti.
Paguldykite kūdikį ant nugaros, savo nykščius dėkite kūdikiui po pakinkliais, rankų pirštais suimkite kūdikio plaštakas ir
prispauskite ant keliukų iš viršaus. Tuomet sulenkite kojas per klubo ir kelio sąnarius stačiu kampu. Parodykite kūdikiui
jo pėdutes, patapšnokite jomis (galite ant pėdučių uždėti barškutį). Kai kūdikis užfiksuoja žvilgsniu savo pėdutes, tuomet
verskite ant šono, pagulėkite šioje padėtyje ir vėl grįžkite į pradinę padėtį ant nugaros. Tuomet verskite ant kito šono.
Saugiausia tai daryti ant kilimėlio ant žemės.
Kada kreiptis į kineziterapeutą?
• Jei nežaidžia su barškučiais (neapžiūrinėja jų) arba labai trumpai jais susidomi ir meta į šalį.
• Jei sodinant dar sunkiai išlaiko galvą arba nenoriai traukiasi rankomis.
• Jei paguldytas ant pilvo simetriškai nesiremia dilbiais (rankas išskleidžia į šalis, dubuo aukščiau nei galva).
• Jei paguldytas ant pilvo iš karto virsta ant šono ar nugaros.
• Jei paguldyto ant pilvo kūdikio nugarytė išlinkusi į vieną ar kitą pusę.
• Jei nėra kojų atramos, kai vertikaliai laikomam kūdikiui leidžiate kojomis pajusti pagrindą.
• Jei dar nesiverčia nuo nugaros ant šono.
• Jei nekiša žaislų į burną.
• Jei plaštakos arba viena plaštaka vis dar sugniaužtos į kumštuką.

Santykiai ir partnerystė

Kūdikio miegas

Tapsmas tėvais
Tapsmas tėvais prasideda jau nėštumo metu. Moterys
jaučiasi įžengusios į motinystės pradžią jau nuo nėštumo
pradžios, o vyrai linkę laikyti save tėvais tik gimus kūdikiui.
Taigi dėl šio skirtumo galite imti nesuprasti vienas kito, nes
paprasčiausiai išgyvenate skirtingus etapus. Moteris patiria labai daug organizmo pokyčių: jos kūnas nešioja kūdikį,
ruošiasi ji gimdyti ir žindyti. Taip pat labai stipriai keičiasi
moters hormonų pusiausvyra, su tuo susijusi emocinė būsena, verksmingumas ir kiti psichologiniai niuansai. Vyras
tokių potyrių neišgyvena, tad tikrai gali būti sunku suprasti
savo partnerę. Vyras emocinius ir fizinius pokyčius patiria
pradėjęs megzti ryšį su naujagimiu – keičiasi jo hormonų
pusiausvyra (sumažėja testosterono, padaugėja oksitocino), aktyvuojasi kiti smegenų centrai. Jis išgyvena ir psichologinius, socialinius pokyčius, pvz., grįždamas į darbą
ir derindamas tėvystę su darbu.

Būdravimo laikas: 1,25–2 val.; paros miegas 14,5–16 val.;
poguliai 3–4. Tėvai neretai nerimauja dėl šį mėnesį vykstančios miego regresijos. Svarbu prisiminti, kad šie miego
pokyčiai rodo, jog jūsų mažylis tiesiog auga ir pasiekė būtiną raidos etapą – jo metu pasikeičia miego ciklo struktūra.
Dėl šio pokyčio mažyliai sunkiau užmiega, gali dažniau prabusti naktį, gali sutrumpėti dienos miegas, todėl mažylis
norės miegoti dažniau.
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Šiuo laikotarpiu neretai mažyliai išgyvena ir raidos šuolį –
ima verstis, taip pat ir augimo šuolį. Todėl dažnai šis laikas
pasižymi ir bendru padidėjusiu irzlumu. Jei tik turite galimybę, pasinaudokite pagalba prižiūrint kūdikį, kad galėtumėte skirti daugiau laiko savo poilsiui.
Plačiau apie šią ir kitas pirmųjų metų miego regresijas skaitykite p. 39. 		
www.miegopelytes.lt

„Atnešti pagimdžiusiai mamai prie durų keptą vištą ar
troškinį – tai tobulas pasirūpinimas. Vietoj gėlių, saldainių
ar šliaužtinukų. Aš kartoju mamoms: „Jūs prašykit,
pasakykit.“ Barbora Jarašūnė, gydytoja dietologė, IBCLC

Psichomotorinis vystymasis
•
•
•
•

•

•

Kaip auga jūsų kūdikis?
............................................
.............................................
............................................
.............................................
...........................................
............................................
.............................................
..............................................
.............................................
..............................................
....................................................
....................................................
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•

Galvos judesiai. Kūdikis kuo puikiausiai išlaiko pakėlęs
galvytę, atlieka įvairius galvos judesius.
Rankų atrama. Kūdikis geba išsikelti ant ištiestų rankų
per alkūnės sąnarius.
Pirštų ir delno funkcija. Mažylis žaislus ima visu delnu,
tikslingu judesiu.
Kojų pažinimas. Dėl didėjančio liemens ir klubų raumenų pasipriešinimo gravitacijai ir padidėjus galvos bei liemens lenkiamųjų raumenų jėgai kūdikis geba, sulenkęs
koją, įsikišti pėdos pirštus sau į burną.
Sodinimas už rankyčių. Kūdikį sodinant už rankyčių
šis stipriai įsikimba, aktyviai lenkia ir kelia galvą bei lenkia galūnes viso judesio metu. (Pastaba. Šiuo amžiaus
tarpsniu tėvai gali ir patys sodinti už rankyčių – jūs tik
leidžiate vaikui įsikibti, šis turi judesį atlikti pats, tokiu
būdu aktyvinsite pilvo preso raumenis ir treniruosite
mažylį sėdėti.)
Sėdėjimo atramos bazė. Pasodinus mažylis trumpai
pasėdi, kojos plačiai išskėstos, bet svyra į priekį per
klubo sąnarius, nes būtent šioje padėtyje dar per silpni
liemens lenkiamieji raumenys, todėl nepakanka jėgos
stabiliai kūno padėčiai išlaikyti.
Vartymasis. Kūdikis aktyviai vartosi į visas puses – nuo
nugaros ant pilvo ir atvirkščiai (į abi puses).

Patarimas.
Stenkitės kuo daugiau dainuoti ir šokti, kūdikiams labai patinka instrumentinis garsas, mamos dainos ir muzika. Mažylis gali bandyti atsakyti tuo pačiu ar linguoti pagal ritmą.
Šokite kartu, kūdikiui šokti jūsų rankose labai patiks, gali
bandyti judinti rankytes ir kojytes pagal ritmą.
Kineziterapeutės patarimai apie kūdikio masažą ir mankštą
FB ir YOUTUBE @RankosLygMamos

Įdomu:

Raidos tendencijos

Būdamas 5 mėn. mažylis pradeda intensyviai pažinti aplinką per burną. Tai nėra primityvus aplinkos pažinimas. Per burną kūdikis apie
daiktą sužino labai daug: kvapą, skonį, formą, dydį, svorį, temperatūrą. Čiulpdamas rankų bei kojų pirštukus susipažįsta su savo kūnu.

Judėjimas
Gali prisitraukti koją prie burnos ir čiulpti nykštį. ........................................................................................................
Gulėdamas ant pilvo keliasi ant alkūnių, bando atsikelti remdamasis ištiestomis rankomis. ..........................................
Pradeda verstis nuo pilvo ant nugaros. .....................................................................................................................
Prilaikomas už pažastų remiasi, kilnoja kojas aukštyn, trypia, traukia kojas prie pilvo. ..................................................
Sodinamas lenkia galvą į priekį, riečiasi, pritraukia kojas. ................................................................................................
Rankų funkcija
Prie žaisliuko tiesia dažniausiai abi rankas, jį paima tiksliau. ....................................................................................
Gali nulaikyti buteliuką. ...............................................................................................................................................
Mokosi derinti akių, galvos ir rankų judesius. ................................................................................................................
Bendravimas
Vograuja, vapa ir taria skiemenis, dvibalsius. ............................................................................................................
Imituoja garsus: burbuliuoja, burzgia, šnypščia. .........................................................................................................
Tiksliau reaguoja į žmogaus tariamus garsus, pasuka galvą, akimis ieško kalbančiojo. ............................................
Mimiką sieja su garso tonu. Gerai skiria suaugusiųjų nuotaikas, balsus. .......................................................................

Kalbėtis su vaiku
Atsistojusi prieš veidrodį ir laikydama mažylį ant rankų rodykite savo ir vaiko kūno dalis, įvardykite jas.
Žaiskite slėpynių – uždenkite mažylio veiduką plona skarele ir po kelių sekundžių jį „atraskite“. Garsiai įvardykite abu šiuos
veiksmus.
Kreipkitės į kūdikį vardu, įvardydama, ko jis nori, ką jis veikia, kuo užsiėmęs, dėl ko nepatenkintas.
Kalbėkite maloniu balsu, vartokite paprastus žodžius ir stenkitės kuo dažniau bendrauti akimis.
Deklamuokite jam ritmiškus eilėraštukus, skaitykite nesudėtingo turinio knygeles ne mažiau kaip porą kartų per dieną.
Rodykite ir pavadinkite ryškius mažyliui žinomų daiktų paveikslėlius.
Žaiskite linksminančius žaidinimus su vaiko rankytėmis, pirščiukais, kojytėmis.
Su mažylio žaisliukais suvaidinkite paprastus nutikimus: „Šuniukas bėgo bėgo ir parvirto.“
Ar žinote? Kūdikio kalbos raidai labai svarbūs muzikos garsai. Grojant instrumentinei muzikai galite pašokdinti mažylį.

Lavinimas namuose
„O kas čia?“ (pažinimo įgūdžiams ugdyti)
Matomoje kūdikiui pasiekiamoje vietoje pritvirtinkite nedidelį veidrodį, kad jis bet
kada galėtų prišliaužti, žiūrėti ir tyrinėti save. Šiame amžiaus tarpsnyje kūdikis su
atvaizdu vis dar žaidžia kaip su kitu kūdikiu – nusišypso, slepiasi, bando paliesti,
duoti žaislą, paprašytas pradeda rodyti savo akytes, nosį ir daugiau kūno dalių
arba atkartoja suaugusiųjų rodymus. Veidrodį naudokite kasdieniams žaidimams
su vaiku: abu žiūrėkite į veidrodį, šypsokitės, rodykite mimikas, užsidėkite kepurėlę
ar skarelę jūs, tuomet uždėkite kūdikiui ir nuimkite būdami prie veidrodžio. Jūsų
atvaizdas ir kasdieniai žaidimai padės atvaizdą veidrodyje susieti su savimi pačiu.
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Šeima yra viena ląstelė, vientisas organizmas, ir jei tam tikras elgesys ima kelti įtampą kuriam nors iš šeimos narių
(mamai, vaikui, tėčiui), reikia pamažu siekti pokyčių tam, kad šeimoje vėl įsivyrautų harmonija ir balansas. Jovita Kiežė

Lavinimas ir mankštos
Skatinkite kūdikį nustatyti garso šaltinį ir kryptį. Jam nematant iš nugaros pašiugždenkite prie ausytės traškiu popieriumi
ar maišeliu. Jei nereaguoja, tuomet su muzikiniu žaislu ar varpeliu.
Nauda. Girdimojo dėmesio lavinimas.
Šiame amžiuje skatiname perimti žaisliukus iš vienos rankos į kitą. Žaisliukai turi būti įvairių formų, faktūrų, dydžių.
Nauda. Griebimo funkcijos lavinimas.
Skatinkite tiesti rankas į priekį ir aukštyn gulint ant pilvo. Skatinkite „plaukimo“ judesius. Tam puikiai tinka muzikinis veiklos
staliukas, stumdukas.
Nauda. Pečių juostos raumenų aktyvinimas.
Pečių juostos mankšta „Pingvinas“
Supažindinkite su šoninėmis pusiausvyros reakcijomis gulint ant pilvo. Paguldykite kūdikį ant pilvo ir prispauskite rankytes
prie šonų. Kūdikis pats turi ištiesti rankytes į priekį.
Nauda. Pečių juostos, nugaros raumenų stiprinimas, pusiausvyros reakcijų gulint ant pilvo skatinimas.
Kada kreiptis į kineziterapeutą?
• Jei nesiverčia nuo nugaros ant šono. • Jei gulėdamas ant pilvo nepakelia rankų ir kojų tuo pačiu metu.
• Jei paguldytas ant pilvo guli trumpai, nenoriai. • Jei paguldyto ant pilvo kūdikio nugarytė palinkusi į vieną pusę.
• Jei nesiremia kojomis vertikalioje padėtyje arba kojų atrama labai vangi. • Jei su žaisliukais žaidžia daugiau viena ranka.

Santykiai ir partnerystė
Ištirpimas tėvystėje
Kartais gali imti atrodyti, kad jus, kaip žmogų, apibrėžia tik
tai, kad esate mama (tėtis). Juk viskas sukasi apie vaikutį ir
jo poreikius. Dienos režimą ir rutiną diktuoja kūdikis, skaitoma tik su vaiko auginimo klausimais susijusi literatūra, socializacija vaikiškoje aplinkoje, net su draugais daugiausia
kalbatės apie vaikus. Jeigu, kaip dažniausiai nutinka mūsų
visuomenėje, tėtis dirba, o mama visą dieną praleidžia su
vaikučiu, tai mama gali imti pavydėti partneriui, kad jis gali
išeiti iš tėčio vaidmens ir būti kuo nors kitu – darbuotoju, draugu, klientu... Pavydas gali pasireikšti neigiamais
būdais, pvz., priekaištais. Jei panagrinėtume detaliau, tai
reiškia natūralų sveiką jausmą, kad ir mama turi poreikių.
Taigi apgalvokite ir paprašykite partnerio pagalbos, kad
galėtumėte patenkinti savo asmeninius su mamyste nesusijusius poreikius.
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Kūdikio miegas
Būdravimo laikas: 1,5–2,25 val.; paros miegas 14–16 val.;
poguliai 3–4.Dažniausiai tai vienas ramesnių mėnesių miego
prasme. Pasibaigus 4 mėn. miego regresijai, galima grįžti
prie pastovesnės dienotvarkės. Priklausomai nuo pogulių
trukmės, kai kurie mažyliai jau ima miegoti 3 kartus per dieną, tačiau vis dėlto dauguma dar miega 4 kartus. Daugelis
mažylių vis dar dažnai pabunda naktį, nes nori valgyti.
Mylu.lt – tinklalapis tėvams. Online ilgalaikės programos
su specialistų palaikymu besilaukiantiems ir auginantiems
mažylius tėvams. Vaizdo seminarai, specialistų konsultacijos, naudinga informacija svarbiausiomis vaikų auginimo
temomis, saugi ir pozityvi bendruomenė.
www.miegopelytes.lt

NAUJIENA

Dantukų dygimas
Pagaliau, po kelių savaičių suintensyvėjusio pirštukų čiulpimo
ir neaiškaus irzlumo, kūdikio burnytėje pamatėte pro dantenas prasikalusią mažytę balzganą pirmojo dantuko viršūnėlę!
Maždaug per dvejus ateinančius metus jūsų mažylio bedantė šypsena pasikeis į dviem mažučių baltų dantukų eilėmis
šviečiančią burnytę.
Rūpinkitės kūdikio dantenomis. Pačioje pradžioje burnos priežiūrai neprireiks nei dantų šepetėlio, nei dantų pastos, pakaks švelniai pasirūpinti dantenomis. Laikykitės šių
žingsnelių:
paimkite švelnų sudrėkintą rankšluostėlį arba gabalėlį
marlės;
švelniai nuvalykite mažylio dantenas mažiausiai porą kartų
per dieną;
ypač svarbu nuvalyti dantenas po maitinimo ir ruošiantis
miegoti. Taip bakterijos neliks prikibusios prie dantenų, nes
priešingu atveju jos sudaro nematomą sluoksnį ir gali pažeisti
būsimus dar neišdygusius dantukus.
Dantų dygimo ypatumai. Dažniausiai dantukai pradeda
dygti 4–7 mėnesį. Pirmieji pasirodo du apatiniai priekiniai
dantukai, tačiau tiek amžius, tiek dantukų dygimo tvarka gali
skirtis. Visi dantukai išdygsta maždaug per dvejus metus. Tai
gali būti išbandymų laikas ir jums, ir jūsų mažyliui. Retam
kūdikiui dantys dygsta be jokių papildomų varginančių pojūčių. Dažniausiai, deja, tai nėra malonus procesas. Todėl
nenustebkite, kad kūdikis daug verkia ir, rodos, be aiškesnės
priežasties būna irzlus kelias dienas ar net savaites iki pasirodant kiekvienam dantukui. Procesas prieš pat praplyštant
dantenai ir išlendant dantukui yra pats nemaloniausias. Galite
pastebėti ir kitus požymius, rodančius, kad tuoj tuoj prasikals
dantukas:
padidėjęs seilėjimasis;
patinusios dantenos;
šiek tiek aukštesnė už normalią kūno temperatūra;
apetito sumažėjimas;
suprastėjęs miegas;
noras dažniau žįsti nusiraminimui, ypač naktimis.

Kaip padėti kūdikiui?

