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Laikotarpis po gimdymo

Po gimdymo – žindymas
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 pasiliktų 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 kūdikių kraujyje,
padeda moterims sėkmingai žindyti bei didina mamos pasitenkinimo ir pasitikėjimo savimi jausmą.
Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja, kad motinos, gimdžiusios savo vaikus pasitelkus 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.

Kintantis pienas

Motinos pieno sudėtis skirtingu laikotarpiu yra skirtingas. Taip
užtikrinami būtiniausi naujagimio, kūdikio ir vaiko poreikiai.
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Krekenos. Tik ką gimusiam kūdikiui motinos organizmas
pagamina nedaug, bet labai tiršto su daug baltymų ir antikūnų pieno, vadinamo krekenomis, kuris patenkina visus naujagimio maisto ir gėrimo poreikius. Krekenose yra daugiau
mineralinių druskų ir mikroelementų, vitaminų, ypač riebaluose tirpstančių A ir E, imuninių kūnų, lizocimo, fermentų – pepsinogeno, lipazės, tripsino ir amilazės. Krekenos yra kaloringos. Jos palaipsniui per keletą dienų virsta kitos sudėties,
baltesniu, skystesniu pienu.
Priešpienis. Pirmąsias 2–5 paras po gimdymo motinos
krūtyse gaminasi priešpienis, skirtas naujagimiui išgyventi
pirmomis paromis po gimimo bei prisitaikyti prie aplinkos.
Priešpienio paskirtis labiau apsauginė nei mitybinė: jis nėra
riebus, apie 1,5–2 proc. (motinos pieno riebumas siekia apie
3,6 proc.), jame mažai mitybinių, bet ypač gausu apsauginių,
augimo faktorių ir vitaminų.
Moters priešpienyje yra daug naujagimio sveikatą apsaugančių medžiagų, kovojančių su ligų sukėlėjais, su kuriais
mama susidūrė gyvenimo kelyje iki gimdymo. Antikūnai
padeda įveikti infekcijas, alergijas, padengdami naujagimio
vidines žarnyno sieneles ir neleisdami į jas įsiskverbti nepageidaujamoms medžiagoms. Priešpienyje gausu vitaminų, iš
kurių ypač svarbus vitaminas A, nes susilpnina bet kokį užkratą. Priešpienyje esantys baltieji kraujo kūneliai – tai pirmieji
skiepai, o viduriukus laisvinančios medžiagos skatina valytis
pirmąsias naujagimio išmatas (mekonijų), bilirubiną ir užkerta
kelią geltai.
Pereinamasis ir brandusis pienas. Vėliau (iki 10–14-os
paros) moters krūtyse gaminasi pereinamasis pienas, o nuo
10–14-os paros pradeda rastis brandusis pienas, išliekantis
visą žindymo laikotarpį.
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 nori ir kiek nori tiek dieną, tiek naktį.
išvykdama iš gimdymo namų turėtumėte mokėti žindyti,
žinoti, kur kreiptis, iškilus sunkumams.

Oda prie odos kontaktas
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.
Gimdymo namuose būtina užtikrinti nepertraukiamą oda
prie odos kontaktą tarp naujagimio ir mamos bent dvi valandas po gimdymo ar iki pirmo žindymo.
Naujagimis, paprastai tik su sauskelnėmis, guldomas mamai ar tėčiui ant nuogos krūtinės. Mažylis glaudžiamas prie
savęs taip, kad kuo daugiau būtų odos kontakto. Norint užtikrinti sėkmingą vėlesnį maitinimą krūtimi, efektyviausia kūdikį
oda prie odos priglausti iš karto po gimdymo. Pirmasis žindymas turėtų įvykti per valandą po gimimo. Fizinis tėvų ir mažylio
kontaktas reikalingas visą kūdikystę, ypač jo reikia po cezario
pjūvio operacijos gimusiems ir neišnešiotiems kūdikiams.
Tyrimais nustatytas oda prie odos kontakto poveikis:
Stabilizuoja. Ištirta, kad artimas fizinis kontaktas su mama
gali padėti stabilizuoti prieš laiką gimusio kūdikio širdies ritmą, temperatūrą, kvėpavimą, nes tokiems naujagimiams
neretai sunku patiems koordinuoti kvėpavimą ir širdies ritmą.
Buvimas oda prie odos greičiau pakelia ir geriau palaiko optimalią kūno temperatūrą nei buvimas inkubatoriuje.
Kūdikis mažiau verkia. Oda prie odos kontaktas mažiausiai tris valandas per dieną gali net 43 proc. sumažinti kūdikio
verkimą.
Geriau miega. Oda prie odos kontaktas kūdikiams
padeda ne tik lengviau užmigti, bet ir ilgiau išmiegoti.
Mažina stresą ir stiprina imunitetą. Jei vaikas po maitinimo
atskiriamas nuo motinos, išauga jo išskiriamų streso hormonų

