PRVNÍ ROK

a její 12. měsíc života

Takto Viktorie roste
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porodní míry

51 cm

3 630 g

1. měsíc

56 cm

4 320 g

2. měsíc

62 cm

4 610 g

3. měsíc

64 cm

5 460 g

4. měsíc

68 cm

6 020 g

5. měsíc

69 cm

6 470 g

6. měsíc

71 cm

7 100 g

7. měsíc

73 cm

7 218 g

8. měsíc

76 cm

7 530 g

9. měsíc

77 cm

7 870 g

10. měsíc

78 cm

8 100 g

11. měsíc

79 cm

8 300 g

12. měsíc

79 cm

8 600 g

srpen 2008

Co je nového
Ani jsme se nenadáli a Viktorka
slaví své první narozeniny. Za 12
měsíců toho dokázala opravdu
hodně. Vyrostla o 28 cm a váží
bezmála o pět kilogramů více než
při narození. Z ležícího miminka,
které jen plakalo, sálo mléko a likvidovalo jednu plenku za druhou, se stala slečna, která sama
chodí, umí říct několik slůvek
a na spoustu věcí má vlastní
názor. Plenky sice likviduje stále,
ale kromě toho se dokáže sama
napít z hrnečku s pítkem, vyleze
na pohovku a bezpečně z ní
sleze, rozumí mnoha výrazům
souvisejícím s každodenním životem, pozná se v zrcadle, hraje
na schovávanou a ukazuje, jak
bude jednou veliká. Tak obrovský
skok v psychomotorickém vývoji
je možný pouze a právě
v prvním roce života. Při
prvních narozeninách je tedy
určitě co slavit.

PRVNÍ ROK
Viktorčiny dovednosti ve 12 měsících
 Ukáže, jak bude veliká.
 Udělá pápá a berany duc.
 Hraje na schovávanou – skrčí se za nějaký předmět
nebo kus nábytku, vykoukne a zavolá „á kuk“!
 Na otázku „Kde je Viki?“ ukáže na sebe.
 Vylézá na pohovky a slézá z nich nebo ze schodů.
 Kope do balónu.
 Na požádání „dej mi“ podá hračku, kterou drží.
 Za šňůrku za sebou tahá hračky na kolečkách.
 Na otázku „Jak se máš?“ zavrtí ručičkou „tak
i tak“.
 Na požádání dá pusu
a pošle pusu.
 Některé hry, které s ní
rodiče hrají,
napodobuje sama
s plyšovým medvědem.
 Na dotaz „Kde je …?“
ukáže předměty, jejichž
názvy si již pamatuje
(balón, boty…).
 Chápe, že hrníček musí
naklonit, ale láhev s brčkem musí držet svisle, aby se mohla
napít.
 Dokáže se houpat na houpacím koni a začíná chápat princip
pohybu na odrážedle.
 Zaslechne-li hudbu, začne se pohupovat
do rytmu a „tancovat“.
inzerce
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Viktorčin slovníček
Viki aktivně používá tato slůvka: máma, táta, á kuk, brrrm

Zdraví
Viktorku za celý její první rok života jen jednou potrápila lehčí rýma a má mírnou
formu atopického ekzému, jinak je naštěstí zdravá jako rybička. K paní doktorce ale
chodila pravidelně na preventivní prohlídky. Obrázek za statečnost tam sice ještě nedostala, ale pár injekcí s očkováním ano (proti tuberkulóze, záškrtu, tetanu, dávivému
kašli, dětské přenosné obrně, hemoﬁlové infekci, virové hepatitidě typu B a pneumokokové infekci). Po dobu prvních 12 měsíců dostávala Viki každý den jednu kapku vitamínu D – Vigantolu a v prvních šesti měsících také vitamín K. Na hlavičce je stále
možné nahmatat měkké místo – fontanelu. Ta se zcela zacelí až za přibližně půl roku.
Viktorka má šest zoubků a podle vydatného slinění a permanentní přítomnosti rukou
v pusince je možné tipovat, že se nejspíš brzy proříznou další.