Pasinaudokite šiais patarimais, kurie turėtų sumažinti mažylio
patiriamą nepatogumą:
Specialūs žiedai-kramtukai. Leiskite kūdikiui čiulpti švarų, vėsų guminį žiedą-kramtuką arba tiesiog drėgną
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rankšluostuko kraštą. Niekuomet neduokite tokių priemonių,
kurios yra mažos ir jomis mažylis gali užspringti. Taip pat reikėtų vengti žaisliukų kramtukų, kurių viduje yra skysčio, kadangi pažeidus žaislo paviršių šis gali ištekėti.
Dantenų trynimas. Švariu pirštu trinkite ir masažuokite
kūdikio dantenas.
Skausmo palengvinimas. Yra įvairių tepaliukų, kurie
palengvina dantų dygimo skausmą. Jais reikia tepti pačias
dantenas. Tačiau kadangi tai yra rimti vaistai su cheminėmis
veikliosiomis medžiagomis, pirmiausia reikėtų kreiptis į savo
gydytoją.
Jei mažylis netipiškai irzlus ir nenuraminamas, stipriai
karščiuoja, tai gali rodyti kitus susirgimus, todėl nedelsdama
skambinkite gydytojui.
Pasirodyti gydytojui reikėtų ir tuomet, jei sulaukus vienerių
metų dar neišdygo nė vienas dantukas arba iki trejų metų
išdygi ne visi pieniniai dantys (iš viso 20 dantų).
Sveiki patiekalai ir užkandžiai = sveiki dantys. Kūdikį kietu
maistu pradėkite primaitinti nuo 6 mėn. amžiaus. Atminkite,
kad mažylis iš prigimties tikrai neteikia pirmenybės saldumynams ir saldiems gėrimams. Šių produktų vaikas paragauja
tik jūsų dėka. Todėl atsakingai žiūrėkite į tai, ką valgote šeimoje patys, – tai kūdikiui didžiausia ir vienintelė patirtis jo
valgymo įgūdžių formavimuisi.
Atkreipkite dėmesį, kad dauguma parduotuvėse esančių
užkandžių savyje turi cukraus, o produktų su dideliu cukraus
kiekiu vartojimas sukelia ne tik kariesą, bet ir kitus rimtus
sveikatos sutrikimus.
Sulaukusiam metų savo mažyliui drąsiai duokite ragauti visų sveikų patiekalų nuo šeimos stalo. Vaikai išmoksta
valgyti stebėdami savo tėvus ir kitus šeimos narius. Taigi,
tik nuo jūsų ir kitų suaugusiųjų priklauso, kokius patiekalus
ant šeimos stalo matys augantis kūdikis. Kūdikio primaitinimo etapas neretai tampa gera paskata visai šeimai pradėti
maitintis sveikiau. Taigi, skirkite laiko ir pasidomėkite sveikais
produktais bei kokius patiekalus iš jų galėtumėte pagaminti.
Susiplanuoti meniu ir pasisemti gerų idėjų galite iš maisto gaminimo tinklaraščių. Žmonės, atradę sveikos mitybos teikiamą naudą ir įvaldę tokių patiekalų gaminimo įpročius, noriai
tuo dalijasi su kitais. Pamatysite, kaip bus lengva prisiminti
datą, nuo kada šeimoje pradėjote skirti daugiau dėmesio
sveikai mitybai.
Autorė Elzė Gerdvilienė

Pirmieji dantukai ir jų priežiūra
Pieniniai dantys yra maži, bet labai svarbūs. Jų paskirtis –
ruošti vietą nuolatiniams dantims. Visi reikiamoje vietoje išdygę ir sveiki dantys užtikrina taisyklingą sąkandį, leidžia patogiai kramtyti, aiškiai tarti garsus, o vėliau ir žodžius. Jie taip
pat turi įtakos žandikaulio vystymuisi. Taigi, pakankamai daug
priežasčių skirti šiai sričiai dėmesio, ar ne?
Straipsnyje aptarsime, kaip išugdyti tinkamus burnos higienos įpročius kūdikiui nuo mažų dienų. Laikant ant rankų pirmagimį kartais sunku net įsivaizduoti, kad jūsų atliekami kasdieniai higienos ritualai kaip nors paveiks jo veiksmus ateityje, tačiau būkite tikra, kad darote didžiulį darbą, o dantų priežiūros
įpročiai susiformuoja būtent iš to, ką matome savo šeimoje.
Valykite dantukus šepetėliu. Vos tik pro dantenas prasikala pirmojo dantuko viršūnėlė, padovanokite savo mažyliui dantų
šepetėlį. Suprantama, jis šios dovanos dar neįvertins, bet nauda bus akivaizdi. Rinkdamasi šepetėlį atkreipkite dėmesį, kad
jis būtų: minkštais šereliais; maža galvute; storu koteliu.
Pirmais kartais valykite dantuką tik vandeniu sudrėkintu
šepetėliu. Kai tik dantukas išdygs visas, pradėkite naudoti
dantų pastą – ne daugiau kaip ryžio grūdo dydžio rutuliuką.
Mažyliui sulaukus trejų metukų, dantų pastos kiekį padidinkite
iki žirnio dydžio gumulėlio. Rinkitės saugios sudėties, mažyliui
malonaus skonio dantų pastą. Vaikams iki trejų metų odontologai pataria naudoti dantų pastą, kurioje yra 500 ppm fluoro,
stiprinančio dantų emalį. Jei vaiko dantukai jau pažeisti, fluoro
kiekis gali siekti 1000 ppm. Švelniai trinkite visus išdygusius
pieninius dantukus judesiais pirmyn ir atgal, nuvalydama visą
jų paviršių. Nuo mažų dienų reikėtų naudoti ir dantų siūlą – su
juo išvalykite tarpus tarp dantukų.
Jei mažylis neturi kantrybės, kruopščiai valydama jam dantukus dainuokite daineles arba kartu valykite dantukus mylimam žaisliukui. Mama ar kitas suaugęs asmuo turėtų mažyliui
valyti dantis tol, kol šis išmoksta pats išlaikyti rankose dantų
šepetėlį. Nuo to laiko dantų valymo procese dalyvaukite tik
kaip stebėtoja, kol mažylis išmoks išsiskalauti burną ir išspjauti
pats. Tai dažniausiai nutinka maždaug apie šeštuosius metus.
Visada stebėkite, ar nėra dantukų pažeidimo žymės – tai
gali būti rudos ar baltos dėmelės, taškeliai, įdubimai ant danties paviršiaus. Jei įtariate gedimą, būtinai pasirodykite dantų
gydytojui.
Ženklai, rodantys, kad dantys išvalyti nepakankamai gerai:
raudonos ir patinusios dantenos;
baltos, grublėtos apnašos ant dantukų.
Profilaktinė apžiūra pas dantų gydytoją. Net jei visi išdygę dantukai gražūs ir sveiki, sulaukę vienų metų amžiaus

58

planuokite pirmąjį vizitą pas dantų gydytoją. Kreipkitės į specializuotą vaikų dantų gydytoją, kuris moka šiltai bendrauti su
vaikais, yra kantrus ir supratingas. Tikėtina, kad tokia apžiūra
mažyliui suformuos teigiamas asociacijas ir kitą kartą dantų
gydytojo kabineto duris praversite be problemų.
Ar gali čiulptukas ir piršto čiulpimas pakenkti vaiko sąkandžiui? Reikėtų stebėti, ar kūdikis neturi tokių įpročių: nuolatinis kvėpavimas pro burną, lūpų kramtymas, liežuvio kišimas
tarp dantų ar piršto čiulpimas. Pastebėję netipinius reiškinius,
pasikonsultuokite su pediatru. Ir čiulptuko, ir piršto čiulpimo
padariniai turi būti koreguojami pieninio sąkandžio formavimosi etapu, todėl jokio chirurginio įsikišimo nereikia. „Jei vaikas
nustos čiulpti pirštą ar čiulptuką iki 5–5,5 m., sąkandžio pokyčiai bus grįžtami ir dantys dygs tvarkingai.“, – konsultuoja
„RG clinic“ gydytoja odontologė Gabrielė Petrauskaitė. Reikia
žinoti, kad pasitaiko atvejų, kai kūdikiui sunku žįsti dėl trumpo
liežuvio pasaitėlio. Dažnai šią problemą jau gimdymo namuose pastebi akušerės ir nukreipia pas specialistus.
Burnos higiena – visos šeimos reikalas. Kūdikiai gimsta
burnoje neturėdami kariesą sukeliančių bakterijų. Ir, deja, tik
tėvai (ar kiti prižiūrintys asmenys) padaro taip, kad tokių bakterijų jo burnytėje atsirastų. Todėl laikykitės šių prevencijos
priemonių ir išmokykite to visus šeimos narius:
kiekvienas šeimos narys valosi dantis du kartus per dieną
su asmeniniu dantų šepetėliu;
kiekvienas šeimos narys (nėštumo metu taip pat) reguliariai
lankosi pas dantų gydytoją ir gydosi sugedusius dantis;
kiekvienas šeimos narys nededa kūdikiui į burną bet ko,
kas buvo jo burnoje (pvz., nesidalija tuo pačiu šaukštu pusryčiaujant, „nevalo“ kūdikio čiulptuko jį nulaižydamas ir pan.).
Prevencija nuo karieso. Dantukų priežiūra – tai ir jų saugojimas nuo sugedimo. Nuo 6 mėn. amžiaus, kai kūdikis pradeda ragauti kietą maistą, geriausias gėrimas yra vanduo ir tik
vanduo. Net sultys, ant kurių pakuočių nurodyta, jog jos neturi pridėtinio cukraus, turi natūralių cukrų, kurie lygiai taip pat
gali sukelti dantų kariesą, dar vadinamą „buteliuko kariesu“.
Burnos bakterijos minta cukrumi ir išskiria pieninius dantukus
gadinančią rūgštį.
Jei jūsų mažylis prieš užmigdamas geria iš buteliuko ar
puodelio su snapeliu, paimkite buteliuką iš karto, kai tik jis
baigs gerti. Niekuomet nepalikite kūdikio užmigti apsižiojusio
buteliuką ar puodelį. Užmigimas su buteliuku burnoje horizontalioje padėtyje pavojingas ne tik dantukams – jis didina
užspringimo riziką, taip pat gali sukelti ausies infekciją.
Autorė Elzė Gerdvilienė

„Pilnatvė – tai žodis, geriausiai atspindintis būseną, kurią
patiri vadovaudamasis širdimi. Aš visada buvau rami, kad
mano vieta yra čia, dabar. Renkuosi būti su vaikais, šeima,
nes man yra gera.“ Jurgita Salinienė, septynių vaikų mama

Psichomotorinis vystymasis
•

•

•
•

•

•

Atminkite.
Kūdikio raida jums turi būti kaip gairė ar paruoštukė, padedanti suprasti, ką mažylis turi daryti tam tikru laikotarpiu.
Praktiškai būna kitaip nei rašoma vadovėliuose, visi vaikai
skirtingi – vieni tam tikrus dalykus pradeda daryti anksčiau,
kiti vėliau, todėl siūlyčiau nesijaudinti. Tiesiog orientuokitės į savo vaiką, būkite kantrūs, palaukite, leiskite kūdikiui
pačiam atlikti tam tikrus judesius, o jeigu jis iniciatyvos nerodo, raida vėluoja ar „peršoka“ tam tikrus etapus, kreipkitės – išsiaiškinsime situaciją, pamokysiu ir nuraminsiu.
Kineziterapeutės patarimai apie kūdikio masažą ir mankštą
FB ir YOUTUBE @RankosLygMamos
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Galvos judesiai. Dėl susiformavusio liemens stabilumo
kūdikis visiškai kontroliuoja galvą. Šiuos judesius dar
labiau aktyvina vestibiuliarinė bei regėjimo sistemos.
Rankų judesiai. Gulėdamas ant pilvo kūdikis išsikelia
ant ištiestų rankų per alkūnės sąnarius, šone esančio
daikto siekia, perkeldamas svorį ant priešingos rankos.
Pirštų ir delno funkcija. Mažylis žaislus ima visu delnu
iš įvairių pusių ir perima iš rankos į ranką.
Rankų atramos bazė sėdint. Kūdikis sėdimoje padėtyje bando remtis rankomis, tokiu būdu išlaiko savo kūno
svorį sėdėdamas. Labai svarbų vaidmenį atlieka rankų
atramos bazė, nes, pavyzdžiui, vaikui sėdint, svyrant į
šoną, šis sugebės save pagauti atsirėmęs ranka.
Judėjimas ratu. Dėl aktyvaus vartymosi sustiprėja šoniniai liemens raumenys, dėl to gulėdamas ant pilvo kūdikis geba perkelti savo kūno svorį (sukasi ratu aplink
savo ašį).
Padėčių keitimas. Mažylis jau geba gulėdamas ant pilvo sulenkti kojas per klubų sąnarius ir pakelti dubenį
nuo pagrindo (kilnoja užpakaliuką). Kai kurie kūdikiai jau
gali bandyti iš gulimos nuo pilvo padėties pereiti į keturpėsčią padėtį, tačiau skatinti to dar nereikėtų.
Sodinimas už rankyčių. Kūdikis viena ranka įsikibęs
atsisėda.
Sėdėjimas. 6 mėn. kūdikis jau turėtų sėdėti savarankiškai, nugara būna gana tiesi, nes šlaunų tiesiamieji
raumenys stabilizuoja dubenį, todėl kūdikio liemuo išsitiesia. Tačiau praktiškai retas 6 mėn. kūdikis geba
sėdėti savarankiškai.
Sėdėjimo atramos bazė. Sėdint kūdikio kojos plačiai
išskėstos, šis pasėdi, bet svyra į priekį. Esant nepakankamai stipriems liemens lenkiamiesiems raumenims,
mažylis griūva į priekį arba ant šono. Plati apatinių galūnių bazė padeda išlaikyti kūdikio stabilumą sėdint.

Raidos tendencijos

Įdomu:

Per pirmąjį pusmetį intensyviai vystosi regėjimas. Pusės metų
kūdikio regos aštrumas tampa panašus į suaugusiojo ir jis jau
gerai mato už metro ar pusantro esančius objektus.

Judėjimas
Didėja judesių įvairovė, tobulėja atramos ir pusiausvyros gebėjimai. ..............................................................................
Gulėdamas vartosi nuo nugaros ant pilvo ir atvirkščiai. ............................................................................................
Trumpai pasėdi be pagalbos, tačiau linksta į priekį, nes liemens raumenys dar per silpni kūno svoriui išlaikyti. ................
Gulėdamas ant pilvo išlaiko kūno svorį ant ištiestų rankų. .........................................................................................
Remdamasis rankomis ir keliais, t. y. keturiomis, supasi. ..........................................................................................
Laikomas už pažastų tvirtai remiasi kojomis, spyruokliuoja. ........................................................................................
Mokosi šliaužti. ...........................................................................................................................................................
Rankų funkcija
Tiksliai visu delnu paima duodamą žaislą. ...................................................................................................................
Perima juos iš vienos rankos į kitą, kelia link burnos, o ne žaislo siekia burna, kaip darė anksčiau. ..........................
Bendravimas
Kartoja skiemenis „ba“, „da“, „ga“. ................................................................................................................................
Daugiau žaidžia su garsais, imituoja balso moduliacijas, garsus taria tam, kad atkreiptų kitų dėmesį. Pastebi suaugusiųjų
kalbos intonaciją ir ritmiškumą, stebi kalbančių žmonių burną, pasuka galvą į kalbantį ir pradeda pažinti savo vardą. .........
Didžiulį susidomėjimą kelia garsus skleidžiantys arba spalvas keičiantys žaislai. ..........................................................
Atsiranda išsiskyrimo nerimas – mamai išėjus net trumpam vaikas verkia, jaučiasi nelaimingas. .................................

Kalbėtis su vaiku
„Atsakinėkite“ kūdikiui mėgdžiodama jo tariamus garsus, po truputį kūdikio garsus keiskite jiems artimais suaugusiųjų
kalbos garsais, „atsakinėkite“ tikrais žodžiais.
Dainuokite melodingas, nesudėtingas daineles, skatinkite jį „dainuoti“ kartu. Ypač tinka dainelės, kurių tekstuose mėgdžiojami gyvulių, paukščių balsai. Dainuodama tokias daineles kartu rodykite ir atitinkamą žaislą, piešinėlį ar naminį gyvūnėlį, jei turite. Skaitykite knygeles. Net ir trumpai palaikydamas knygelę rankose, mažylis mokosi „skaitymo įgūdžių“.
Ar žinote? 6–7 mėn. kūdikis gerai skiria dviskiemenius žodžius. Pradeda suprasti artimųjų vardus, daiktų pavadinimus,
prašymus. Būtent apie šeštąjį mėnesį pastebėsite, kad kūdikis jau daug ką supranta. Supratimui labai svarbu, kad garsas,
žodis ir veiksmas vyktų vienu metu: mažyliui atkreipus dėmesį į daiktą ar veiksmą, reikėtų jį iš karto įvardyti.

Lavinimas namuose
„Kas čia per ežiukas?“ (smulkiajai motorikai lavinti)
Šiuo laikotarpiu kūdikis sąmoningai ima žaislą, perima jį iš vienos rankos į kitą,
todėl rekomenduojame pasiimti masažinį ar kokį kitokį grublėtą kamuoliuką, telpantį į vaikučio delniuką. Įdėkite kamuoliuką tarp delniukų, suspauskite, rankytėmis ridenkite ir darykite sukamuosius judesius, kamuoliuką laikykite pirštų
galiukais ir spauskite masažuodami pirštų pagalvėles, meskite kamuoliuką ir
žiūrėkite, kur krinta, stenkitės pagauti. Kamuoliukus išnaudokite įvairiausioms
veikloms – taip skatinsite ne tik smulkiąją, bet ir stambiąją motoriką.
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Geriausias būdas padaryti vaiką gerą – tai padaryti vaiką lamingą. O. Vaildas

Lavinimas ir mankštos
Pasigaminkite ar įsigykite plokščių žaisliukų, kad slopintumėte ėmimą visa sauja, o skatintumėte imti tik nykščiu ir ištiestais
pirštais. Tam puikiai tiks didelė plokščia saga, įvairūs dangteliai, storas kartonas.
Pratimai pečių juostai ir rankų raumenims stiprinti
Suimkite kūdikį savo delnais po pažastimis ir pakelkite aukštyn taip, kad jis remtųsi plaštakomis į žemę. Leiskite pajusti
atramą. Išlaikykite tokią padėtį kelias sekundes, vėliau laiką ilginkite.
Nauda. Stiprėja pečių juostos ir rankų raumenys, skatinamas svorio centro nusileidimas žemyn. Parengiamasis pratimas
šliaužimui atgal.
Skatinkite kūdikį sėstis per šoną, pasiremiant į pagrindą viena ranka.
Paguldykite kūdikį ant nugaros. Vieną savo ranką duokite jam įsikibti į jūsų plaštaką. Kitą savo ranką uždėkite ant kūdikio
šlaunų. Įvardydami, ką norite atlikti (opa, sėskimės), skatinkite kūdikį sėstis per šoną, pasiremiant viena ranka. Iš pradžių
tai atlikite taip, kad kūdikis tik pusiau atsisėstų ir pasiremtų alkūne (dilbis remiasi į pagrindą). Vėliau jau turėtų remtis ištiesta per alkūne ranka.
Nauda. Pilvo įstrižinių raumenų aktyvinimas.
Kada kreiptis į kineziterapeutą?
• Jei sėdimoje padėtyje lenkiant liemenį į visas puses, galvos kontrolė dar nepakankama. • Jei neperima žaislo iš vienos
rankos į kitą arba perimant dominuoja tik viena ranka. • Jei gulėdamas ant pilvo nuožulniai pakėlus pagrindą nepakelia
rankos aukštyn. • Jei laikomas vertikaliai, nesiremia kojomis. • Jei vis dar nesiverčia nuo nugaros ant šono. • Jei trumpai
guli ant pilvo.