lygis. Tai gali būti net sutrikusio virškinimo ir dieglių priežastis. Motinos artumas kūdikiui padeda pasisavinti draugiškas
mamos kūno bakterijas, kurios gali užkirsti kelią infekcijoms.
Užtikrina sėkmingesnį žindymą. Kūdikiai, kurie tuoj po
gimimo patiria oda prie odos kontaktą, linkę greičiau išmokti
žįsti motinos pieną. Mamos, naudojančios šį metodą, sėkmingiau pradeda ir ilgiau pačios maitina mažylius.
Sumažina depresijos po gimdymo tikimybę. Įrodyta,
kad motinų stresą po gimdymo numalšinti padeda būtent oda
prie odos kontaktas. Galimybė tuoj po gimdymo apkabinti,
sušildyti, užuosti, bučiuoti, maitinti savo kūdikį stimuliuoja
hormonus, kurie sustiprina motinišką elgesį ir gerą mamos
savijautą. Nustatyta, kad mamos, kurios per pirmą savaitę
kūdikį prisiglaudusios laikė šešias valandas, o kitą mėnesį –
mažiausiai dvi valandas, patyrė mažiau depresinių simptomų.
Skatina smegenų vystymąsi. Per pirmas aštuonias žmogaus gyvenimo savaites oda prie odos kontaktas yra svarbiausias smegenų vystymą stimuliuojantis veiksnys. Nuolatinis fizinis kontaktas yra būtina sąlyga norint, kad tinkamai
susiformuotų esminės smegenų struktūros. Kiti svarbūs smegenis stimuliuojantys veiksniai yra akių kontaktas ir fizinis poreikis būti tėvų nešiojamam. Kartais kūdikiams tenka išgyventi
skausmingas procedūras ar stresines situacijas. Tokiais atvejais oda prie odos kontaktas su motina tampa dar svarbesnis.
Po cezario pjūvio operacijos priglausti kūdikį ir jį pažindyti
galima operacinėje. Taip pat ant nuogos krūtinės naujagimį
gali laikyti tėtis ar kitas artimas žmogus. Dažniausias barjeras
įvykti oda prie odos kontaktui yra mitai ir nusistovėjusi netinkama praktika, bet ne naujagimio ar motinos būklė.

SKIRTI ĮAMŽINTI PIRMUOSIUS MAŽYLIO METUS

Sėkminga maitinimo pradžia
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.

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

Kodėl naujagimis kitoks?
Po gimimo vaikelio išvaizda intensyviai keičiasi, dauguma naujagimio „keistumų“ yra laikini, per pirmąsias savaites išnyksta.

Spalva

Sveiko naujagimio odos spalva ryškiai ar švelniai rausva. Antrą
parą 70–90 proc. naujagimių išsivysto fiziologinė gelta. Patį
ryškumą ji pasiekia 4–5-ą parą, o išnyksta per 2–3 savaites.
Krūtimi maitinamiems kūdikiams gelta gali pasireikšti vėliau.
Naujagimis pagelsta dėl to, kad turi daug vaisiaus eritrocitų, raudonųjų kraujo kūnelių, kurie nešiojo deguonį po visą
organizmą, kol vaikelis buvo įsčiose. Po gimimo tiek daug
eritrocitų jiems nebereikia, todėl jie pradeda irti. Išsilaisvina
hemoglobinas ir pavirsta į bilirubiną. Šis ir nuspalvina naujagimį geltonai.

Oda

Laiku gimusio naujagimio odą dengia:
verniksas – tai varškinė masė, kuri apsaugo odą nuo vaisiaus vandenų, sušvelnina adaptaciją po gimimo;
lanūgas – oda apaugusi retais švelniais plaukeliais.
Per pirmąsias dvi savaites odoje gali atsirasti tokių darinių:
baltųjų spuogų (milia) – tai balti 1–2 mm dydžio mazgeliai
ant nosies, smakro, kaktos (pasireiškia 60–80 proc. naujagimių). Atsiranda dėl aktyvios riebalinių liaukų sekrecijos, užsikimšus liaukų kanalėliams. Išnyksta po 2 savaičių;
prakaitinis bėrimas – dėl prakaito liaukų užsikimšimo;
toksinė eritema – 20–30 proc. naujagimių 2–5-ą parą atsiranda netaisyklingų raudonų dėmių, kurių centre yra kietas,
gelsvas išbėrimo elementas. Dažniausiai jų atsiranda tiesiamuosiuose galūnių paviršiuose, veide, ant krūtinės, liemens,
sėdmenų. Bėrimas po 2–3 dienų išnyksta savaime;
raudonė – išryškėja 1–2-ą parą – tai odos paraudimas,
išnykstantis 4–7-ą parą;
mongolinių dėmių – netolygus pigmento pasiskirstymas.
Būdinga 80 proc. afrikiečių, azijiečių, indų bei romų kūdikiams;
„gandro žnybis“ – kraujagyslių tinklo paryškėjimas, išnykstantis per 6 mėn.;
pleiskanojimas – 3–5-ą parą pilvo, krūtinės, galūnių oda
pleiskanoja, ypač pernešioto naujagimio.