Viktorčin jídelníček
ve 12. měsíci
Jídlu Viktorka moc nedá, zobe jako vrabeček, a to maminku
trápí. Nejraději má masíčko a jogurt, celkem ochotně baští kaši,
ale vše v tak malém množství, že to mamince dělá vrásky. Paní
doktorka ale rodiče uklidňuje, že přírůstek na váze je plynulý
a Viki se vyvíjí naprosto normálně, takže není třeba se trápit.
Narozeninový dort s jednou svíčkou se Viktorce moc líbil.
Sfouknout plamínek ještě neuměla, ale zato ji velice zaujaly
červené jahody, kterými byl ozdobený. Postupně je z něj obírala, vždy trochu ochutnala, ale pak je „odkládala“ na zem.
I v tomto případě zůstala věrná svým „zásadám“ a snědla toho
jen docela maličko.
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Snídaně: kaše nebo pečivo s lučinou
Svačina: ovoce nebo jogurt
Oběd: polévka a masozeleninový příkrm
Svačina: ovoce nebo pečivo
Večeře: rýžová kaše Zdravé zažívaní
Před spaním a v noci: kojení

PRVNÍ ROK

Slovo pediatra
MUDr. Renáta Růžková
z Odborné společnosti
praktických dětských lékařů

V roce věku proběhne v ordinaci dětského lékaře poslední, devátá preventivní prohlídka. Dítě v roce váží přibližně 10 kg a měří cca 76 cm.
Lékař zhodnotí zdravotní stav dítěte a jeho psychomotorický vývoj.
Podle nového očkovacího kalendáře se očkuje poslední, 4. dávka
„hexavakcíny“ – je-li to alespoň 6 měsíců po 3. dávce (nejdéle však do
18 měsíců věku). Přeočkuje se vakcínou proti pneumokokovým nákazám, pokud ji již dítě obdrželo, případně můžeme toto očkování v roce
věku započít. Dítě tak ochrání před nebezpečnými infekcemi a k plné
ochraně postačí již jen dvě dávky.
První rok po narození dítěte utekl opravdu velmi rychle. Prvními narozeninami končí kojenecké období a děťátko vstupuje do batolecího
věku. Do roka si děti osvojí mnohé návyky a dovednosti. Po dovršení
jednoho roku jsou již u dítěte patrné charakteristické rysy jeho osobnosti. Děti jsou v tomto věku hodně zvědavé, to souvisí se vším, co je
obklopuje. Zvědavost a následné prozkoumávání patří mezi důležité
věkové etapy vývoje batolete. Díky pozorování věcí, jejich ohmatávání
se děťátko učí věci rozpoznávat a zdokonaluje své myšlení.

TEXT: Hana Hoffmannová, FOTOGRAFIE: Tomáš Pavlis

V roce užívají děti asi 5 až 7 slov, pokud však děťátko ještě nemluví,
nemusí to nic znamenat, není důvod se znepokojovat, pokud víme, že
slyší. Dítě sice ještě moc nemluví, ale sbírá a následně si ukládá slovní
zásobu. Proto je velmi důležité, aby na dítě rodiče stále mluvili při všech
možných příležitostech (komentovat činnosti, vysvětlovat, prohlížet
knížky, věci, chválit, mazlit se). Dítě se tak učí mluvit formou hry a zážitků. Stále více dítě i rozumí řeči. Na požádání podá hračku a pustí ji
z ruky, označí podle obrázku několik známých předmětů, ukáže, kde
má oči, uši, nos apod. Zná svoje jméno a slyší na ně, je nápomocno při
oblékání. V roce děti rády bourají věž postavenou z kostek. Pokouší se
postavit věž ze dvou větších kostek, kterou drží ještě každou v jiné ruce.
Rozvíjí se i jemná motorika, děti umí udělat špetku z prstů a sbírat
i velmi drobné předměty a drobečky.
S rozvojem řeči nastává rozvoj myšlení a paměti. Ta je zatím jen krátkodobá, asi dva týdny. Také myšlení je dosud primitivní, dítě jedná
spontánně, bez rozmyslu. Dítě neumí předvídat, tím se svým jednáním dostává často do nesnází. Důležité je zajistit prostor, kde se dítě
pohybuje a ve kterém žije, proti nebezpečí úrazu. Běžné nejsou jen
drobné oděrky a malá poranění, která vyléčí trocha dezinfekčního roztoku a mámino pohlazení a náruč. Mezi častá rizika patří i pád z výšky,
snadno může dojít k úrazu popálením nebo opařením, k otravám (zajistěte, aby byly všechny léky v rodině mimo dosah dítěte!), dušení se
malými předměty (ústa jsou pro dítě stále hlavním prostředkem poznávání nových věcí). Setkáváme se i s úrazy elektrickým proudem
nebo utonutím. Sledujte každou činnost dítěte! Je třeba udělat vše, aby
se zabránilo zraněním a předešlo se i někdy tragickým následkům.
V jednom roce života se dítě již dokáže pohybovat samo, ať už po čtyřech, některé děti chodí vedeny rodiči za ruku, jiné už udělají několik
krůčků samy. Po počátečních nesmělých krůčcích se chůze každým
dnem zdokonaluje. S oporou za jednu ruku je chůze stabilnější. Není
důležité, že některé dítě ještě nedokáže chodit zcela bez pomoci. Během
dalších měsíců do cca 15 měsíců věku bude dělat stále větší pokroky:
naučí se udržovat rovnováhu, samo se postavit a jít. Každé dítě dosáhne tohoto pokroku svým vlastním tempem. Jakmile dítě začne chodit, je nutné pořídit mu vhodnou obuv, nejlépe jinou na doma i na
procházky venku. Děti se pokouší vylézt na schůdek asi 20 cm vysoký.