Santykiai ir partnerystė
Krizė
Iš buvimo dviese pereinate į buvimą trise – tai yra didžiulis
pokytis, reiškiantis sudėtingą laikotarpį, kurį galime pavadinti krize.
Krizė nėra neigiamas dalykas, kaip kartais mums atrodo, ji
reiškia kismą, procesą, transformaciją. Senieji tarpusavio
santykių modeliai neveikia, reikia ieškoti naujų.
Atrodo, kiekviename žingsnyje dėl ko nors nesutariate, tai
erzina, sunku rasti kompromisą, negana to, dažnai kyla nusivylimo savo partneriu jausmas, nes jis tiesiog neatitinka
jūsų vidinių įsivaizdavimų ir lūkesčių. Krizė neištinka staiga,
į ją ateinama, taigi ir išeiti reikia laiko. Gali imti atrodyti,
kad nebėra, kas jus sieja, nes, kad ir apie ką kalbėtumėte,
nuomonė, norai bei poreikiai išsiskiria.
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Kūdikio miegas
Būdravimo laikas: 2–2,5 val.; paros miegas 14–15,5 val.;
poguliai 3.
Šį mėnesį nusistovėjusį mažylių miegą neretai sutrikdo raidos šuolis ir pradedamas primaitinimas. Dėl pasikeitusios
mitybos kartais gali neraminti pilvelio skausmai, kietėjantys
ar laisvesni viduriai. Gana dažnai šiuo laikotarpiu mažyliai
ima tuštintis paryčiais, o tuomet nebegali užmigti. Įprastai
tai laikina ir praeina organizmui prisitaikius prie pakitusios
mitybos.
Taip pat dažnai ši mėnesį pasirodo pirmieji dantukai, todėl
mažylis gali būti neramus, iš miego pabusti verkdamas.
Apie dygstančius dantukus įprastai signalizuoja ir didesnis
irzlumas dienos metu.
www.miegopelytes.lt

Mamos gyvenimas:
antrasis pusmetis
Įsivyravus rutinai, mažyliui vis aktyviau bendraujant ir prašant
dėmesio, rodant savo poreikius, prasidėjus vaikelio primaitinimui, šiek tiek keičiantis moters hormoninei pusiausvyrai,
moteris vėl gali kristi į emocinę duobę. Tai neretai pasireiškia
pykčiu. Dažnai moteris pati išsigąsta to intensyvaus jausmo,
kuris nukreiptas į svarbiausią žmogutį pasaulyje. Tačiau pyktis yra svarbus jausmas, sukeliantis motinai tam tikrą ambitendenciją – norą būti su mažyliu ir kartu bėgti iš namų.
Tai padeda išlipti iš pirminio tam tikro sulipimo, tos „mes“
būsenos, ima kankinti vidinis klausimas „o kur aš?“, „o kur
mano poreikiai?“. Tai nėra blogi klausimai, o atvirkščiai, labai
geri klausimai, paskatinsiantys ieškoti būdų, kaip šiek tiek
atsitraukti nuo motinystės, „surinkti save“, „atsijungti“, „pasirūpinti savimi“. Tada mes galime labiau priimti savo vaiką kaip
augančią asmenybę, o ne mūsų lūkesčių ir poreikių nešėją.

Pasirūpinti savimi

Motinystė dažnai labai įtraukia emociškai – noras būti su vaiku, suteikti jam geriausius patyrimus, netraumuoti jo, lavinti,
kad jis neturėtų sunkumų gyvenime, yra puikūs dalykai. Tačiau kartu motinystė labai moko mus iš tiesų pasirūpinti savimi. Vaikas mokysis, kaip būti su savimi, kaip kovoti su įvairiais
jausmais, išgyvenimais, pagal tai, ką matys ir jaus stebėdamas tėvus. Ir nesvarbu, kiek mama skaitė apie vaikų pyktį,
jei vaikas matys, kad mama jį slopina arba kaip tik „taškosi“,
jis elgsis taip pat. Dėl to buvimas su vaiku priverčia atsisukti
į save ir visų pirma išmokti pasirūpinti savimi, kad jaustumės
laimingi bei sveiki.
Įsivaizduodami, ką mes norėtume duoti, ko išmokyti savo
vaiką, visų pirma turime paklausti, o kaip mums patiems pasiekti visų šių dalykų: drąsos bendrauti, reikštis, kurti, gebėjimo jausti, atrasti savo aistrą gyvenime, gebėjimo užmegzti
ryšį, stiprybės išgyventi sunkias situacijas.

Vaiko saugumas ir
pasitikėjimas juo

Iš esmės, vaikų auklėjimas yra nuolatinė pusiausvyros
paieška, todėl kiekviena situacija yra bandymas naujai at-

rasti tą viduriuką. Tai, ką mes norime suteikti vaikams, yra
pakankamo saugumo jausmas, kad jis stovėtų ant tvirto pagrindo ir jaustųsi saugus. Dėl to mes juos raminame, kartu
leidžiame laiką, saugome, globojame, rūpinamės. Taip vaikutis žino, kad jis yra svarbus ir saugus. Kita vertus, mes
norime, kad vaikelis augdamas pasitikėtų savimi, kad jaustųsi galįs ką nors padaryti pats ir galėtų pasakyti „aš galiu
pats!“. Mes privalome leisti vaikui tyrinėti pasaulį, pasitikėti
augančio žmogaus gebėjimu patirti mažas nesėkmes ir jas
įveikti, kartais užsigauti, nusivilti ir vėl apsidžiaugti. Kiekviena
mama ir kiekvienas mažylis yra kitokie, todėl jų santykis bei
iškylančios situacijos yra unikalios. Būtent todėl mamai reikia
pasitikėti savimi bandant pajausti, kas labiausiai tinka „čia ir
dabar“ jos vaikui ir jai.

Kada grįžti į darbą

Atsivėrusios pasirinkimo galimybės įvairiais būdais laviruoti
tarp motinystės ir darbo, pavyzdžiui, tėvystės atostogų eiti
tėčiui, suteikia laisvės ir kartu dilemą, kaip pasirinkti tinkamiausiai. Remiantis prieraišiosios tėvystės teorija, mamos
buvimas kartu su vaikeliu pirmaisiais jo gyvenimo metais
yra labai svarbus. Su mama užsimezga tokie ryšiai, kurių
visiškai negali kompensuoti jokie kiti santykiai. Tačiau šie
santykiai gali būti tvirti tik tada, kai įvyksta spontaniškai.
Imituotas, priverstinis buvimas kartu su vaikeliu neatneš to
patyrimo. Vaikelis, būdamas su mama, jaus atstūmimą, o
tai taip pat yra trikdanti patirtis mažyliui. Vaikelio atėjimas į
šį pasaulį paskatina mūsų fantazijas apie tobulybę, tačiau
kartu tai labai žemiška, priėmimo reikalaujanti patirtis. Ne tik
vaikelio, bet ir savęs. Kiekviena moteris yra skirtinga, todėl
jos ir motinystės patirtis skirtinga. Tai susiję su asmenybės
dalykais, su moters gyvenimo istorija. Tad renkantis, kada
grįžti į darbą, ar apskritai grįžti, reikia pabandyti nuoširdžiai
suvokti, koks variantas yra priimtiniausias jums ir jūsų šeimai. Viena rinksis dvejus metus būti su mažyliu ar apskritai mesti darbą ir jai tai bus nuostabi patirtis, o kita grįš į
darbą daug anksčiau, ir tai bus geriausias pasirinkimas jų
šeimai. Tokiu atveju tėtis ar seneliai gali perimti dalį vaikelio
priežiūros, o mama pas savo vaiką grįš savimi patenkinta ir
besidžiaugianti gyvenimu.
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Kūdikio primaitinimas
Artėjant primaitinimo pradžiai, tėvus neretai apninka abejonės, ar mažylis jau tam pasiruošęs, kokį primaitinimo būdą
pasirinkti, nuo kokios daržovės pradėti.
Be abejonės, naudinga pasidomėti abiem pagrindiniais
primaitinimo būdais, kurie skiriasi pateikiamo maisto būdu –
gabalėliais arba tyrelėmis, ir pasvarstyti, kuris būtų priimtinesnis jums. Primaitinimo pradžioje išties svarbu, kad būtent
jūs jaustumėtės komfortiškai ir ramiai, nes tėvų emocijos labai greitai persiduoda mažyliui. Atsimenu, kaip ruošdamasi
primaitinti jaudinausi dėl galimo springimo, maitinant gabalėliais. Ir nors domėjausi abiem pagrindiniais primaitinimo būdais, galiausiai pasirinkau trečią variantą – kombinuotą abiejų
būdų derinį.
Pasiruošimo primaitinimui ženklai. Pasaulio sveikatos
organizacija (PSO) rekomenduoja mažylius pradėti primaitinti
nuo 6 mėn. amžiaus. Vis dėlto vieno laiko, tinkamo visiems
kūdikiams, tikriausiai nėra, todėl verta pasitarti su mažylį prižiūrinčiu gydytoju ir būtinai stebėti jo paties rodomus ženklus.
Pati, prieš pradėdama primaitinti dukrą, stebėjau ją ir ieškojau pasiruošimo ženklų.
Kada jūsų kūdikis bus pasirengęs pradėti valgyti, nuspręsite jūs, stebėdami ir atsižvelgdami į kūdikio siunčiamus ženklus bei gydytojo rekomendacijas. Tai gali nutikti ir mėnesiu
ar keliomis savaitėmis anksčiau, o gal ir vėliau.
Dažniausi pasirengimo primaitinimui ženklai:
gebėjimas sėdėti savarankiškai (ne atsisėsti, o tik sėdėti)
ar minimaliai prilaikomam;
sugriebtus daiktus greitai ir tiksliai įsidėti į burną;
intensyvus žaislų ar bet ko, kas papuola po ranka, graužimas (net jei dantukai aktyviai ir nedygsta);
atliekami kramtymo judesiai;
ir, žinoma, kai mažylis griebia jūsų maistą bei bando jį valgyti.
Jei į daugumą šių punktų galite atsakyti teigiamai, drąsiai
pamėginkite pradėti ragavimo kelionę. Tik svarbu suvokti,
kad mūsų kūdikiai yra mažos asmenybės, kurios elgsis taip,
kaip jiems tuo metu atrodys ar kokia bus jų nuotaika. Ir tikrai neatsižvelgs į jūsų poreikius, lūkesčius ar planus. Todėl
net jei mažylis ir siunčia visus signalus, kad yra pasirengęs
pradėti valgyti, jis labai drąsiai gali pirmąjį kąsnį spjauti lauk,
protestuoti ir atsisakyti. Nes gal, pavyzdžiui, yra pavargęs ar
jo nuotaika prasta. Tad nesijaudinkite! Kitą dieną mėginkite iš
naujo. Ir svarbiausia, nepriimkite to asmeniškai.
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Kūdikio
vadovaujamas
primaitinimas
(baby-led
weaning arba BLW). Mažyliams maistas patiekiamas piršto
dydžio gabalėliais. Siūlomas maistas turėtų būti pakankamai
minkštas, kad mažylis pajėgtų jį sutrinti dantenomis (orientacijai – jūs maistą nesunkiai galite sutrinti tarp pirštų), tačiau
ne per minkštas, kad suėmus delniuku iškart nesusitrintų
į košelę. Pirmai pažinčiai su maistu tai gali būti sezoniniai
minkšti vaisiai ar garintos daržovės.
Kalbant apie BLW, labai svarbus ir savarankiško valgymo
aspektas – ne veltui šis metodas pavadintas kūdikio vadovaujamu primaitinimu. Leidžiame mažyliui valgyti savarankiškai, rinktis, ką ragauti ir kiek suvalgyti, pasitikėdami, jog kūdikis geba suvokti savo alkio bei sotumo jausmus.

Primaitinant tyrelėmis pradedama nuo visiškai sutrinto
maisto. Dažniausiai maistą šaukšteliu siūlo tėvai, kadangi dėl
skystos konsistencijos mažyliui sudėtinga valgyti pačiam. Primaitinant tyrelėmis, rekomenduojama pradėti nuo bet kokių
sezoninių daržovių ar vaisių.
Pasirinkus šį primaitinimo būdą, pradžioje kiek sudėtingiau leisti vadovauti kūdikiui, tačiau taip pat svarbu stebėti
jo rodomus sotumo ženklus, duoti šaukštelį, leisti rankomis
kabinti tyrelę ir ją tyrinėti.
Abiejų būdų derinys. Tikrai neprivaloma pasirinkti tik vieno
primaitinimo būdo. Drąsiai galima derinti abu primaitinimo būdus: duoti valgyti trinto maisto ir šalia patiekti tų pačių ingredientų gabalėlius. Taip pat galima pradėti ne nuo visiškai skystų
tyrelių, bet siūlyti tirštesnę košę, kurią kūdikiui bus lengviau
rankomis kabinti ir įsidėti į burną pačiam. Palaipsniui košėje
galima palikti gumulėlių ir tokiu būdu padėti mažyliui treniruotis
kramtyti. Dar vienas naudingas įrankis – kieto maisto maitintuvas, į kurio tinklelį galite įdėti tuos pačius daržovių ar vaisių gabalėlius, uogas ir duoti mažyliui kramtyti be rizikos užspringti.
Pradėję primaitinti galite išbandyti visus aprašytus būdus ir
stebėti savo mažylį – jis tikrai parodys, kuris būdas jam įdomesnis ir priimtinesnis. O ir patys labai greitai pajusite, kas
jums priimtiniau.
Miglė Rimeikė, tinklaraštininkė www.mazasdidelis.lt

„Normalu ir pampersą kreivai uždėti, ir nesuprasti, ko tas
vaikas nori, ir klaidžioti, ir klupinėti, ir palikti namus netvarkytus. Žodžiu, tikrai pagalvoti apie tai, koks yra planas
minimum ir kaip man savimi, kaip naujagime mama su naujagimiu ant rankų, pasirūpinti.“ Agnė Matulaitė, psichologė,
psichoterapeutė, socialinių mokslų daktarė

Psichomotorinis vystymasis
•

•

•

•
•

•
•

Kaip auga jūsų kūdikis?
............................................
.............................................
............................................
.............................................
...........................................
............................................
.............................................
..............................................
.............................................
..............................................
..............................................
...............................................
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Rankų atramos bazė sėdint. Kūdikis remiasi rankomis
ir sėdėdamas išlaiko pusiausvyrą. Pasviręs į šoną mažylis atsiremia rankyte ir taip išlaiko pusiausvyrą.
Rankų judesiai. Dėl pakankamai sustiprėjusio liemens
ir galūnių kontrolės kūdikis geba atlikti štai šiuos judesius: gulėdamas ant pilvo išlaiko kūno svorį ant ištiestų
rankų, gali perkelti kūno svorį ant abiejų ištiestų rankų
ar ant vienos ir tuo pačiu metu savo laisvąja ranka gali
bandyti paimti žaislą.
Judėjimas ratu. Kūdikis labai aktyvus, vienoje padėtyje
išbūna trumpai, dažnai keičia savo kūno padėtį ir sukasi
aplink savo ašį tyrinėdamas aplink esančius daiktus.
Padėčių keitimas. Kūdikis bando iš gulimos nuo pilvo
padėties pereiti į keturpėsčią padėtį.
Šliaužimas. 7 mėn. kūdikis gali bandyti šliaužti. Kūdikiai, turintys žemą raumenų tonusą, dažniausiai dar
nešliaužia.
Sėdėjimas. Kūdikis sėdi savarankiškai, sėdėdamas
žaidžia su žaislais.
Sėdėjimo atramos bazė. Kūdikis sėdi plačiai išskėtęs
kojas, tiesia nugara, atramos bazė plati, bet dar nesusiformavusi visiška pusiausvyros kontrolė, kitaip tariant,
mažylį stumtelėjus, šis nugriūna atgal (ant nugaros).
Tėveliai, jeigu pastebite, kad mažylis stengiasi judėti į
priekį norimo daikto link, bet jam nepavyksta arba jis
nesupranta, kaip jį pasiekti, padėkite jam. Savo rankomis padarykite atramą pėdutei – taip kūdikis galės
atsispirti į jūsų delną ir pajudės į priekį.

Pastebėjimas.
Kūdikis darosi vis labiau nepriklausomas tyrinėtojas ir ieškotojas. Bando judėti į priekį keisčiausiais būdais po tas
namų vieteles, kurias anksčiau stebėjo, bet dar nesugebėjo pasiekti.
Kineziterapeutės patarimai apie kūdikio masažą ir mankštą
FB ir YOUTUBE @RankosLygMamos

Raidos tendencijos

Įdomu:

Nustatyta, kad pirmosiomis gyvenimo savaitėmis naujagimiai, matydami
svetimą suaugusįjį ir nematytus žaislus, nereiškia jokių emocijų, sulaukę
4 mėn. – pradeda domėtis svetimu asmeniu ir jo atsineštais žaislais, o nuo
6–7 mėn. – šalintis svetimo žmogaus bei jo žaislų.

Judėjimas
Judesiai tampa sudėtingesni, tobulesni. .......................................................................................................................
Persivertęs ant pilvo daugiau laiko praleidžia tokioje padėtyje žaisdamas, tyrinėdamas aplinką. ...................................
Stovėdamas keturiomis viena ranka gali paimti žaislą. ...............................................................................................
Sukasi apie savo ašį, pats atsisėda, sėdi tvirtai. ..........................................................................................................
Gulėdamas ant nugaros žaidžia su kojomis, tyrinėja savo kūną. ..................................................................................
Pradeda šliaužti, mokosi ropoti. ....................................................................................................................................
Rankų funkcija
Daiktą ima pirštais, neliesdamas delnu, todėl gali paimti smulkius daiktus. ..............................................................
Išlaiko buteliuką ar puodelį abiem rankomis. ................................................................................................................
Gali išlaikyti po vieną žaislą kiekvienoje rankoje. ...........................................................................................................
Bendravimas
Čiauškėdamas kartoja skiemenis „ma“, „da“, „mu“, „ba“, ištaria priebalsius „f, v, s, š, z, ž, m, n“. .....................................
„Kalbasi“ su žmonėmis. ................................................................................................................................................
Moka išreikšti savo norus. ...........................................................................................................................................
Pradeda ieškoti daiktų, kurių nemato. .......................................................................................................................
Mėgstamiausias žaidimas – daiktų mėtymas. Kūdikis jau supranta, kad daiktas nukris, ir stebi šį veiksmą. .....................
Pradeda bijoti svetimų žmonių. ....................................................................................................................................