Galva

Dažnai dėl natūralaus gimdymo galvutė gali būti šiek tiek
deformuota, nes ji pirmiausia yra stumiama gimdymo takais.
Nesuaugusios kaukolės siūlės leidžia prisitaikyti prie motinos
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dubens kanalo ir sėkmingai gimti, nepažeidžiant smegenų.
Vaikelio galvytėje galima apčiuopti iki 0,5 cm praviras siūles
ir apie 0,3–2 cm pločio momenėlį. Matyti, kaip momenėlis
pulsuoja, t. y. kraujagyslėmis teka kraujas. Savo įprastą formą
galva atgauna per dvi savaites. Mažesnis momenėlis užsidarys (sukaulės) anksčiau, didesnis – vėliau (iki 18 mėn.).

Akys

Kelias dienas akių vokai gali būti paburkę, kartais su kraujosruvomis. Žvilgsnis nekoordinuotas, klaidžiojantis, akytės gali
žvairuoti. Tai praeis per pirmąsias šešias gyvenimo savaites.
Akių spalvą lemia rainelėje esantis pigmento kiekis. Ką tik
gimusio mažylio rainelės pakankamai pigmento neturi, todėl
beveik visų akelės būna žydros arba pilkos. Vėliau, nuo pusės
metų, akių spalva pradeda keistis.

Kūnas

Rankų nagiukai būna net peraugę piršto viršūnę, padai
raukšlėti. Dėl gimdymo ir žindymo metu naujagimiui patenkančių motinos estrogenų pirmąsias dvi savaites tiek berniukams, tiek mergaitėms gali paburkti krūtelės, kartais stebima
kapšelio vandenė, kartkartėmis iš lytinio plyšio pasirodo skaidrios, baltos ar net su kraujo priemaišomis išskyros (pseudomėnesinės).
Tuštinasi naujagimis mekonijumi (tamsiai žalios, rudos,
bekvapės, tąsios ir lipnios išmatos). Per 48 val. po gimimo
naujagimis turi nors kartą pasituštinti. Pereinamosios išmatos
pasirodo 4–5 parą. Motinos pieno išmatos (garstyčių spalvos, košelės konsistencijos) – 5–6 parą. Žarnyno kataras –
dažnos, vandeningos, dirginančios odą išmatos – prasideda
10–14 parą ir trunka 4–6 savaites. Gali būti gleivių, nesuvirškinto baltymo gumulėlių.
Naujagimiai pirmąsias paras po gimimo šlapinasi retai, dažnai rausvu dėl šlapimo rūgšties kristalų šlapimu. Nors kartą
pasišlapinti naujagimis taip pat turi per 48 val. po gimimo.
Dažniau šlapintis pradės ėmus augti svoriui. Vėliau turėtų šlapintis ne rečiau kaip 6 kartus per parą.

Svoris

Pirmomis paromis nukrinta apie 10 proc. naujagimio gimimo
svorio. Tai fiziologinis svorio kritimas. Priaugti nukritusį svorį
naujagimis turėtų per 2 savaites. Minimalus svorio prieauglis
per pirmą mėnesį (įskaičiuojant nukritusio svorio prieauglį) turėtų būti ne mažiau kaip 500 g.

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.
7–4 – naujagimiui gimdymo metu pritrūko deguonies, rei
kia suteikti skubią pagalbą ar gaivinimą.
1–4 balai yra labai žemas įvertinimas. Naujagimio gyvybei
gresia pavojus, būtina taikyti skubias gaivinimo priemones.

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,
naujagimis čiulpia. Moro refleksas. Išskečia rankutes į šonus, apglėbia 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 paduką, išsiskleidžia pirštukai. Žingsniavimo
refleksas. Laikant už pažastėlių, suteikus padams atramą,
naujagimis žingsniuoja.

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
limfmazgis pažastyje, virš ar po raktikauliu, kakle, skersmuo
daugiau nei 15 mm.
HB (hepatito B) vakcina skiepijama pirmą 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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Kūdikių skiepai
Kūdikiai per pirmą parą skiepijami nuo hepatito B, antrą parą
gauna vakciną nuo tuberkuliozės, sulaukus mėnesio vakcina
nuo hepatito B kartojama.
Per antrą mėnesį kūdikis skiepijamas nuo kokliušo, difterijos, stabligės, poliomielito ir B tipo Haemophilus influenzae
infekcijos. 4 ir 6 mėnesį ankstesnės vakcinos kartojamos.