V roce věku umí již většina dětí pít z hrnečku. Je velmi důležité, aby
i v tomto věku byly děti ještě částečně kojené, doporučuje se do dvou
let věku. Jinak výživa je stejná, jen zařazujeme nové nealergizující potraviny. Vzhledem k velké potřebě vápníku zařazujeme do stravy stále
ještě asi půl litru mléka denně (v jakékoliv formě). Zvyšuje se i potřeba
bílkovin, tuků, minerálů a ostatních látek potřebných pro rozvoj dětského organizmu. Dítě je krmeno lžičkou, pije z hrnku s dopomocí dospělé osoby. Mezi 12. a 15. měsícem dochází k prořezávání prvních
stoliček, dítě může mít bolestivé dásně, bývá mrzuté a okusuje předměty. Prořezávání stoliček může provázet i mírně zvýšená teplota.
Jak je to s vyměšováním? Od roku věku do cca 15 měsíců je u většiny
dětí vhodná doba k učení na nočník. Je však třeba si uvědomit, že
všechno má svůj čas a každé dítě je zcela jiné. Nenechte se znepokojit,
když vaše přítelkyně líčí, jak její dítě používá nočník od osmi měsíců,
a vám se to s vaší ratolestí stále nedaří. Vyprazdňování moči a stolice
je automatické. Dítě v roce ještě neumí odhadnout, kdy k tomu dojde,
ani si neuvědomuje, kdy „to“ bylo. Nemá nutkání na močení ani na stolici. S nočníkem v roce tedy nemusíte spěchat. Všechno má svůj čas a
nic vám neuteče, děťátko si prostě jen vychutnává maminčinu péči po
všech stránkách.
Dopřejte dítěti dostatek spánku, i tím můžete předejít nebezpečným
úrazům. Odpočaté děti jsou spokojenější, lépe se „učí“ novým dovednostem a jsou zdravější. V roce spí děti cca 9–10 hodin v noci, ve dne
spí většinou jednou, málokdy dvakrát, po 1,5 až 2 hodinách.
A co když se dítěti „nechce“? Některé děti si již v útlém batolecím věku
začínají věci vynucovat. Je nutné, aby rodiče začali uplatňovat pravidla
a stanovili přesné hranice. Je nutné začít dítě učit porozumět jasně
slůvku NE. Pro dítě je asi nejdůležitější mateřská a rodičovská láska.
Vychutnávejte si každou chvilku, kterou spolu prožíváte. S dítětem rozmlouvejte, mazlete se, líbejte je, hlaďte jej, chvalte, smějte se spolu. Ani
si možná neumíte představit, jak se vám tyto báječné okamžiky, které
jste věnovali svému malému batolátku, v životě mnohokrát vrátí. 
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