Kalbėtis su vaiku
Mažyliui augant vartokite vis daugiau žodžių: sakykite ne tik „linksmas“ ar „liūdnas“, bet ir „patenkintas“, „susidomėjęs“,
„nuobodžiaujantis“, „nusivylęs“, „susijaudinęs“ ir pan. Šių žodžių reikšmę mažyliui stenkitės parodyti visu kūnu, veido mimika ir balsu. Svarbi smulkmena – įvardydama vaiko emociją sakykite „Tu atrodai piktas“, bet ne „Tu esi piktas“. Skamba
švelniau ir emocija nesutapatinama su vaiko esybe. Savo elgesiu parodykite kūdikiui emocinės būsenos priežastį.
Aiškiai ištarkite ir pakartokite artimųjų giminystės pavadinimus: tėtis, mama, sesė, brolis, senelis, močiutė, dėdė Tomas,
teta Irena. Kartokite tai tiek juos susitikę, tiek žiūrinėdami nuotraukas.
Ar žinote? Vaiko balsinių ir priebalsinių garsų skaičius kas mėnesį auga. 7–9 mėn. esti pats didžiausias. Dabar vaikas
geba tarti įvairiausius garsus: ir tokius, kokių yra jo gimtojoje kalboje, ir tokius, kokių nėra.

Lavinimas namuose
„Oho, koks garsas!” (klausai ir smulkiajai motorikai lavinti)
Į tuščią buteliuką įberkite pupų. Buteliuko kamštelį tvirtai užsukite ir užklijuokite, kad
vaikas neatsuktų. 7 mėn. amžiaus kūdikis noriai žaidžia su grojančiais ar garsus
skleidžiančiais žaislais. Taria balsius ir priebalsius, tokius kaip „ba, ma, pa, da“,
kartoja juos: „ba-ba, ma-ma, pa-pa, da-da“. Stengiasi mėgdžioti garsus ir jų seką,
todėl žaisdami su pupų buteliuku skatinkite vaikų kalbos raidą, džiugiai pakartokite
mažylio tariamus garsus, kurkite garsus ir jų sekas, trumpas daineles, skatindami
vaiką bandyti atkartoti. Jei turite du ar daugiau buteliukų, duokite juos į abi rankas,
kadangi tokio amžiaus vaikai jau geba išlaikyti po vieną daiktą abiejose rankose.
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Nesikankink, jeigu ko nors negali padaryti dėl savo vaiko. Kankinkis, jeigu gali, bet nedarai. Atmink, dėl vaiko
padarei nepakankamai, jeigu nepadarei visko. Janušas Korčakas

Lavinimas ir mankštos
Paskatinkite domėtis žaislų dėžės turiniu. Rodykite, kad galima išimti iš dėžės joje esančius daiktus.
Nauda. Analizės skatinimas.
Mokyti išlaikyti po kaladėlę abiejose rankose.
Pusiausvyros skatinimas
Nuožulniai pakelkite iš šono ties klubo sąnariu pagrindą. Su žaisliuku paskatinkite virš plaštakos kūdikį pakelti aukščiau
esančios pusės ranką. Abiejų kūno pusių reakcija turi būti susiformavusi vienodai.
Nauda. Pusiausvyros reakcijų gulint ant pilvo skatinimas, svorio perkėlimo dubenyje aktyvinimas, parengiamasis pratimas
sukimuisi apie savo ašį.
Kojų mankšta
Paskatinkite šio amžiaus kūdikį spyruokliuoti vertikalioje padėtyje laikydami jį ant kelių. Laikykite kūdikį už pažastų atsukę
veidu į save ir atrėmę į savo šlaunis. Leiskite kūdikiui pritūpti ir kilstelkite.
Nauda. Kojų raumenų stiprinimas.
Kada kreiptis į kineziterapeutą?
• Jei nesisuka apie savo ašį gulėdamas ant pilvo. • Jei nesivarto nuo nugaros ant pilvo. • Jei verčiasi, sukasi tik į vieną
pusę. • Jei pasodintas nesiremia iš priekio su rankomis, svyra į šonus. • Jei nestebi artimų žmonių veiklos. • Jei nebando
keisti kūno padėties siekdamas pasiimti norimo žaislo, daikto.

Santykiai ir partnerystė
Naujos patirtys
Nauji santykių modeliai atsiranda tik per naujas patirtis,
per naujus išgyvenimus jau trise. Visa, kas nauja, apskritai
dažniausiai kelia daugiau streso ir įtampos, su tuo esate
susidūrę, pvz., naujame darbe. Adaptuotis reikia laiko, tad
turime sau jo duoti. Naujame darbe retai kada iš savęs reikalaujate viską žinoti iš karto ir nepatirti sunkumų. Taigi
duoti sau laiko reikia ir tėvystėje, ir puoselėjant tarpusavio
santykius.
Nors dažnai kyla nesutarimų, nusivylimų vienas kitu, tikrai
yra ir teigiamų dalykų, nuostabos, malonumų. Juk partneriai atranda save ir vienas kitą iš naujo. Žinoma, kad kai kas
nepatinka, neatitinka lūkesčių, bet gal kai kas pranoksta
lūkesčius arba tiesiog maloniai nustebina? Džiaugiatės,
koks jis rūpestingas tėtis, kaip jai puikiai sekasi, kaip jis
gražiai žaidžia su vaikučiu...
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Kūdikio miegas
Būdravimo laikas: 2,25–2,75 val.; paros miegas
14–15,5 val.; poguliai 2–3. Kai kurie kūdikiai jau miega tik
2 kartus, tačiau vis dėlto dauguma dar miega 3 kartus.
Gana įprasta, kad užmigti trečią kartą mažyliui yra sunkiau, reikia daugiau mūsų pagalbos. Nesijaudinkite dėl to,
pagelbėkite mažyliui užmigti, netgi išeikite į lauką, jei taip
kūdikis miega geriau arba pasinaudokite nešiokle.
Trečio pogulio reikėtų atsisakyti tuomet, kai jis tampa gana
vėlus, pamiegojęs mažylis nakčiai užmiega gana vėlai ir
miega mažiau nei 10,5 val. Vis dėlto svarbu, kad vakare
mažylis nebūdrautų daugiau nei 3 val., nes tuomet jis pervargs, o vakarinis pervargimas laikomas viena pagrindinių
ankstyvo kėlimosi priežasčių.
www.miegopelytes.lt

Kūdikystės ligos
Beveik visi vaikai vaikystėje serga įvairiausiomis ligomis. Galima
suprasti jūsų baimę ir nerimą, ypač tuomet, kai vaikas jaučiasi
blogai. Apie naujagimystės laikotarpio pereinamąsias būkles ir
ligas plačiau skaitykite www.nestumokalendorius.lt. Pateikiame išsamų pačių dažniausių kūdikių ligų sąrašą. Informacija,
paremta naujausiais tyrimais, apibūdinanti ligų simptomus ir
paaiškinanti, kada būtina kreiptis į gydytoją, turėtų padėti išsklaidyti nerimą.
Burnos pienligė. Pagrindinis burnos pienligės simptomas – vienas ar daugiau baltų taškelių ar dėmelių kūdikio
burnoje. Dėmelės panašios į varškės gabaliukus. Tai dažna
kūdikių liga. Dažniausiai ji gydoma tepalais nuo grybelio. Jeigu įtariate, kad kūdikiui atsirado burnos pienligė, kreipkitės į
gydytoją, nes ši liga gali sukelti skausmą kūdikiui žindant krūtį.
Skruostų „antausių“ liga. Ši virusinė infekcija, dar žinoma kaip penktoji liga arba infekcinė eritema, sukelia ryškius
raudonus išbėrimus ant abiejų skruostų. Infekciją sukelia
B19 parvovirusas. Užsikrečiama oro lašeliniu būdu sergantiems žmonėms kosint ar čiaudint. Ligos simptomai: bėrimas,
neaukšta temperatūra, nuovargis, gerklės skausmas. Ligos
simptomai vaikus dažniausiai vargina 3–7 dienas po išbėrimo,
tačiau paprastai tai lengvai ir greitai praeinanti liga.
Prakaitinė. Odos bėrimas nuo perkaitimo dažniausiai atsiranda būtent kūdikiams, nes jie nesugeba reguliuoti savo
kūno temperatūros. Išvengti šio bėrimo galima paprasčiausiai
tinkamai aprengiant kūdikį, leidžiant miegoti tik pavėsyje ar
kitoje vėsesnėje vietoje.
Svetimkūnio įkvėpimas. Kvėpuojant nesergančiam kūdikiui girdimas švilpesys ar švokštimas gali būti ženklas, kad
jis įkvėpė svetimkūnį, kuris atsidūrė trachėjoje. Jeigu kūdikis
įkvėps didesnį svetimkūnį, pvz., mažą monetą ar stiklo rutuliuką, jis gali pradėti švokšti, kosėti ar dusti. Gali pamėlti kūdikio
nosis, ausys ir lūpos. Būtina kuo skubiau vežti kūdikį į ligoninę.
Dantų dygimas. Dantys kūdikiams paprastai pradeda kaltis 6–9 mėn. Kai kuriems kūdikiams tai yra skausminga patirtis, kurios simptomai gali pasireikšti kelis mėnesius iki tol, kol
išdygsta dantukas (daugiau žr. X psl.).
Celiakija. Šia liga sergantys kūdikiai yra jautrūs gliadino
baltymui, esančiam kviečiuose, ir giminingiems baltymams,
esantiems rugiuose bei miežiuose. Klasikiniai simptomai: augimo atsilikimas, lėtinis viduriavimas, pilvo pūtimas, vėmimas,
pilvo skausmas.
Atopinė egzema. Tai alerginis odos uždegimas, pasireiškiantis odos sausumu ir niežėjimu. Apie 75 proc. atopinės
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egzemos atvejų pasireiškia kūdikiams iki 6 mėn. amžiaus ir
beveik 90 proc. vaikams iki 5 m. amžiaus. Padidėjęs bendras
odos sausumas ir su amžiumi kintanti egzemos raiška gali
išlikti visą gyvenimą. Maždaug kas dešimtam kūdikiui egzemą
sukelia maisto alergija (dažniausiai pieno produktai ir kiaušiniai).
Alergija maistui. Jeigu pradėjus kūdikį primaitinti kietu
maistu jis ima vemti, viduriuoti, sloguoti, jam ima pūsti pilvuką,
traiškanoti akys, niežėti, odą ima berti, jis ima dusti ar sunkiai
kvėpuoti, greičiausiai jūsų kūdikiui pasireiškė alergija maistui.
Kitaip nei maisto netoleravimas, alergijos maistui simptomai
atsiranda vos suvalgius tam tikro maisto. Kai kuriais atvejais
alergija gali sukelti labai rimtų, netgi gyvybei pavojingų reakcijų, tokių kaip anafilaksinis šokas. Alergija maistui atsiranda
tuomet, kai imuninė sistema maistą klaidingai palaiko žalingu
ir pradeda su juo kovoti. Ši reakcija priverčia organizmą išskirti
histaminą ir kitas chemines medžiagas, kurios sukelia alerginės reakcijos simptomus. Reakciją gali sukelti netgi nedidelis
maisto kąsnelis. Dažniausiai alergiją sukelia pieno produktai,
žuvis, riešutai, kiaušiniai, pomidorai ir citrusiniai vaisiai.
Meningitas. Meningitas – tai galvos ir nugaros smegenų
minkštųjų dangalų infekcija. Jo priežastis – bakterija, virusas
ar grybelis. Jei infekciją sukelia meningokoko bakterija, būklė gali žaibiškai progresuoti, galimas sisteminis uždegiminą
sukeliantis atsakas ir daugybinis organų nepakankamumas.
Jeigu įtariate, kad jūsų kūdikiui meningitas, būtinai skubiai
vykite į ligoninę.
Bronchiolitas. Sergant bronchiolitu, smulkioji plaučių kvėpuojamojo medžio dalis – bronchiolės – pažeistos infekcijos paburksta, todėl kūdikiui tampa sunkiau kvėpuoti. Kada
būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją? Jei kvėpavimas tampa
labai dažnas, yra lydimas švokštimo ir kvėpuojant dalyvauja
tarpšonkauliniai bei pilvo raumenys, jei vaikas atsisako gerti, nevalgo ar vemia, jei labai karščiuoja, jei sunkėja kosulys.
75 proc. visų sergančiųjų bronchiolitu yra jaunesni kaip vienerių metų vaikai, ypač 3–6 mėn. kūdikiai.
Išorinės ausies uždegimas. Išorinio ausies kanalo – tarp
ausies būgnelio ir matomos išorinės ausies esančio vamzdelio – uždegimas dar vadinamas išorinės ausies uždegimu. Jį
gali sukelti bakterija, grybelis arba jis gali atsirasti kaip alergijos pasekmė. Taip pat uždegimas gali išsivystyti, jeigu ausį
dirgina egzema ar kita odos liga, priverčianti vaiką kasytis, o
tai paskatina infekciją. Susirgus ausies uždegimu gydytojas
paskirs į ausį lašinamų uždegimą slopinančių lašų.
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Ibuprofenas vaikams
Ibustar yra uždegimą slopinantis
ir skausmą malšinantis vaistinis
preparatas, pasižymintis karščiavimą
mažinančiomis savybėmis.
Tiksliam dozavimui pakuotėje yra
geriamasis švirkštas
(pažymėtas pusės ml padalomis iki 5 ml).

UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“
Jasinskio g. 16a, Vilnius LT-03163, tel. +370 5 269 19 47, el. p.: LT@berlin-chemie.com
Nereceptinis vaistas. Ibustar 20 mg/ml arba Ibustar 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams. Viename geriamosios suspensijos ml yra 20 mg arba 40 ml ibuprofeno. Indikacijos: Ibustar yra uždegimą slopinantis ir skausmą malšinantis vaistinis
preparatas (nesteroidinis vaistas nuo uždegimo, NVNU), pasižymintis karščiavimą mažinančiomis savybėmis (antipiretikas). Ibustar vartojamas trumpalaikiam simptominiam gydymui: karščiavimo mažinimui; silpno ar vidutinio stiprumo skausmo malšinimui. Ibustar 20mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, sveriantiems nuo 5 kg iki 29 kg (kurių amžius nuo 6 mėnesių iki 9 metų). Ibustar 40 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams sveriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams
ir suaugusiesiems. Vartojimo būdas.Tinka vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato vaikams ir paaugliams reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas, arba jeigu ligos požymiai blogėja, reikia pasitarti su gydytoju. Prieš vartojimą buteliuką reikia
stipriai supurtyti. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu praeityje buvo alerginių reakcijų vartojant acetilsalicilo rūgštį ar NVNU, pvz., bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės paburkimas; jeigu
buvo odos reakcijų (pvz.: paraudimas, paburkimas, dilgėlinė ar kiti panašūs reiškiniai); jeigu yra neaiškių kraujodaros sutrikimų; jeigu yra ar buvo praeityje skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa (pepsinė opa) arba kraujavimas (du ar daugiau atskirų įrodytų
išopėjimo ar kraujavimo epizodų); jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra kraujavimas į smegenis arba kitoks kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų arba kepenų funkcijos nepakankamumas;
jeigu nustatytas sunkus širdies nepakankamumas; netekus daug skysčių (dėl vėmimo, viduriavimo ar dėl nepakankamo skysčių vartojimo); jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: Pasitarkite su gydytoju arba
vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ibustar. Šalutinis poveikis gali sumažėti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką būtiną simptomų kontrolei. Ibustar reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 (ciklooksigenazės-2 selektyviuosius) inhibitorius. Jeigu Jūsų vaikui atsiranda skrandžio kraujavimas ar išopėjimas, nutraukite Ibustar vartojimą. Nedelsiant informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks neįprastas simptomas pilve. Tokie skausmą malšinantys ir uždegimą slopinantys
vaistai, kaip ibuprofenas, ypač vartojami didelėmis dozėmis, gali būti susiję su nedideliu širdies priepuolio arba insulto rizikos padidėjimu. Neviršykite rekomenduojamos dozės ir gydymo trukmės. Vartojant Ibustar buvo pranešta apie sunkias odos reakcijas. Jei
jums pasireikštų odos išbėrimas, gleivinių pažeidimas, pūslės ar kitų alergijos požymių, Ibustar vartojimą nutraukite ir nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos, nes tai gali būti pirmieji labai sunkios odos reakcijos požymiai. Sergant vėjaraupiais reikia vengti
vartoti Ibustar. Gydymo pradžioje kartu su karščiavimu pasireiškiantis raudonas, žvynuotas, išplitęs išbėrimas su poodiniais gumbeliais ir pūslelėmis, dažniausiai pažeidžiantis odos raukšles, liemenį ir viršutines galūnes (ūminė generalizuota egzanteminė
pustuliozė). Jei jums pasireikštų šių simptomų, nutraukite vartojimą ir nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Ibustar gal slėpti tokius infekcijos simptomus kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl Ibustar gali vėlinti tinkamą infekcijos gydymą, ir dėl to gali
padidėti komplikacijų rizika. Tai pastebėta sergant bakterijų sukeltu plaučių uždegimu ir vėjaraupių metu atsirandančia bakterijų sukelta odos infekcija. Jei vartojate šį vaistą sirgdami infekcine liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su
gydytoju. Ibustar sudėtyje yra benzilo alkoholio. Benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų. Mažiems vaikams padidėjusi rizika, susijusi su kaupimusi.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie LR SAM el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, nurodytais jos interneto svetainėje www.vvkt.lt
Reklamos peržiūros data: 2021 m. rugsėjo mėn.
LT_Ibu_05_2021_V1_press

„Man atrodo, per didelis lūkestis tikėtis, jog tapsmas
mama ar tėčiu įvyks lengvai ir saldžiai, be pralaimėjimų,
iliuzijų, svajonių dužimo. Pats turi pereiti per šį etapą ir
niekas tau negali pasakyti, kaip bus.“ Veronika UrbonaitėBarkauskienė, sociologė, knygos „90-ųjų vaikai tampa
tėvais“ autorė

Psichomotorinis vystymasis
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Kaip auga jūsų kūdikis?
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Rankų judesiai. Gulėdamas ant pilvo kūdikis išsikelia
ant ištiestų rankų, šone esančio daikto siekia, perkeldamas svorį ant priešingos rankos.
Pirštų ir delno funkcija. Kūdikis labai domisi žaislais,
smulkiais daiktais. Vis labiau tobulėja smulkioji motorika, šiuo amžiaus tarpsniu mažylis smulkius daiktus jau
ima žnypliniu būdu.
Judėjimas ratu. Kūdikis dažnai keičia savo kūno padėtį
bei sukasi aplink savo ašį tyrinėdamas aplink esančius
daiktus. Paskatinti suktis ratu galima padedant žaislą
ar kitą trokštamą daiktą už nugaros, pašaukus vaiką
vardu, stovint jam už nugaros.
Šliaužimas. Kūdikis geba šliaužti.
Padėčių keitimas. Dėl sustiprėjusių liemens raumenų ir
klubų sąnarių mobilumo mažylis geba pereiti iš gulimos
nuo pilvo į keturpėsčią padėtį ir bando joje suptis (pernešti savo kūno svorį nuo rankų ant kojų), taip pat iš
keturpėsčios padėties gali stengtis atsisėsti šonu ir vėl
sugrįžti į padėtį ant keturių.
Sėdėjimas. Kūdikis sėdėdamas savarankiškai manipuliuoja žaislais.
Apsauginė atramos reakcija sėdint (atgal) jau susiformavusi, kitaip tariant, atsirado pusiausvyra sėdint. Kūdikis geba savarankiškai keisti sėdėjimo pozas.

