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Η Ανάπτυξη του μωρού 0-6 μηνών!
Kάθε μωράκι είναι μοναδικό. Kαι ειδικά όταν σας χαρίζει το πρώτο του χαμόγελο, νιώθετε πανευτυχείς!

2 μηνών μπορεί να:
 Xαμογελάει κάθε φορά που του χαμογελάτε.
 Kάνει & άλλους ήχους, εκτός από το να κλαίει
 Kουρνιάζει στην αγκαλιά σας.
 Γυρίζει πλευρό όποτε θέλει.
 Συγχρονίζει τα χεράκια του & τα ακουμπάει στο πρόσωπό του.
3 μηνών μπορεί να:
 Πιέζει με τα πόδια του το πάτωμα όταν ακουμπάει σε σκληρή επιφάνεια.
 Συγχρονίζει τις κινήσεις των χεριών με αυτές των ματιών.
 Kάνει ακόμη περισσότερους ήχους & μιμείται αυτούς που του κάνουν εντύπωση.
 Kλαίει διαφορετικά για κάθε του ανάγκη. Έτσι, σύντομα θα ξέρετε πότε πεινάει, είναι
κουρασμένο ή απλώς θέλει να τραβήξει την προσοχή σας!
4 μηνών μπορεί να:
 Σηκώνει το κεφάλι του μέχρι και 90ο.
 Aπολαμβάνει τη στιγμή που του διαβάζετε κάτι ή όταν ακούει μουσική.
 Στέκεται καθιστό όταν το στηρίζετε.
 Aνακαλύψει το σώμα του αγγίζοντάς το.
 Mαθαίνει πως ανοιγοκλείνοντας με διαφορετικό τρόπο το στόμα του μπορεί να βγάλει
διαφορετικούς ήχους. Διασκεδάζει κάνοντας φούσκες με το στόμα του.
 Bάζει το βάρος στα πόδια του, προσπαθώντας να ισορροπήσει.
 Kρατάει την κουδουνίστρα και να την κουνάει.
5 μηνών μπορεί να:
 Kάνει κινήσεις σαν να σας αγκαλιάζει όταν το κρατάτε.
 Kρατάει ίσιο το κεφάλι του όταν είναι σε όρθια στάση.
 Στέκεται όρθιο όταν το κρατάτε ή όταν στηρίζεται σε κάποιο έπιπλο.
 Tεντώνει τα χέρια του όταν θέλει να πιάσει κάτι.
 Ξεκαρδίζεται στα γέλια όταν το γαργαλάτε & παίζετε μαζί του.
6 μηνών μπορεί να:
 Kάθεται μόνο του στηριζόμενο ελάχιστα κάπου.
 Tρώει στερεά τροφή (αλεσμένη).
 Διατηρεί την ισορροπία του όταν το τραβάτε.
 Περνάει ένα παιχνίδι από το ένα χέρι στο άλλο.
 Xρησιμοποιεί τα χέρια & τα πόδια του για να κινήσει τον εαυτό του.
 Nα συνθέτει μικρές, επαναλαμβανόμενες συλλαβές, «μαμαμαμα» ή «μπαμπαμπαμπα»!
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