
Развој на бебето до 12 месеци



Значење на фините моторни вештини

Фината моторика е способност да се користат најмалите мускули на телото за да се

извршат прецизни движења и е поврзна со координација око - рака.

Координацијата око- рака е способност прстите и раката правилно да ја извршат задачата

која ја налага и контролира окото.

Фината моторика е една од основните функции на телото, чиј центар се наоѓа во

церебралниот кортекс. Тоа е центарот на прстите, кој зафаќа значителен дел од

церебралниот кортекс. Покрај центарот за прстите, постојат и центри за говор, очи и нозе.

Доколку детето не ги развие фините моторни вештини - прстите – нема да имаат синапси

– врски помеѓу овие центри и може да се појават разни когнитивни нарушувања како

дислексија, дисграфија, разни нарушувања во учењето итн., кои можат да предизвикаат

бројни проблеми кога детето започнува на училиште, но и во подоцнежниот период од

животот.

Исто така, со секојдневна употреба на прстите, детето ги развива потребните вештини за

сите активности во животот.



Децата кои имаат развиена фина моторика брзо ќе научат самостојно да се хранат,

облекуваат, врзуваат врвки на чевли, закопчуваат копчиња, користат ножички, лупат

портокал итн.

Сите игри што вклучуваат фрлање и фаќање топка, игри со тесто, пластелин и слични

материјали, игри со џамлии, разделување и лепење парчиња хартија на површината,

фаќање одредени предмети со штипка, сецкање со ножици, фаќање и преместување

предмети со палецот и другите прсти поединечно, играње со семиња, песок, вметнување

предмети во отвори како касички или шишиња, нижење перли, пишување, цртање,

поврзување точки, боење со разни техники, лепење налепници, стикери, се дел од

активностите за развој на фината моторика.

Предлози со активности
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 Како да се поттикне развојот на бебето до 12 месеци

Од 0 до 3 месеци

Галете го и разговарајте со бебето за време на хранењето, облекувањето, капењето.

Остварете физички контакт – тактилна стимулација - допир. Радувајте се кога ќе се огласи,

потврдете дека сте го слушнале! Шушкајте, штракајте, пејте, држете ја играчката пред

детето и барајте да ја дофати, едноставно опсипете го со внимание.

Од 3-6 месеци

Играјте игри на подот, детето да лежи на грб или на стомак. Пејте, зборувајте, реагирајте

на огласувањето на бебето. Имитирајте ги звуците што ги произведува, но и ЗБОРУВАЈТЕ

ЈАСНО! Играјте криенка: „Каде е – тука е“. Овозможете му на детето да истражува,

именувајте предмети од околината. Имајте постојан ритам - игра, оброци, спиење.

Свиркајте, штракајте и движете ја играчката така што детето ќе го следи погледот и ќе ја

врти главата.
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Од 6 до 9 месеци

Опишувајте ги предметите што детето ги бара и ги набљудува.

Учете го детето да си игра – тркалање топка, туркање количка, автомобил, ставање

играчки, коцки во кутија и вадење играчки. ЧИТАЈТЕ, именувајте ги сликите во

сликовницата, опишувајте предмети и бои. Слушајте музика, наместете го детето да

одржува рамнотежа, играјте криенка.

Од 9 до 12 месеци

Пуштете го детето да ползи, да одржува рамнотежа, да станува, паѓа, цупка... Нека јаде

само, нека ја истражува храната со прстите. Зборувајте во кратки разбирливи фрази.

Постојано зборувајте за сè што правите со бебето. Детето мора јасно да знае што смее,

што не смее, јасно кажете НЕ за забрана. Охрабрувајте го детето со зборови. Сокријте ја

играчката и оставете го само да ја побара. Пејте песнички за деца.



РОДИТЕЛИ...

Бидете доследни. Ако го условите детето тоа мора и да го направите. На пр. ,,ако јадеш
супа, ќе одиме на прошетка“.

Од перспектива на детето - вниманието и пофалбата од родителите секогаш е
позитивно, неприкладното однесување треба да се игнорира, додека добрите работи да
се пофалат!

НИЗ ПОСТОЈАНА ПОДДРШКА И СЛЕДЕЊЕ НА ВАШЕТО ДЕТЕ, УЖИВАЈТЕ ВО НЕГОВИОТ
РАСТ И РАЗВОЈ!

Логопед

Сања Нечовска

ЈУДГ “Буба Мара“