Patarimas.
Jeigu kūdikis, būdamas 8 mėn., nešliaužioja, pirmiausia
reikėtų jį pamokyti. Reikia turėti gerą motyvatorių – žaislą
ar daiktą (naujas ir neregėtas puikiai tiktų), kad kūdikis būtų
toks susidomėjęs, jog bandytų pernešti savo kūno svorį į
priekį ir pasiekti motyvatorių.
Kineziterapeutės patarimai apie kūdikio masažą ir mankštą
FB ir YOUTUBE @RankosLygMamos

Raidos tendencijos

Įdomu:

Pasaulio kalbose yra apie 600 skirtingų priebalsių ir 200 skirtingų balsių.
Kalbai išmokti reikia atskirti apie 40 garsų. Būtent tiek garsų per antrąjį
gyvenimo pusmetį kūdikis išmoksta atskirti.

Judėjimas
Noras daugiau pažinti, pasiekti skatina mažylį išbandyti naujus judėjimo būdus, o jau turimus – tobulinti. Kiekvienas
mažylis juda skirtingai: šliaužia, iriasi, ropoja. ................................................................................................................
Mažylis nebenori gulėti, paguldytas iš karto sėdasi ir sėdi tiesia nugara. ..........................................................................
Siekdamas žaislo makaluoja rankomis, spiriasi. Kartais pavyksta pasisukti apie savo ašį. ................................................
Iš sėdimos padėties lengvai atsigula, atsistoja keturiomis. ............................................................................................
Pasilaikydamas bando atsistoti. ..................................................................................................................................
Rankų funkcija
Siekia žaislo ištiestais pirštais, jį paima dviem pirštais, net neliesdamas jo delnu. Ypač domisi smulkiais daiktais. Mažyliui labai
smagu mėtyti žaislus ir žiūrėti, kur jie krinta. .................................................................................................................
Viską deda į burną. .......................................................................................................................................................
Didėja savarankiškumas – geria iš laikomo puodelio, pats valgo laikydamas sausainį ar vaisių rankoje. ...........................
Bendravimas
Kalboje vyrauja „dainuojantys“ tonai, gali pavadinti daiktą, mėgdžiodamas jo skleidžiamą garsą, kartoja du skiemenis ir kitus
garsus. Pasako „mama“, „tete“, bet dar nesąmoningai. ...............................................................................................
Mažylis sieja tai, apie ką kalbate, su tuo, ką mato, ir taip pats mokosi kalbėti. ........................................................
Domisi tyliais garsais. Gerėja dėmesio koncentracija – ilgai stebi, kas vyksta aplinkui. ....................................................
Reaguoja į savo vardą. ................................................................................................................................................
Ryškios emocijos: džiaugiasi bendravimu, žaidimu: katutėmis, „virė virė košę“, slėpynėmis, rodo, kad nori tęsti. .................

Kalbėtis su vaiku
Mažyliui girdint stenkitės kalbėti taisyklingai – nevartokite iškreiptų, žargoniškų arba primityvių „kūdikiškų“ žodelių. Kalbėkite paprastais, bet gramatiškai taisyklingais sakiniais.
Pajuskite skirtumą tarp to, kai kalbatės SU vaiku ir kai kalbate vaikui. Kalbėti SU vaiku, o ne vaikui – tai jautriau reaguoti
į mažylio poreikius. Susitelkite į tai, kas mažylį domina, ir nebetęskite užsibrėžtos temos, jei matote, kad ji mažyliui nebeįdomi. Pvz., vaikštinėjant lauke rodote mažyliui augalus, norite nuskinti lapelį, kartu pauostyti žiedą. Staiga mažylis
emocingai sukrunta pamatęs šunį vedžiojančią kaimynę. Pereikite prie kalbos apie šuniuką, kaip jis loja, ką daro, paieškokite netoliese vaikštinėjančių kitų šuniukų. Skatinkite tokį bendravimą!
Ar žinote? Maždaug iki 9 mėn. mažylis toliau aktyviai čiauška. Galima sakyti, kad tai savotiški pratimai, ruošimasis tarti
ir skirti kalbos garsus.

Lavinimas namuose
„Kas čia blizga?“ (regėjimui lavinti, dėmesio koncentracijai ugdyti)
Pasigaminkite buteliukų su namuose rastais smulkiais, vaikui įdomiais atributais (blizgučiais,
sagomis ir pan.). Tai puiki priemonė vaiko regėjimui lavinti, dėmesio koncentracijai ir susikaupimui ugdyti. Pabandykite žaisti su mažyliu paslėpdami buteliuką. Tokio amžiaus vaikai mėgsta
ieškoti dingusio daikto, jeigu matė, kaip jis buvo slepiamas. 8 mėn. kūdikis pradeda skirti, kiek
yra vienas ir daugiau negu vienas, todėl galite mokyti dėliodami ir skaičiuodami buteliukus.
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Prieraišioji tėvystė – tai, ką mamos ir tėčiai darytų instinktyviai, jei augintų kūdikį negyvenamoje saloje neturėdami jokių knygų, patarinėjančių giminaičių ar psichologų. Viljamas Siersas

Lavinimas ir mankštos
Kai kūdikis jau savarankiškai sėdi, galite padėti tarp kojų piramidę su žiedais ir su jo rankytėmis parodyti, kad gali nuimti
žiedus. Kai žaidžiate kartu, prilaikykite piramidės bokštą, kad kūdikis jo nenuverstų.
Nauda. Analizės procesų skatinimas, sėdėjimo įgūdžių lavinimas, dėmesio koncentracija.
Pasirūpinkite įvairių dydžių dėžutėmis, indeliais, kad kūdikis galėtų kraustyti iš jų žaisliukus.
Nauda.Tūrio, erdvinių dydžių suvokimas.
Pasiūlykite dvi vienodas nedideles medines kaladėles išlaikyti delniukuose. Skatinkite paimti po vieną daiktą į kiekvieną
ranką, išlaikyti ir stuksenti.
Nauda. Griebimo, girdimojo dėmesio, pasyvaus žodyno lavinimas.
Šoninių pusiausvyros reakcijų sėdint lavinimas
Kai kūdikis jau savarankiškai sėdi 5 sek. ir ilgiau, mokykite pasiremti delniuku, jei nori pasiekti šalia esantį daiktą ar žaislą.
Šalia kūdikio pėdutės padėkite jo mėgstamą žaislą ar daiktą. Kūdikiui siekiant su artimąja ranka, atremkite ją į žemę, o su
tolesniąja parodykite, kad gali pasiimti žaisliuką ir grįžti atgal. Kartokite į abi puses.
Nauda. Taip skatinsite lavėti pusiausvyros reakcijas sėdint, kūno svorio perkėlimą dubenyje, apsaugosite nuo kritimo
pasekmių, skatinsite keisti kūno padėtį.
Kada kreiptis į kineziterapeutą?
• Jei nesėdi savarankiškai bent 5 sek. • Jei trumpai ir nenoriai guli ant pilvo.
• Jei pastatytas ir laikomas už pažastų neišlaiko kūno svorio.

Santykiai ir partnerystė
Bendruomenė
Sakoma, kad vaikui užauginti reikia visos bendruomenės,
o mūsų visuomenė, deja, funkcionuoja kitaip. Seneliai gyvena kituose miestuose arba tiesiog dirba visą darbo dieną. Broliai, sesės ar kiti artimieji gyvena savo gyvenimus
arba jų tiesiog nėra. Į draugus retai kada kreipiamės pagalbos, su jais dažniausiai siejame tik nerūpestingai leidžiamą
laiką. O prie to dar prisideda mūsų visuomenėje akcentuojamas individualizmas ir visagalybė, kad viską turime
padaryti patys. O čia atsiranda vaikelis, reikalaujantis visapusiško rūpesčio. Žinoma, tuomet nukenčia kiti dalykai.
Kadangi pinigus vis tiek reikia uždirbti, namams bei sau laiko nebeskiriame ir apima nepasitenkinimo jausmas, kuris
nukreipiamas į partnerį. Nes juk šalia daugiau nieko nėra...
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Kūdikio miegas
Būdravimo laikas: 2,25–3 val.; paros miegas 14–15,5 val.;
poguliai 2–3.
Šį mėnesį galima miego regresija. Ji siejama su sparčia
kūdikio neurologine ir fizine raida, taip pat su atsiskyrimo
nerimo periodu.
Neretai tėvai pastebi, kad dieną mažylis nori būti arčiau
mamos, nuliūsta jai išėjus iš kambario. Taip pat gali dažniau prabusti naktį, norėti miegoti šalia mamos, net jei iki
šiol miegojo lovelėje. Visi kūdikiai unikalūs, todėl atsiskyrimo nerimas gali pasireikšti skirtingu metu.
Kai kuriems mažyliams šis etapas ateina 9 ar net 10 mėnesį. 			
www.miegopelytes.lt

Vyresni vaikai šeimoje
Naujo šeimos nario laukimas visada įneša naujų vėjų. Tėvams tenka išmokti derinti daugiau poreikių, norų, svajonių.
Vaikams tenka įveikti tai, kas vadinama „vyresnėlio nukarūnavimu“, kai buvęs pats svarbiausias, visą šeimą aplink save
sutelkęs centras staiga turi:
dalytis mamos ir tėčio dėmesiu;
išmokti palaukti, kol mama ar tėtis galės ateiti ir padėti,
pažaisti ar pabūti;
daugiau visko daryti pats, „nes jau toks didelis“.
Nukarūnavimas gali būti panašiai skausmingas ir vienmečiui, ir dvimečiui ir šešiolikmečiui. Jei galėtų, vaikai paklaustų:
„Ar aš vis dar reikalingas savo mamai ir tėčiui?”; „Gal buvau
kuo nors blogas, kad jie nori mane pakeisti?“; „Ar jie mane
myli?“ ir pan. Bet negali, tik jaučia, kad viduje „verda“ kasdien
vis daugiau jausmų (baimė, pavydas, nesaugumas). Adaptacija trunka mažiausiai pusę metų.
Esmė ta, kad šeimos dinamika pasikeitė negrįžtamai (brolis – ne lėlė, nėra kaip ir kur jo grąžinti), ir vaikui, kad ir kokio
amžiaus ji(s) būtų, reikia mylinčių tėvų pagalbos norint prisitaikyti prie pokyčių.

Kaip padėti vaikui su meile
priimti naują šeimos narį

1. VENGTI VAIKUS LYGINTI TARPUSAVYJE
Pametinukų (ir ne tik) mamos, o ir tėčiai dažnai yra linkę
savo vaikus lyginti. „Tas nėštumas toks, šitas anoks“; „Tas
trijų mėnesių jau vartėsi, o šitas net nebando“; „Tas valgė
viską, šitas nieko“ ir pan. Lyginimas tarpusavyje, ypač kai
amžiaus skirtumas tarp vaikų mažas ir atmintyje viskas dar
labai gyva, – tarsi vienintelis kalbėjimo apie vaikus būdas. O
tai nuo mažų dienų skatina konkurenciją, etikečių klijavimą.
„Bet kokia kaina įrodysiu, kad esu geresnis nei jis“; „Na, ką
aš galiu, aš juk drovus vaikas“ ir t. t.
2. MATYTI VAIKUS KAIP ATSKIRUS ŽMONES
Verta mokytis į savo vaikus žiūrėti ir juos matyti kaip du atskirus žmones: „Onytė nuo pat mažens labai valgi.“ Pasakius
tokį apibūdinimą reikėtų sustoti. Arba: „Mykolas labai anksti
pradėjo kalbėti. Toks jausmas, kad jis visą laiką kalba žmonių
kalba.“ Vaikai viską girdi ir viską, kas apie juos kalbama,
ima širdin, tai tampa jų asmenybės dalimi. Tad būtų gerai,
kad apie save jie girdėtų gerus dalykus, daug padrąsinimo. Tai skatina būti geresniam, dar geriau elgtis.

Žinoma, ne visada vaikai elgiasi tinkamai, į tai taip pat derėtų
kreipti dėmesį. Empatiškas ribų brėžimas, jautrus buvimas šalia vaiko, kai jis prašosi suaugusiųjų pagalbos,
turėtų būti kasdieniai tėvų įrankiai.
3. NUOSEKLIAI KURTI SAUGUMO JAUSMĄ
Tėvų nuoseklumas yra vienas didžiausių iššūkių tėvystėje.
Šiandien leidžiu, nes man patogu. Ryt – ne, nes nesveika.
„Tu jau didelis, pats apsirenk“, o po pietų: „Aprengsiu tave,
labai skubam“ ir t. t.
Kai jau žinome, kad būti nuosekliems yra išties sunku, dera
atkreipti dėmesį, ką mes, kaip tėvai, darome, kaip priimame
sprendimus. O tada savo nenuoseklumą „gydyti“ leidžiant vaikui pasirinkti (galima leisti rinktis tik iš tokių dalykų, su kuriais
aš, kaip mama ar tėtis, galiu sutikti). Tokiu būdu leidžiame vaikui labiau kontroliuoti savo gyvenimą. „Tu pats apsirengsi ar
man tave aprengti? Mes jau turime keliauti.“; „Tu nori eiti valytis
dantukus ar josi kaip jojikas man ant nugaros?“ Dažnai žaismingumas palengvina sudėtingas derybines situacijas.
Dar vienas įrankis yra namų taisyklės (prasminga skirti
laiko šeimos taisyklėms formuluoti, aptarti ir suderinti). „Pas
mus taip daroma!“ – ir tada visiems daugiau mažiau aišku.
„Saldainiais mėgaujamės tik pavalgę pietus“; „Filmukus žiūrime savaitgaliais“; „Einame miegoti devintą valandą“ ir t. t. Ar
vaikai tikrins šių taisyklių galiojimą? Žinoma, toks jų darbas.
Mama ar tėtis yra tas žmogus, kuris vaikui vis parodo, pasako, patvirtina. Toks nuolatinis patvirtinimas vaikui teikia saugumo ir aiškumo, o mama ir tėtis jaučiasi kaip sąjungininkai ir
gali vienas kitą palaikyti. Beje, taisyklės turėtų galioti visiems
šeimos nariams. Tai irgi padidina galimybes būti nuosekliam.
4. ĮTRAUKTI VAIKUS Į PASIKEITUSIĄ DIENOTVARKĘ
„Dukryte, man reikia tavo pagalbos. Prašau, paduok sauskelnes, aprengsime brolį. Ačiū tau.“; „Gal tu nori stumti vežimėlį?“ Jie jausis reikalingi ir labai daug galintys.
5. SKIRTI YPATINGO LAIKO
Ypatingas laikas (bent 10–15 min. per dieną), kai vienu du užsiimate jums tinkančia ir patinkančia veikla, yra svarbus tiek su
kiekvienu vaiku atskirai, tiek su partneriu(-e) tėvystėje, tiek su
savimi pačia (tai dažnai tampa iššūkiu pametinukų mamoms).
Televizorius, kompiuteris ir telefonas turi būti išjungti, kad galėtumėte susitelkti ir mėgautis šia trumpa akimirka. Tai stiprina
jausmą, kad kaip žmogus esu matomas, reikalingas, svarbus.
Vilma Petrikienė, psichologė, trijų vaikų mama
www.esusalia.lt
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„Keičiasi santykis su vyru, nes esam jau ne tik meilužiai,
mylimieji, bet jau tėtis ir mama. Ir kaip tada būti? Labai
svarbu suvokti, kad vaikas nebus tai, kas jus susies –
vaikas tik patikrins, kiek esate susisieję.“ Psichologė Sigita
Valevičienė

Psichomotorinis vystymasis
•

•

•
•

•

•
•

Kaip auga jūsų kūdikis?
............................................
.............................................
............................................
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Pirštų ir delno funkcija. Ir toliau tobulėja pirštų funkcija,
kūdikis gali paimti daiktą trimis pirštais: nykščiu, rodomuoju ir didžiuoju.
Judėjimas ratu. Kūdikis be problemų keičia savo kūno
padėtį bei sukasi aplink savo ašį tyrinėdamas aplink
esančius daiktus.
Šliaužimas. Kūdikis aktyviai ir koordinuotai šliaužioja.
Padėčių keitimas. Kūdikis pereina iš sėdimos padėties
į keturpėsčią padėtį ir bando joje suptis, taip pat iš keturpėsčios padėties gali stengtis atsisėsti šonu ir vėl
sugrįžti į padėtį ant keturių.
Sėdėjimo padėtys. Dėl tvirtos liemens kontrolės ir pakankamai sustiprėjusių liemens raumenų kūdikis gali
nesunkiai keisti sėdėjimo padėtis. Sėdėti vieną koją sulenkęs, o kitą ištiesęs arba ištiesęs abi kojas, pasisukęs
šonu.
Sėdėjimas. Kūdikis sėdi savarankiškai neribotą laiką,
sėdėdamas aktyviai tyrinėja aplinką.
Atsistojimas. Kai kurie mažyliai įsikibę į baldus gali
bandyti atsistoti iš keturpėsčios padėties. Jeigu tai vaikas atlieka savarankiškai, tegul stojasi, tačiau specialiai
skatinti kūdikio stotis nereikėtų.

Patarimas.
Per dažnas vaiko statymas gali turėti neigiamą poveikį jo
raidai. Mažyliai labai imlūs, mums gali atrodyti, kad čia
nieko tokio, tačiau tai gali suklaidinti vaiką. Tokiu atveju
kūdikis dažnai „peršoka“ tam tikrą motorinės raidos etapą
(pvz., ropojimą). Be to, ankstyvas statymas ant kojų dėl
per didelės apkrovos gali turėti neigiamų pasekmių, viena
iš jų – stuburo iškrypimas.
Kineziterapeutės patarimai apie kūdikio masažą ir mankštą
FB ir YOUTUBE @RankosLygMamos

Raidos tendencijos

Įdomu:

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad šio amžiaus kūdikiai, dažniau žvilgčiodami tai į veidą, tai į rodomą objektą, tai vėl į veidą, išmoksta geriau skirti kalbos garsus nei tie, kurie stebi tik veidą arba tik objektą.

Judėjimas
Ilgai ir laisvai sėdi tiesia nugara, gerai išlaiko pusiausvyrą, tad gali sėdėdamas užsiimti jam įdomia veikla. .......................
Stovėdamas tvirtai remiasi abiem kojomis, gali svorį perkelti nuo vienos kojos ant kitos. ..............................................
Stengiasi pasiekti daiktą, kurį gali paimti tik pakeitęs kūno padėtį. ..............................................................................
Pradeda ropoti. Kiekvienas mažylis suranda sau patogiausią būdą. .............................................................................
Prilaikomas trumpai pastovi. .........................................................................................................................................
Rankų funkcija
Paima daiktą trimis pirštais (nykščiu, rodomuoju ir didžiuoju), deda jį į indus, mėto. ......................................................
Laiko paduotą šaukštą, pats bando valgyti. ................................................................................................................
Bendravimas
Čiauška skiemenimis (pvz.: „da da“, „ba ba“ ir pan). Derina skiemenis – tai tikslingų žodžių pradžia. .............................
Imituoja kosulio, ciksėjimo, šnypštimo garsus. ............................................................................................................
Supranta paprastus žodinius prašymus. ......................................................................................................................
Supranta žodį „ne“. .....................................................................................................................................................
Nenorėdamas valgyti užčiaupia lūpas, nusuka veidą. ....................................................................................................
Žino savo vardą, atsisuka šaukiamas. .........................................................................................................................
Mokosi pamojuoti „ate“. ...............................................................................................................................................

Kalbėtis su vaiku
Visuomet sureaguokite ir atsakykite į mažylio klausimą. Jis tokiame amžiuje klausia žvilgsniu, besdamas pirštuku į daiktą
ar kitais gestais. Pavadinkite ir apibūdinkite jo klausiamą daiktą, reiškinį, veiksmą.
Ir šnekamajai, ir rašytinei kalbai galioja tas pats – svarbu skaityti SU vaiku, o ne vaikui. Tai reiškia, kad veiklą pritaikome
prie mažylio poreikių ir susidomėjimo. Galbūt daug kartų „skaitysite“ vieną ir tą patį puslapį, tačiau tą darykite tiek ilgai,
kiek mažylis rodo susidomėjimą ir prašo. Nebandykite primygtinai perskaityti knygelės „teisingai“ – visus puslapius iš eilės. Galbūt šiandien jį domina tik traukinukas trečiajame puslapyje. Skaitykite tik tada, kai jis ramus, budrus ir rodo norą.
Ar žinote? Apie devintą mėnesį mažylis taria daugiausia garsų – ir tokius, kokių yra jo gimtojoje kalboje, ir tokius, kokių nėra.

Lavinimas namuose
„Kas čia taip juda?“ (tyrinėjimui skatinti)
Tyrinėjimui skatinti rekomenduojame pasigaminti maišelius su įvairiausiais dalykais (vandeniu, kruopomis, dušo žele ir kitomis medžiagomis, kurias tik rasite
namuose). Į užspaudžiamą maišelį įdėkite stambių kruopų ir įpilkite dušo želės,
aliejaus arba skystų dažų. Stipriai užspauskite ir užklijuokite lipniąja juosta. Pagamintą sensorinį maišelį priklijuokite prie grindų, staliuko ar sienos, kad vaikui
būtų patogu tyrinėti, stumdyti, liesti, gniaužyti. 9 mėn. kūdikiai nykščiu ir smiliumi
geba stumdyti mažus daiktus, nes nori juos paliesti.
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Tik laimingoje šeimoje auga laimingi vaikai, o tam, kad šeima būtų laiminga, turi būti laimingi visi šeimos nariai.
Idealiu atveju prieraišūs ryšiai yra užsimezgę tarp visų šeimos narių, šeima veikia kaip mažytis, darnus pasaulio
modelis. Vitalija Pilipauskaitė-Butkienė

Lavinimas ir mankštos
Įsigykite medinę dėlionę ir parodykite, kad gali išimti už kaištuko detalę (pincetinio (nykščiu ir rodomuoju pirštais) griebimo
lavinimas). Įvardykite tai, ką paėmė, o jūs įdėkite atgal į įpjovą (plėsite pasyvų žodyną). Vaikutis pats įdės tik apie 1,5–2 m.
Nauda. Pincetinio griebimo lavinimas.
Jei namuose grindys nešaltos, leiskite basomis kojytėmis pašliaužioti, paropinėti, prie baldo pastovėti.
Nauda. Sensorinio jautrumo mažinimas.
Jei sėdėdamas krinta ir nesiremia rankomis, pamokykite remtis ranka iš šono. Šalia kūdikio pėdutės padėkite jo mėgstamą žaislą ar daiktą. Kūdikiui siekiant su artimąja ranka, atremkite ją į žemę, o su tolesniąja parodykite, kad gali pasiimti
žaisliuką ir grįžti atgal. Kartokite į abi puses.
Nauda. Šoninių atramos ir pusiausvyros reakcijų sėdint lavinimas.
Jei dar neišlaiko tvirtai kūno svorio pastatytas, pirmiausia reikėtų su skirtingais paviršiais (šiurkštu, švelnu, vėsu, šilta)
pamasažuoti padukus.
Nauda. Sensorinis lavinimas.
Kada kreiptis į kineziterapeutą?
• Jei šliaužioja 2 mėn. ir ilgiau ir nepereina į keturpėsčią padėtį.• Jei sėdint nugara išlinkusi (panaši į C raidę). • Jei sėdint
kojos vis dar sulenktos. • Jei sėdėdamas praranda pusiausvyrą, bet nesiremia rankomis. • Jei sėdėdamas ar stovėdamas
riečia kojų pirštus. • Jei dažniausiai stovi ant pirštų galų ar kryžiuoja kojas.

Santykiai ir partnerystė
Įsitraukęs tėtis
Tėčio vaidmuo, gimus kūdikiui, irgi labai svarbus. Taip, jis
negali žindyti, bet visa kita gali. Nors vyrams kartais atrodo, kad jie nemoka, nežino, kad mamos gali geriau, svarbu
suprasti, kad jums abiem ši patirtis nauja ir kupina stiprių
išgyvenimų bei streso. O mokytis rūpintis vaikeliu galima
kartu. Tėčių įsitraukimas yra tiesiog būtina sklandžios tėvystės ir motinystės dalis. Jei dviese auginti vaiką yra sunki
užduotis, tai vienai mamai dar sunkiau. Taip pat ir vaikučiui
tėtis yra labai svarbus. Galiausiai pačiam tėčiui įsitraukimas
suteikia didesnį pasitenkinimą, įgalinimo jausmą, tapsmo
tėčiu procesas yra sklandesnis. Ryšys, kurį sukursite su
savo vaiku nuo pirmųjų dienų, yra nepakeičiamas.
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Kūdikio miegas
Būdravimo laikas: 2,5–3 val.; paros miegas 14–15 val.;
poguliai 2. Sulaukę 9 mėn. dauguma kūdikių dieną miega 2 kartus, išskyrus tuos mažylius, kurie miega trumpai
(30–40 min.). Tokie mažyliai dieną miega 3 kartus.
Nusistovėjusį mažylio miegą gali sutrikdyti raidos šuoliai,
nes šiame tarpsnyje vaikai aktyviai mokosi: ir ropoti, ir stotis. Nenustebkite, jei kūdikis naktį pabus ir ims ropoti ar
stotis. Tai visiškai natūralu. Taip pat gali pasitaikyti būdravimų nakties metu, kurie siejami su aktyvia raida. Tačiau jei
tokie būdravimai dažni ar tęsiasi ilgesnį laiką, verta peržiūrėti mažylio dienotvarkę.
www.miegopelytes.lt

„Motinystė yra kaip bandymas rūpintis dygiu objektu.
Kartais santykis, situacija, periodas yra labai nemalonus,
bet mokaisi mylėti tai. Ir rūpintis tuo.“ Viktorija Povilienė,
trijų vaikų mama

Psichomotorinis vystymasis
Pirštų ir delno funkcija. Kūdikis ima daiktus ar žaislus
trimis pirštais: nykščiu, rodomuoju ir didžiuoju.
• Padėčių keitimas. Mažylis greitai ir drąsiai pereina iš
sėdimos padėties į keturpėsčią ir atvirkščiai.
• Sėdėjimas. Kūdikis sėdi savarankiškai neribotą laiką.
• „W“ sėdėjimo padėtis. Būdinga 10 mėn. kūdikiams.
Tokioje padėtyje dažniausiai sėdi žemą raumenų tonusą turintys kūdikiai. Dažnai ir ilgai sėdėti tokioje padėtyje nerekomenduojama dėl per didelės klubų vidinės rotacijos ir kelių raiščių pertempimo, ateityje gali išryškėti
X formos kojų padėtis.
• Ropojimas. Kūdikis pradeda ropoti, galite pastebėti,
kad kol kas ropojimas ne itin koordinuotas, tačiau kūdikis sugeba judėti į priekį ir pasiekti norimą tikslą.
• Stovėjimas. Kūdikis įsikibęs tvirtai stovi, iš keturpėsčios padėties laisvai atsistoja.
Patarimas.
Jeigu vaikas dar neropoja, nereikėtų skatinti jo stovėti ar
vedžioti stačiomis, nes tai gali jį suklaidinti. Be abejonės,
jam suteiksite daug džiaugsmo, tačiau padarysite ir meškos paslaugą – vaikas nebenorės ropoti, o ropoti yra labai
svarbu. Ropojant vystosi liemens ir galūnių koordinacija,
gerėja klubų sąnarių mobilumas.
•

Kaip auga jūsų kūdikis?

Kineziterapeutės patarimai apie kūdikio masažą ir mankštą
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Raidos tendencijos

Įdomu:

Mokslininkai nustatė, kad žodinė kalba vystosi lygiagrečiai su gestais. Kūdikiai, vėliau pradėję rodyti
daiktus pirštuku, vėliau pradeda ir kalbėti.

Judėjimas
Pats gali atsistoti remdamasis į stabilų objektą ir trumpai pastovi. Pasilaikydamas viena ranka, gali užsiimti jam patinkančia veikla. ....................................................................................................................................................................
Pats atsisėda iš įvairių padėčių. ....................................................................................................................................
Rankų funkcija
Dviem pirštais – nykščiu ir smiliumi – paima net labai smulkius daiktus ir stipriai juos laiko (pincetinis griebimas). ..................
Pirštukų judesiai vis tikslesni. Žaidžia dėdamas mažesnius daiktus į didesnius, padaužo vieną kaladėlę su kita. .............
Bendravimas
Mažylio čiauškėjimas pagal savo struktūrą primena kalbėjimą, taria konkretiems asmenims skirtus žodžius. .................
Pradeda kalbėti dialogu – pasakius skiemenį ar skiemenų junginį bando atkartoti. Atidžiai stebi pašnekovo lūpas. .......
Klausosi pokalbių, gali įvykdyti paprastus paliepimus. Parodo tėtį, mamą, kūno dalis. ...........................................
Supranta pagyrimus, jais džiaugiasi. ..........................................................................................................................
Mėgdžioja kitų elgesį. ................................................................................................................................................
Ieško paslėptų daiktų. .................................................................................................................................................

Kalbėtis su vaiku
Leiskite mažyliui pajusti kalbos ritmą ir jos melodingumą. Deklamuokite skambius eilėraštukus (pvz., V. Palčinskaitės „Visi
ką nors turi“), dainuokite lopšines (pvz., „Pele pele, nešk miegelį“), skaitykite trumputes pasakas (pvz., P. Mašioto „Katinėlį
pilkutį“). Mažyliui patiks daug kartų kartojami tie patys kūrinėliai, taip jis juos lengvai įsimena. Pamatysite, dar po metų jis
jau ir pats prašys skaityti „Dar!“.
Mokykite mažylį sieti žodžius su gestais – paduoti rankutę, kai sakoma „labas“, pamojuoti tariant „ate ate“, keliant rankutę
aukštyn parodyti, koks jis „didelis“, atverčiant delniukus į viršų parodyti, kad „nėra“, apsikabinus tarti „myliu“ ir pan.
Mokykite mažylį pavadinti kūno dalis (nosį, akytę, koją ir kt.) rodant pirštuku į lėlytės, mamos ar tėčio kūną.
Ar žinote? 10–11 mėn. kūdikis ima tarti pastebimai mažiau garsų. Prasideda tylos laikotarpis. Gimtajai kalbai nebūdingi
garsai nebekartojami, o ilgainiui ir visai pamirštami.

Lavinimas namuose
„Kodėl taip šlapia?“ (pažinimo įgūdžiams lavinti, pojūčiams stimuliuoti)
Paimkite tvirtą gilų indą ir įpilkite į jį vandens, sudėkite įvairių saugių daiktų ar
žaislų. 10 mėn. kūdikis griebia daiktus nykščiu ir rodomuoju pirštu, todėl įvairių
dydžių daiktai bei žaislai vandenyje padės žaismingai lavinti šį gebėjimą. Tokio
amžiaus vaikai aktyviau tyrinėja daiktus ir vis rečiau kiša juos į burną, labiau čiupinėja ir liečia, todėl galite įdėti ir skirtingų paviršių daiktų, kartu juos apžiūrėti,
įvardyti pojūčius ir labai smagiai pasiteškenti. Panaudokite šiai veiklai šaukštą,
su kuriuo maitinate, ir dubenį, iš kurio valgote, leiskite imti ir dėti vandenyje
esančius daiktus.
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Kūdikis, žvelgdamas į motinos veidą, jame tarsi veidrodyje gali išvysti save. Atkartodama, o vėliau įvardyjama
vaikui jo emocines būsenas mama patenkina svarbiausią emocinį poreikį – būti priimtu tokiu, koks esi, besąlygiškai. D. Vinikot

Lavinimas ir mankštos
Kasdien rodykite ir įvardykite kūdikiui namuose esančius daiktus, pvz., laikrodis, kuris tiksi; lempa, kurią galima įjungti ar
išjungti; durys, kurios uždaromos ir atidaromos; varpelis, kuris skleidžia garsą.
Nauda. Kūdikio pasyvaus žodyno plėtimas.
Paskatinkite rasti po uždanga paslėptą daiktą.
Nauda. Priežasties ir pasekmės ryšio lavinimas.
Paskatinti spausti, rodyti vienu pirštu (rodomuoju).
Nauda. Pincetinio griebimo lavinimas.
Jei kūdikis dar nestovi keturpėsčioje padėtyje, paskatinkite pakelti pilvą nuo žemės.
Paguldykite kūdikį ant pilvo. Su viena savo ranka prilaikykite kūdikiui už krūtinės, kita pakiškite jo kojas po pilvu. Tuomet,
prilaikydami viena ranka už krūtinės, kita ant dubens iš viršaus, paskatinkite pasiūbuoti keturpėsčioje padėtyje.
Jei kūdikis jau ropoja, įrenkite namuose kliūčių ruožą. Išdėliokite ant grindų pagalvę, pufą, batų, žaislų dėžes, kad kūdikis
bandytų kliūtis perlipti, pastumti, patraukti, pakelti.
Nauda. Taip skatinsite kūdikio mąstymą, fizinį aktyvumą, bendrą raumenų vystymąsi, formuosis pėdų skliautas, stiprės
dubens, pečių juostos, liemens raumenys.
Kada kreiptis į kineziterapeutą?
• Jei nestovi keturpėsčioje padėtyje. • Jei nepereina iš sėdimos padėties ant pilvo ar į keturpėsčią ir atgal.
• Jei neieško įvardyto objekto. • Jei neišlaiko kūno svorio pastatytas prie baldo.

Santykiai ir partnerystė
Poros laikas kartu
Ankstesni poros laisvalaikio leidimo būdai, tapus tėvais,
dažniausiai neberealizuojami. Tam nebelieka laiko, galimybių, o kartais ir noro. Pasikeitus situacijai, keičiasi ir tai. Daugelis porų, tapusios tėvais, įvardija, kad stokoja laiko vienas
kitam, o tai ilgainiui turi įtakos tarpusavio santykių kokybei.
Nors kartais ir nemažai laiko praleidžiama kartu, tas laikas
yra mamos ir tėčio laikas, jūs užimate būtent šiuos vaidmenis, tad natūraliai ir pokalbio temos bei elgesys vienas su
kitu kyla iš šių vaidmenų. Galite imti ilgėtis savo partnerio
kaip vyro (moters) – ne vien seksualine prasme, bet ir kaip
žmogaus, su kuriuo anksčiau smagiai leisdavote laiką. Tai
apibrėžė jus kaip porą, suartino, o dabar to tarsi nebėra.
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Kūdikio miegas
Būdravimo laikas: 3–3,5 val.; paros miegas 14–15 val.;
poguliai 2.
Miego požiūriu tai gana ramus laikotarpis. Dauguma mažylių turi nuspėjamą ir gana pastovią dienotvarkę. Stenkitės,
kad bendra dienos pogulių trukmė neviršytų 3 val. Ilgas
dienos miegas – viena dažnesnių neramaus nakties miego
priežasčių.
Mažyliui sulaukus 10 mėn., pamažu galima pradėti mokyti užmigti savarankiškai. Venkite staigių pokyčių, verčiau
rinkitės švelnius, lėtus savarankiško užmigimo metodus,
kuriuos taikant mažylis nepaliekamas vienas.
			
www.miegopelytes.lt

Sveikas ir protingas vaikas
Nėštumo planavimas, nėštumas ir pirmieji dveji mažylio gyvenimo metai yra patys svarbiausi vaiko gebėjimams ateityje.
Gaunama patirtis per visus pojūčius (regą, klausą, kvapą,
lietimą, emociją ir kt.) spartina kūdikio smegenų brandą.

Pirmieji dveji metai

Smegenys vystosi ir bręsta. Šiuo metu neuronai sudaro
jungtis, vadinamąsias sinapses. Galvos smegenyse formuojasi už įvairiausias funkcijas atsakingi centrai. Patirtis (rega,
klausa, kiti jutimai) tarsi „įjungia“ genetinius mechanizmus,
verčiančius neuronus keistis viena ar kita linkme. Neuronai
augina ataugas (dendritus), suranda jiems pagal funkciją
artimus neuronus ir formuoja jungtis. Neuronas „žino“, kaip
auginti sinapses, o kūdikio patirtis bei mokymasis veikia kaip
paleidžiamasis mechanizmas, spartina šį procesą. Jungčių
formavimasis yra esminis vaiko gebėjimų formavimuisi, nes
vienas neuronas gali atlikti tik paprastą funkciją, o jų milijoniniai tinklai – sudėtingiausias užduotis. Šios jungtys vėliau gali
išnykti, jei nestiprinamos stimulų iš aplinkos, kūdikio patyrimo. Principas: „Jei nenaudoju, tai ir nereikia.“
Skiriami jautrūs atskirų gebėjimų susiformavimo laikotarpiai, kai už tam tikras funkcijas (judėjimą, kalbą, klausą ir kt.)
atsakingi centrai vystosi intensyviausiai. Jie vadinami kritiniais
laikotarpiais arba galimybių langais. Jei šiuo laikotarpiu vaikas
negauna iš aplinkos tai funkcijai reikalingų stimulų, centrai nesusiformuoja ir ta funkcija ilgainiui prarandama.
Per pastaruosius dvidešimt metų atlikta daug tyrimų, kurių
duomenys parodė, kad kūdikio patirtis ryškiai pakeičia ne tik
smegenų brandą, bet ir jų struktūrą. Tėvų bendravimas su
Nėštumas

Gimimas

1 metai

2 metai

vaiku, tinkama mityba, streso išvengimas, didelė jutiminės ir
judėjimo patirties įvairovė vaiko smegenyse sukelia teigiamus
ir ilgai išliekančius pokyčius – tarp neuronų formuojasi jungtys, kuriasi įvairių funkcijų centrai.
Nereikia nusistatyti tvarkaraščio, kad „dabar ugdysiu judėjimą, vėliau regėjimą, o galiausiai griebimą“. Svarbiausia mylėti
ir būti su savo vaiku. Dainuodami, žaisdami, šypsodamiesi ir
užsiimdami kita veikla maitinate savo mažylio smegenis.
1. Leiskite kūdikiui kuo daugiau laisvai judėti
Kūdikio judesių raida vystosi pagal tokį principą: nuo paprastesnio veiksmo iki sudėtingesnio. Kūdikis vieną veiksmą išmoksta ir laikui bėgant jį tobulina.
2. Leiskite kuo daugiau tyrinėti aplinką
Kūdikį domina visa aplinka. Kuo ji įvairesnė, tuo daugiau mažylis gauna teigiamų potyrių. Mokslo įrodyta, kad vaiko intelektinė raida labai susijusi su fizine raida.
3. Sukurkite saugią emocinę aplinką
Kūdikis pasaulį pažįsta ir patirties įgauna per pojūčius. Būtent
tokiu mokymosi būdu mažylis semiasi žinių pirmaisiais dvejais savo gyvenimo metais. Rami aplinka, šiltas bendravimas,
kalbėjimas su kūdikiu – teigiama emocijų valdymo patirtis.
Pakeltas balsas ir grubus elgesys slopina ne tik emocijų, bet
ir saugumo jausmą, kurio pagrindu formuojasi prieraišumas.
4. Daug bendraukite, kalbėkite su mažyliu
Kūdikis pirmaisiais savo gyvenimo metais mokosi kalbos tik
bendraudamas su žmogumi. Todėl nuo pirmųjų dienų reikia
kalbinti mažylį, aiškinti, kas vyksta aplinkui, dainuoti. Be to,
bendraudamas su žmogumi kūdikis gauna daug teigiamų potyrių: mato žmogaus veidą, lūpas, gestus, jaučia prisilietimus,
patiria bendravimo malonumą. Plačiau skaitykite 91 p.
3 metai

Judesių raida
Emocijų kontrolė
Rega
Prieraišumas
Žodynas
Antroji kalba
Loginis mąstymas
Muzikiniai gebėjimai

4 metai

5 metai

6 metai

„Jausmai susipina į kamuoliuką, kuris kartais yra euforija,
o kartais – neviltis, baimė ir ašaros. Tai nereiškia, kad
esu bloga mama. Tai reiškia, kad ateina laikas kažkam,
kas mano viduje, iškilti, susitikti, paaugti, pamatyti, gauti
išminties.“ Psichologė Sigita Valevičienė

Psichomotorinis vystymasis
•
•

•
•
•

•

Pirštų judesiai. Kūdikis pradeda imti smulkius daiktus
pincetiniu griebimu.
Sėdėjimas. Mažylis sėdi savarankiškai įvairiausiomis
pozomis. Stabilus liemuo leidžia laisvai judėti rankoms,
atitraukia ir lenkia jas per peties ir alkūnės sąnarius.
Ropojimas. Kūdikis ropoja tvirtai ir koordinuotai.
Atsistojimas. Sėdėdamas kūdikis pereina ant keturių,
atsiklaupia, atsitupia ir atsistoja.
Ėjimas. Dėl tobulėjančio svorio perkėlimo apatinėse
galūnėse, dubens ir liemens srityje kūdikis geba eiti įsikibęs palei baldus ar net eiti įsikibęs viena ranka.
Lipimas. Mažyliui lipimas tampa mėgstamiausiu užsiėmimu. O tai yra gana sudėtingas judesys, reikalaujantis
svorį perkelti ir išlaikyti viena kūno puse, kitaip tariant,
atliekami skirtingi apatinių galūnių judesiai.

Juokelis.
Mama ar tėti, turėkit vanago akis ir pakankamai energijos,
nes jūsų mažasis tyrinėtojas greitai keliaus draudžiamų vietų link.

Kaip auga jūsų kūdikis?

Kineziterapeutės patarimai apie kūdikio masažą ir mankštą
FB ir YOUTUBE @RankosLygMamos

.........................................................................................
.........................................................................................
.......................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
.........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
...............................................................................................
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Raidos tendencijos

Įdomu:

Pirmaisiais metais kūdikiai naudojasi abiem rankomis vienodai. Kuri ranka dominuos, bus aišku vaikui
sulaukus 1,5–2 metų.

Judėjimas
Puikiai valdo savo kūną, keičia įvairias padėtis, greitai juda ropodamas. Tai mažyliui atveria daug galimybių: jis gali patekti
ten, kur panorėjęs, ir pasiekti norimus daiktus. ...........................................................................................................
Prisilaikydamas už baldų ne tik stovi, bet ir pradeda mokytis eiti. ....................................................................................
Daug džiaugsmo mažyliui suteikia vaikščiojimo pamokėlės: vedamas už vienos ar dviejų rankų jis mokosi žingsniuoti. .....
Rankų funkcija
Tobulėja kūdikio gebėjimas paimti smulkius daiktus. Mažą objektą pagriebia sulenktu smiliumi ir nykščiu, vadinamuoju
repliniu griebimu. .........................................................................................................................................................
Gerėja akių ir rankos koordinacija, judesiai tikslesni. ...................................................................................................
Žaisdamas laiko po daiktą kiekvienoje rankoje, jais manipuliuoja. ..........................................................................
Laikydamas už ąselių mokosi gerti iš puoduko. ......................................................................................................
Bendravimas
Mojuoja ir pasako „ate ate“, taria „mamama“, „tetete“. ...........................................................................................
Plečiasi pasyvus žodynas, pažįsta daug aplinkos daiktų, gali juos parodyti. ...................................................................
Supranta priežasties ir pasekmės ryšį. .........................................................................................................................
Tyrinėja, iš ko sudaryti daiktai. ..................................................................................................................................
Supranta draudimus. .................................................................................................................................................
Vis tobuliau mėgdžioja suaugusiųjų veiksmus. ............................................................................................................

Kalbėtis su vaiku
Stenkitės atpažinti ir pavadinti mažylio jausmus, jo ketinimus. Komentuokite jo veiksmus: „Domas laiko knygelę. Kaip
atsargiai ją varto! Ar šis paveikslėlis su geltona mašina tau patinka labiausiai?“ Iš mažylio kūno kalbos ir jo mimikos lengvai
suprasite, ar „pataikėte“ įvardyti, kas šiuo metu jam rūpi. Jei jis bus nepatenkintas jūsų atsakymu ir toliau rodys tą patį
paveikslėlį, ieškokite kitos kūdikio minties: „Oho, koks didelis geltonas ekskavatorius! Kiek daug smėlio jis pasemia su
kaušu!“ Pastebėjusi, kad vaikas apsidžiaugė atsakymu, tą mintį pakartokite kelis kartus.
Ar žinote? Tikruoju kalbėjimu vadinama būsena, kai mažylis savarankiškai ir nuolatos taria apie 10 žodžių, kurie kitiems
yra suprantami. Dažniausiai tai nutinka sulaukus metų ir kelių mėnesių. Vieni vaikai pradėję kalbėti taria tik vieną žodžio
skiemenį, kiti taria visą žodį, suvienodindami, pakeisdami ar praleisdami kai kuriuos sunkiau artikuliuojamus garsus.

Lavinimas namuose
„O kaip paimti?“ (pažinimo įgūdžiams lavinti, kritinio mąstymo įgūdžiams
formuoti)
Ant staliuko, grindų, padėklo ar sienų spalvota lipniąja juosta priklijuokite įvairių
aplinkoje rastų daiktų ir žaislų. Leiskite vaikui pirštukais juos visus nulupti. Vienuolikos mėnesių kūdikis aktyviai tyrinėja, iš ko sudaryti daiktai, suvokia, kaip
siekti tikslo. Drauge su vaiku aptarkite daiktus, įvardykite jų pavadinimus ir paskirtį – taip lavinsite rankų ir akių koordinaciją bei pincetinį griebimą. Leiskite
vaikui pačiam susirinkti ir atnešti daiktus, žaislus, kuriuos norėtų, jog priklijuotumėte. Atnešus daiktus juos įvardinkite keletą kartų.
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Vaikas tampa laimingas tuomet, kai pajaučia nuoširdžią ir besąlyginę meilę. Šalva Amonašvilis

Lavinimas ir mankštos
Mokykite sudėti žaisliukus į dėžę, sumesti smulkesnius daiktus (kaštonus, kamuoliukus, makaronus) pro skylutę.
Nauda. Lavinsite smulkiąją motoriką.
Atraskite mėgstamą muziką ir šokite kartu pagal ritmą.
Jei kūdikis dar neropoja, paskatinkite jį tai daryti. Suimkite savo delnais kūdikiui už šlaunų ir ropokite kartu su kūdikiu
perstatydami jo kojas.
Nauda. Ropojimo aktyvinimas.
Paskatinkite kūdikį atsiklaupti, imituodami kelyje kliūtis. Tai galėtų būti batų dėžė, suoliukas, pagalvė, pufas.
Nauda. Klūpėjimo skatinimas.
Kai kūdikis jau žingsniuoja šoniniu žingsniu palei baldus, sudarykite situacijas, kurios skatintų pereiti nuo baldo iki baldo
per ištiestos rankos atstumą.
Nauda. Skatinimas išlaikyti pusiausvyrą stovint.
Mokykite pritūpti ir pakelti nuo žemės žaisliukus.
Nauda. Blauzdos raumenų paslankumo didinimas.
Kada kreiptis į kineziterapeutą?
• Jei neropoja. • Jei nestovi keturpėsčioje padėtyje.
• Jei sėdėdamas dažnai griūva į šonus, atgal, griūdamas nesiremia rankomis.

Santykiai ir partnerystė

Kūdikio miegas

Asmeniniai poreikiai
Žinoma, kad gimus kūdikiui tėvų poreikiai nukeliauja į antrą planą, tačiau stenkitės juos atpažinti ir patenkinti. Ilgai
nepatenkinti asmeniniai poreikiai kelia didelį diskomfortą,
erzulį, net pyktį, kuris vėliau gali būti išliejamas ant partnerio. Kaip teigia A. Maslow, nepatenkinę mažesnių poreikių,
negalime tenkinti didesnių.
Meilės, rūpinimosi poreikis yra virš fizinių ir saugumo poreikių, tad, norėdami spinduliuoti meilę ir gebėti rūpintis
kitu, turime jaustis fiziškai komfortiškai ir saugiai. Gimus
kūdikiui, dažnai tėvams tenka atidėti net savo fizinius poreikius, o visa tai kelia distresą ir frustraciją. Visi poreikiai
yra svarbūs jūsų kaip asmenybės visavertiškam funkcionavimui ir buvimui mama (tėčiu). Tik gerai besijaučiantys tėvai
gali atpažinti ir atliepti savo vaiko poreikius.

Būdravimo laikas: 3–4 val.; paros miegas 14–15 val.; poguliai
2. Šiame amžiuje dienotvarkė nusistovi, tad dienos tampa vis
nuspėjamesnės. Jei mažylis pakankamai valgo kieto maisto
ir jo svoris auga, galima mažinti naktinio žindymo skaičių, pamažu jo atsisakant. Tačiau tai jokiu būdu nėra būtina.
Kadangi kelis pastaruosius mėnesius mažylis pasižymi itin
aktyvia fizine raida, dieną neišnaudota energija gali turėti įtakos jo kokybiškam miegui. Jei pastebite, kad mažylis
migdant sunkiai nusiramina, turi perteklinės energijos, peržiūrėkite vakaro rutiną. Neretai tėvai nustemba, kad jeigu
prieš pradėdami ruoštis nakties miegui 10–15 min. aktyviai
pažaidžia su mažyliu, jis lengviau užmiega ir miega. Žaisdami
mažyliai išnaudoja energijos likučius, išlieja per dieną susikaupusias emocijas ir mėgaujasi ryšiu su tėvais, jų dėmesiu.
Tuomet jiems lengviau išsiskirti su tėvais nakčiai. Pažaidę
imkitės ramesnės veiklos ir nusiteikite miegui.

86

Vaikeliu rūpinasi abu
Šeima prasideda nuo suaugusių žmonių, pasiruošusių kurti
bendrą gyvenimą, kurį dažnu atveju lydi vaikų atsiradimas.
Šeimos modelių yra įvairių, visuomenės suvokimas apie tai,
kas yra šeima, su laiku kinta. Siekdami aiškumo šįkart apsiribosime dviejų partnerių tėvystėje – moters ir vyro – vaidmenimis. Dar siauresni klausimai: kodėl svarbus tėčio įsitraukimas
į tėvystę; ką gali padaryti abi pusės, kad tėvystė būtų kuo
sklandesnė bei teikianti daugiau pasitenkinimo.
Tėvystei, kaip ir bet kuriai kitai veiklai, reikia tam tikrų įgūdžių, gebėjimų – tai vadinama tėvystės kompetencija. Jeigu turime ankstesnės rūpinimosi vaikais patirties (aplinkoje
buvo mažų vaikų, teko padirbėti aukle ir pan.), galime jaustis
ramūs. Deja, kartais tėvystė pagrįstai gali kelti nerimo, nežinomybės, sutrikimo jausmus. Gera žinia ta, kad ir tėvystei
galima ruoštis (lankyti kursus, skaityti knygas, apsilankyti pas
draugus ar giminaičius, turinčius vaikų)! Dažnai tuo užsiima
kūdikio besilaukianti moteris. Tokia patirtis tėčiui (partneriui) –
galimybė gauti reikiamų žinių, sustiprinti abiejų ryšį su vaiku.
Tyrimai patvirtina, kad vyrai, prenataliniu laikotarpiu įsitraukę
į pasiruošimą, realiau suvokia tėvystę, jaučia didesnę atsakomybę rūpintis vaiku. Kuo geriau sekasi spręsti su tėvyste
susijusias problemas, tuo geriau jaučiamės būdami tėvais.
Ir atvirkščiai: kuo malonesnis mums yra kasdienis tėvystės
kelias, tuo drąsiau ieškome pagalbos spręsdami su tėvyste
susijusius iššūkius (keliame tėvystės kompetenciją).
Kitas svarbus momentas yra besikeičianti sociokultūrinė, ekonominė aplinka. Vis garsiau diskutuojant apie lygias
lyčių galimybes išsiplečia tiek moters, tiek vyro vaidmenys.
Vyras – jau ne tik maitintojas, pagrindinis finansinių išteklių
garantas, bet ir meilės, artumo, globos uostas, besirūpinantis
savo artimaisiais ir namais. O moteris – jau ne tik namų siela,
bet ir karjeros, savirealizacijos siekiantis žmogus. Šis pokytis
suteikia galimybes abiem (tiek vyrui, tiek moteriai) derinti karjeros ir šeimos rūpesčių iššūkius, didina socialinio teisingumo
jausmą šeimoje. Žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, tėčio (partnerio) įsitraukimas į vaiko (-ų) priežiūrą turi teigiamų pasekmių
vaiko (-ų) gyvenimui bei akademiniams pasiekimams. Vaikai,
kurių tėčiai imasi 40 % ar daugiau rūpinimosi šeima pareigų,
sėkmingiau mokosi mokykloje, yra pažangesni nei tie, kurių
tėčiai būna mažiau įsitraukę.
Taigi verta ir prasminga jau nuo pat pradžių ieškoti būdų
kurti kuo palankesnę erdvę, į kurią ateina naujas žmogus.
Tėčio (partnerio) lygiavertis įsitraukimas į namų ruošos

darbus, vaiko priežiūrą yra būtinas kuriant sveiką šeimos
atmosferą. Tėvų bendradarbiaujantis pavyzdys – dovana augančiam vaikui!
Pasitikėti savimi – jūs esate tėtis (ir tais atvejais, kai vaikas, kuriuo rūpinatės, nėra jūsų biologinis vaikas) ir galite sėkmingai pasirūpinti savo vaiku! Vaikai greitai prisitaiko, geba
suprantamai iškomunikuoti savo poreikius.

Darbai mamai, kad padėtų
vyrui (partneriui) įsitraukti

Jau nėštumo metu leisti kūdikiui girdėti tėčio (partnerio)
(galima įtraukti ir anksčiau gimusius vaikus) balsą, justi prisilietimus, kad vaikelis jaustųsi laukiamas.
Atvirai kalbėtis apie laukiamus pasikeitimus šeimos gyvenime: kas, kaip ir kada prižiūrės mažylį; kada planuojamas
moters grįžimas į darbinę veiklą; kaip bus dalijamasi namų
ruošos darbais; ir pan.
Rinktis PADRĄSINANČIĄ ir AŠ kalbas, kai bendraujama
su partneriu tėvystėje. Tai padeda išvengti kaltinimų, priekaištų, kartu kitas žmogus jaučiasi vertinamas, svarbus. Pvz.:
Ačiū tau, kad pasirūpinai pirkiniais, galėsiu pagaminti vakarienę. Norėčiau sudėlioti mūsų šeimos šios savaitės planus,
kad galėčiau planuoti savo susitikimus. Būčiau dėkinga, jeigu
[pavalgęs lėkštę įdėtum į indaplovę, skalbinius dėtum į skalbinių krepšį, išplautum grindis, pagamintum vakarienę...] ir pan.
Vėliau, kai jau mažylis bus gimęs: Jonukas taip žaismingai
atrodo su tomis mažomis skirtingomis kojinytėmis (išvirkščiu
megztuku ar pan.). Matau, kad jūs smagiai leidžiate laiką.
Ačiū, kad judu pasivaikščiojote (pažaidėte) lauke. Kai pabūnu viena (be mažylio), jaučiuosi pailsėjusi, atsigavusi, man tai
labai svarbu. Aš jūsų taip pasiilgau, šiandien buvo ilga diena
darbe, seminare, kol buvau išvykusi. Ir pan.
Dažnai moterys būna taip užsiėmusios rūpinimusi mažyliais,
kad vyrams nėra kur įsiterpti, jie jaučiasi atstumti. Tad turėkite
savų reikalų (susitikimai su drauge, kinas, darbas, seminarai,
mokslai ir t. t.)! Tai padeda puoselėti moters asmeninio gyvenimo prasmingumą, o partneriui laikas, praleistas vienu du su
vaiku, – tai galimybė kurti visapusiškai svarbų ryšį.
Pasirūpinkite savo jausmais ar bendra fizine bei emocine sveikata! Kuo geriau jaučiatės, tuo geriau galite atliepti
savo šeimos poreikius.
Autorė psichologė Vilma Petrikienė
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„Vis dar mokausi save priimti visokią. Dalis gal džiugina,
o dalis kaip kuprinė užsideda – gal šito ir nenorėčiau,
bet o ką? Tai irgi dalis visų patyrimų ir žmogaus.
Motinystė – tai tas visapusiškumas.“ Psichologė Eglė
Lukinaitė-Vaičiurgienė

Psichomotorinis vystymasis
•
•
•

•
•
•

Pirštų judesiai. Kūdikis ima smulkius daiktus pincetiniu
griebimu (rodomuoju pirštu, nykščiu).
Sėdėjimas. Mažylis sėdi savarankiškai įvairiomis pozomis.
Ropojimas. Ropojimas išlieka pagrindiniu judėjimo
būdu, tačiau kūdikis vis dažniau pakeičia jį ėjimu. Mažylis ropoja tik tuomet, kai nori greitai pasiekti tikslą.
Atsistojimas. Mažylis sėdėdamas pereina ant keturių,
atsiklaupia, atsitupia ir atsistoja.
Stovėjimas. Kūdikis laisvai stovi savarankiškai, tačiau
kojytės dar plačiai pražergtos.
Ėjimas. Dauguma mažylių jau eina savarankiškai. Ankstyvoji eisena pasižymi tokiais bruožais: didelis greitis,
trumpas žingsnis, aukštai keliamos kojos, plati atramos
bazė, nėra atitinkamų rankų judesių.

Pastebėjimas.
Jūsų vaikui patiks jus apkabinti ir būti pačiam apkabintam,
pabučiuotam – to jam niekada nebus per daug.

Kaip auga jūsų kūdikis?

Kineziterapeutės patarimai apie kūdikio masažą ir mankštą
FB ir YOUTUBE @RankosLygMamos

.........................................................................................
.........................................................................................
.......................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
.........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
...............................................................................................
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Raidos tendencijos

Įdomu:

Pirmaisiais gyvenimo metais kūdikis gali išreikšti daug emocijų: susidomėjimą, pasitenkinimą, džiaugsmą, pasibjaurėjimą, pyktį, liūdesį ar baimę.
Kai kurių mokslininkų nuomone, jau 2 mėn. kūdikis gali liūdėti ir pykti.

Judėjimas
Laikydamasis už baldų eina pristatomuoju žingsniu. ...................................................................................................
Kai kurie kūdikiai žengia pirmuosius savarankiškus žingsnius. ........................................................................................
Gerėja pusiausvyra, todėl mažylis gali pritūpti, atsistoti. ..............................................................................................
Rankų funkcija
Vaikas varto knygeles, dėlioja kaladėles vieną ant kitos, padaužo du žaislus vieną į kitą, vienoje rankoje laiko kibirėlį,
kita ranka į jį deda mažesnius daiktus arba išima juos iš kibirėlio. ................................................................................
Sugeba mažą daiktą įkišti į siaurą plyšį. .......................................................................................................................
Maistą ima rankomis, valgo savarankiškai. ...................................................................................................................
Bendravimas
Žodžius „mama“ ir „tėtė“ jau pasako sąmoningai. .......................................................................................................
Įvardija daug daiktų ar veiksmų savakalbe (šuniukas – „au au“, važiuoti – „di di“). ...................................................
Mėgdžioja gyvūnų garsus. ............................................................................................................................................
Pakartoja suaugusiojo atliekamus veiksmus arba tariamus skiemenis. ....................................................................
Supranta ir išpildo sudėtingus dviejų pakopų prašymus, pvz.: „paimk šitą daiktą ir nunešk tėveliui“. ..........................
Dažnos nuotaikų kaitos. Ryškios prieštaravimo reakcijos, jei kas nors vyksta ne pagal jo norą. Mėgstamiausias žodis „ne“. ..

Kalbėtis su vaiku
Išgirdusi vaiko tariamus garsus, kurie panašūs į tikrą žodį, pasidžiaukite, raiškiai pakartokite keletą kartų, parodykite tuo
žodžiu vadinamą daiktą, veiksmą ar jį žymintį paveikslėlį. Kiekvieną kartą mažyliui tariant šį žodį, nepamirškite parodyti,
kad jį supratote. Skatinkite, kad mažylis tai, ką išmoko, pakartotų kitam šeimos nariui.
Svarbi smulkmena – kreipkitės į mažylį vardu, kai su juo žaidžiate, maloniai leidžiate laiką kartu, bet nesakykite vardo,
kai ką nors draudžiate („Neimk“, „Negalima“ ir pan.). Pasistenkite, kad draudimų namuose būtų nedaug, tačiau jų būtų
laikomasi visada, o ne retkarčiais.
Ar žinote? Iki maždaug pusantrų metų vaikas kalba vieno žodžio „sakiniais“ – tai būna daiktavardis arba veiksmažodis,
nusakantis jo mintį. Aišku, tokius sakinius suprasti padeda tik konkrečios aplinkybės. Pvz., „Au“ reiškia „Va, bėga šuo“,
„Paduok mano žaislinį šuniuką“ ar kitą mintį. Dviejų žodžių sakiniais mažyliai dažniausiai pradeda kalbėti ne anksčiau kaip
nuo pusantrų metų.

Lavinimas namuose
„Kodėl byra tarp pirštų?“ (pažinimo įgūdžiams lavinti, kritinio mąstymo įgūdžiams formuoti)
Kviečiame susikurti smėlio dėžę iš namuose randamų birių maisto produktų,
kurie šiame amžiaus tarpsnyje yra vieni įdomiausių, pvz., smulkių kruopų (manų,
kukurūzų kruopų ir pan.). Į dubenį pripilkite birių produktų, pridėkite vaikui pažįstamų žaislų ir užkaskite, jų drauge ieškokite ir vėl slėpkite. Virtuvės įrankiais
kruopas susemkite, įpilkite ir išpilkite. Naudojant, liečiant, kasant ir ieškant ne tik
suaktyvėja pirštų jautrumas, bet ir puikiai tobulinami vaiko motorikos įgūdžiai,
ugdoma dėmesio koncentracija.
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Nėra taisyklių rinkinio, kaip geriausia auginti ir auklėti vaikus. Viljamas Siersas

Lavinimas ir mankštos
Pasiūlykite kūdikiui įvairių formų indelių, dėžučių. Padarykite jose įpjovas ar skyles ir parodykite, kad galima įmesti kaštonus, makaronus, kamuoliukus. Vaikams labai patinka peršviečiami indeliai, nes mato, kas įkrinta.
Nauda. Pažindinimasis su įvairių tūrių daiktais.
Mokykite statyti bokštą iš kaladėlių. Kūdikis krykštaus, kai jūs pastatysite, o jam leisite nugriauti.
Žaisdami su medine dėlione paprašykite, kad paduotų (replinio griebimo (sulenktu nykščiu ir rodomuoju pirštais) lavinimas)
iš dėlionės įvardytą objektą (girdimojo dėmesio lavinimas, pasyvaus žodyno plėtimas). Parodykite, kur įdėti atgal į įpjovą,
tačiau vaikutis dar nepajėgus tiksliai įstatyti.
Nauda. Replinio griebimo lavinimas.
Pasiūlykite išvynioti iš popieriaus paslėptus smulkius daiktus (makaronus, kaštonus).
Padėkite priešais kūdikį du jam žinomus daiktus (pvz., kamuolį ir mašiną). Paprašykite, kad atneštų vieną iš jų, pažaiskite
su tuo žaislu, aptarkite, koks jis. Jei prašėte kamuolio, kad jis apvalus, didelis, rieda, šokinėja. Paprašykite, kad paridentų,
mestų, įdėtų į dėžę.
Nauda. Taip skatinsite ir plėsite pasyvųjį žodyną, lavinsite girdimąjį dėmesį, tarpusavio bendradarbiavimą.
Dar savarankiškai nevaikštančiam mažyliui pasiūlykite stumdomą lėlių vežimėlį ar pufą.
Nauda. Taip paskatinsite kūno svorio perkėlimą einant pirmyn, lavinsite pusiausvyrą ir judesių koordinaciją.
Kada kreiptis į kineziterapeutą?
• Jei metų amžiaus dar neropoja. • Jei neatsistoja prie baldų.
• Jei neina šoniniu žingsniu palei baldus. • Jei eina ant pirštų galų.

Santykiai ir partnerystė
Būkite kantrūs vienas kitam
Kantrybės ir pakantumo, gimus kūdikiui, tenka mokytis iš
naujo. Tai tik dar viena galimybė augti ir tobulėti kaip asmenybėms ir kaip porai. Nors kantrybės indai ne begaliniai,
jos vis dėlto atsiranda daugiau, kai paleidžiame kontrolę.
Kai nebesiekiame kontroliuoti savo partnerio veiksmų,
pasirinkimų, elgesio, kai nustojame iš jo reikalauti, kad jis
būtų toks, kokio mums reikia, o priimame ir leidžiame jam
būti tokiam, koks yra. Su visais netobulumais, kurių šiame
santykių etape galite įžvelgti dar daugiau nei anksčiau. Tad
būkite kantrūs, jūs esate tapimo tėvais procese, kuris kupinas įvairiausių bangų, pakilimų ir nuosmukių, kaip ir visas
mūsų gyvenimas. Tuo jis ir įdomus, taip jis mus ir augina.
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Kūdikio miegas
Būdravimo laikas: 3–4 val.; paros miegas 13–14 val.; poguliai 1–2. Artėjant pirmajam gimtadieniui, neretai sulaukiame miego pokyčių, vadinamosios 12 mėn. miego regresijos. Plačiau apie šią regresiją skaitykite p. 39 Dieną mažylis
gali sunkiau užmigti arba miegoti labai trumpai. Vis dėlto
tai gali būti laikina ir nebūtinai yra ženklas, jog laikas pereiti
prie vieno pogulio. Stebėkite savo mažylio nuotaiką, jei jis
dienos metu neužmiega antrą kartą. Didesnis nei įprasta
irzlumas rodo, kad jam trūksta miego. Todėl bent kelias
savaites bandykite užmigdyti mažylį ir antrą kartą, kad suprastumėte, ar jam tikrai to nereikia. Įprastai vaikai vieną
kartą per dieną pradeda miegoti 14–15 gyvenimo mėnesį.

Kalbėjimo su kūdikiu svarba
Mokslininkai daug dešimtmečių tyrinėja vaikų kalbos raidą.
Buvo iškelta ir paneigta įvairių hipotezių – nuo tokios, kad
kalbos išmokimas yra įgimtas, iki kito kraštutinumo, kad kalbos išmokimas visai neįgimtas, o tik suaugusiųjų pastiprintas
reiškinys ir tik dėl kitų kalbančiųjų vaikas išmoksta priimtinų
kalbos modelių.

Tyrimas

Plačiau verta paminėti vieną labai svarbų JAV, Kanzaso universitete, septintajame dešimtmetyje atliktą tyrimą (tyrimo aprašymą rasite www.nestumokalendorius.lt straipsnyje „Kalbėjimo
su kūdikiu svarba“), kuris turėjo reikšmingos įtakos vaikų kalbos
raidos supratimui. Vaikų psichologai B. Hartas ir T. Risley padėjo suprasti ankstyvosios kalbinės aplinkos svarbą ilgalaikei
vaiko mokymosi perspektyvai. Mokslininkai nustatė, kad mažylių nuo gimimo iki trejų metų amžiaus girdimus žodžius – jų
kiekį ir kokybę – galima sieti su akivaizdžiais vėlesniais mokymosi pasiekimų skirtumais. Tyrimo metu išryškėjo ir stulbinantis
skirtumas – skirtingose šeimose labai įvairavo pasakomų žodžių skaičius! O reikšmingiausias ir daugiausia nerimo keliantis
skirtumas buvo tėvų žodinio pritarimo arba palaikomųjų frazių
sakymas.

Svarbiausia kalbėti su vaiku

Nei socioekonominė padėtis, nei lytis, nei gimimo eiliškumas
šeimoje nėra svarbiausi gebėjimo mokytis komponentai.
Svarbiausia – kiek ir kaip tėvai kalbasi su vaiku. Vaikų iš šeimų, kuriose tėvai daug kalbėdavo, pasiekimai buvo geresni,
neatsižvelgiant į tos šeimos išsilavinimo lygį ar ekonominę
padėtį. Prisiminkime dar ir tai, kad pagrindinis žmogaus smegenų parengimas – bet kokio galvojimo ir mokymosi pagrindas – didžiąja dalimi įvyksta per pirmuosius trejus gyvenimo
metus. Tai žinant labai natūrali ir savaime suprantama tampa
kalbėjimosi su mažyliu šeimoje svarba. Šį laiko tarpsnį apleidus, galimybė gali būti prarasta visiems laikams.
Vaiko pamatinis gebėjimas išmokti yra susijęs su kalba,
girdima per pirmuosius gyvenimo metus.
Šeimos kalbinė aplinka lemia kūdikio:
IQ;
žodyną;
kalbos apdorojimo greitį;
gebėjimą mokytis;
pasiekimus;

gebėjimą realizuoti savo potencialą.
Smegenų vystymąsi lemia:
girdimi žodžiai;
kiek jų girdime;
kaip jie pasakomi.

Kalbėjimo principai

Svarbu suprasti, kad teigiamą įtaką vaiko kalbinei raidai daro
ne tik žodžių kiekis. Labai svarbus yra kalbėjimo turinys. Pastebėta, kad paliepimai ir draudimai slopina vaiko gebėjimą
įgyti kalbos įgūdžius („nedaryk taip“, „liaukis“, „baik“).
Kalbėjimosi su kūdikiu pamatiniai principai:
Kalbėkite kiek aukštesniu balsu nei įprasta, lėčiau, su pauzėmis.
Pagirkite ir palaikykite jį visose veiklose, kai jam pavyksta
ką nors naujo atlikti ar ištarti žodį.
Šnekėkite trumpais, paprastais sakiniais apie aplinką ir
kasdienybę, veiklą ir jausmus.
Dainuokite, deklamuokite, žaidinkinte ir kitais būdais leiskite jam pajusti kalbos skambesį bei ritmą.
Kreipkitės vardu, bendraukite akimis, mimika, gestais.
Kartu vartykite knygeles ir aptarinėkite.
Kalbėkite taisyklingai, be žargono ar „lėliukiškų“ žodelių,
kaip lygus su lygiu.
Atsakykite į mažylio klausimus, ypač kai klausimai išreikšti
dar tik kūno kalba.

Šeimos įpročiai

Didelę įtaką turi šeimos kalbėjimo įpročiai – visi vaikai paaugę
kalba ir elgiasi taip, kaip yra įprasta jų šeimoje. Jei mažai
kalbame su savo vaikais, tikėtina, kad tiek pat jie kalbėsis su
savaisiais. Taigi – kalbėkimės su savo mažyliais kuo daugiau!
Televizorius ir radijas gyvos šnekos nepakeičia ir jokios teigiamos įtakos kūdikio smegenims neturi. Nėra toks reikšmingas ir suaugusiųjų tarpusavio kalbėjimasis vaiko aplinkoje.
Svarbiausia – kuo daugiau kalbėtis su pačiu vaiku (bet ne
kalbėti vaikui!). Idėjų, skatinančių šnekučiuotis su kūdikiu, rasite kiekvieno mėnesio „Kūdikio dienoraščio“ atvarte. Linkime
kupinos gražių žodžių kasdienybės!
Autorė Elzė Gerdvilienė
Parengta remiantis dr. Danos Suskind knyga „Trisdešimt
milijonų žodžių: kaip kalbėjimasis lavina vaiko smegenis“
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Pirkiniai

GELIS SAUSAI ODAI

BALANCE ekologiškas dėmių valiklis

Pažangus gelis „Dry Skin Gel“ atkuria
odos barjerą ir giliai drėkina odą. Unikali
gelinio aliejaus tekstūra lengvai įsigeria,
sukuria sluoksnį, apsaugantį nuo drėgmės netekimo, ir grąžina sausai odai
optimalų drėgmės lygį, suteikia išskirtinį
drėkinamąjį poveikį.
www.bio-oil.com

Specialus purškiamas dėmių valiklis vaikų drabužiams – veiksmingai pašalina
įvairias dėmes iš visų rūšių audinių. Valiklio pagrindą sudaro natūralūs komponentai, kurie saugiai ir efektyviai pašalina
pieno, sulčių, daržovių, kūdikių maisto ir
kt. dėmes, o specialus purkštukas suformuoja putą, kuri giliai įsiskverbia į audinį ir
padeda įveikti dėmes.

Knyga „KAIP AUGINTI SAVARANKIŠKUS, KŪRYBINGUS VAIKUS?“

www.ringuva.lt

Naujiena! Jovitos Starkutės ir Indrės
Neimantės knyga „Kaip auginti savarankiškus, kūrybingus vaikus?“ Autorių siūlomi žaidimai, užduotys, pratimai ir kitos
veiklos skatins vaiko ugdymosi procesą,
visai šeimai suteiks kūrybos, buvimo
kartu džiaugsmą. Šioms idėjoms įgyvendinti pakaks namie turimų priemonių.
www.familyacademy.lt/knyga/

SEBAMED

KELOTAN® GELIS

WATERWIPES drėgnosios servetėlės

SEBAMED produktų sudėtyje yra aukštos kokybės veikliųjų medžiagų, kurios
maitina odą. Priemonių pH vertė yra
5,5, todėl jos valo, nesuardydamos natūralios odos apsauginės dangos. Daugiau kaip 120 mokslinių tyrimų patvirtino
tinkamą SEBAMED priemonių poveikį
jautriai ir probleminei odai.
Ieškokite vaistinėse ir didžiuosiuose
prekybos centruose.

KELOTAN silikoninis gelis senų ir naujai
atsiradusių randų, susidariusių po
chirurginių procedūrų, traumų, žaizdų ar
nudegimų, priežiūrai. Tinka vaikų odos
randams, atsiradusiems po vėjaraupių,
gydyti. Mažina niežėjimą ir diskomfortą,
išdžiūsta per kelias minutes.
Ieškokite vaistinėse arba portale
www.vaistai.lt

WATERWIPES yra vienos tyriausių drėgnųjų servetėlių pasaulyje, jos pagamintos iš 99,9 % vandens ir 0,1 % greipfrutų
sėklų ekstrakto. Nealergizuoja itin jautrios
kūdikių odos.
Ieškokite prekybos centruose MAXIMA,
IKI ir EUROVAISTINĖSE.
www.facebook.com/WaterWipesLietuva
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