Kas vyksta skiepijant?

Imunitetas atskiria svetimus baltymus nuo savų ir svetimus
sunaikina gamindamas antikūnus. Imunitetas vystosi ir stiprėja kontaktuodamas su svetimais baltymais. Kūdikis gimdoje yra sterilus, bet gimęs susiduria su bakterijomis.
Bendras imunitetas formuojasi iki 5 metų ir priklauso nuo
paveldėtų veiksnių bei gyvenamosios aplinkos, o specifinis
imunitetas yra aktyvus (formuojasi persirgus konkrečia liga
arba skiepijant) ir pasyvus (antikūnai perduodami per placentą ir žindant).
Skiepijant yra persergama silpnesne ligos forma. Vakcina paskatina antikūnų gamybą prieš ligos sukėlėją ir taip yra
įgyjamas natūralus imunitetas konkrečiai ligai. Tokiu būdu
apsisaugoma nuo pavojingų infekcijų arba jos pasireiškia ne
taip intensyviai.

Apie vakcinas

Vakcina – medicininis preparatas, skirtas įgyti imunitetui nuo
infekcinės ligos. Keliami labai aukšti vakcinų efektyvumo ir
saugumo reikalavimai. Jei nustatoma, kad kokia nors vakcina
sukelia šalutinį poveikį, jos naudojimas stabdomas. Vakcina
apsaugo nuo susirgimo tomis ligomis, nuo kurių skiepijama,
efektyvumas siekia 95 %, veikia 10–20 metų (priklausomai
nuo vakcinos). Stengiantis padidinti vakcinų veiksmingumą,
jose naudojami tam tikri priedai – specialios medžiagos, tokios kaip aliuminio junginiai (anksčiau vaikų vakcinose buvo
naudojamas gyvsidabris). Taip pat į vakcinos sudėtį gali įeiti
formaldehido, kiaušinio baltymo, kepimo mielių. Svarbu įvertinti vakcinos sudėtį, ypač jei vaikutis alergiškas.

Skiepų nauda

Skiepų nauda yra dvejopa: individuali ir visuomeninė. Skiepijimo metu ne tik skiepijamas žmogus įgyja imunitetą ligai,
bet stabdomas ir ligos plitimas, apsaugomi tie, kurie negali
skiepytis, yra silpnesni.
Jei nusprendėte neskiepyti vaiko, tuomet svarbu išma-
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nyti ligas, nuo kurių neskiepijate, galimas jų komplikacijas ir
gydymą. Taip pat objektyviai įvertinti, ar gyvenimo sąlygos
yra pakankamai palankios natūralaus imuniteto formavimuisi.
Neigiamos įtakos tam turi bendras oro ir maisto užterštumas,
didelė žmonių migracija. Priimdami atsakingą sprendimą įvertinkite savo galimybes pasirūpinti susirgusiu vaiku, taip pat
užtikrinti, kad jei vaikas susirgtų, nebūtų apkrėsti kiti.

Kokios galimos reakcijos?

Vietinės reakcijos: Paraudimas, patinimas dūrio vietoje. Dažniau taip būna, kai nuo tos pačios ligos skiepijama pakartotinai – tai rodo, kad šiek tiek imuniteto jau susiformavo.
Daugiausia vietinių reakcijų stebima ketvirtą kartą skiepijant
penkiavalente vakcina – 18 mėn.
Patinimas ir paraudimas išlieka 1–3 paras, o „guziukas“
(sutankėję audiniai) – dar ilgiau. Guziuko nereikia šildyti ar
masažuoti, jis palengva išnyks pats.
Sisteminės reakcijos: Karščiavimas, alerginės reakcijos,
traukuliai (susiję su karščiavimu). Vaikas gali nenorėti valgyti,
tampa neramus, irzlus, blogai miega.Tai praeina per 5–36
valandas. Prievarta kūdikio nemaitinkite. Normalu, jeigu vaikas kurį laiką dažniau tuštinasi.
Infekcinis procesas, panašus į natūralią ligos eigą: Tymų
ar vėjaraupių vakcina gali sukelti nedidelį bėrimą, būdingą ligai.

Kada neskiepijama?

Sergant ūmia liga arba jei pastebimas lėtinės ligos paūmėjimas.
Jeigu žmogus alergiškas sudedamajai vakcinos daliai.
Tarkime, gripo, vėjaraupių, tymų, raudonukės, kiaulytės, erkinio encefalito vakcinose yra kiaušinio baltymo, o hepatito B
vakcinoje – kepimo mielių.
Žmogus turi imunodeficito sindromą (neskiepijama „gyvomis“ vakcinomis nuo tymų, raudonukės, kiaulytės, vėjaraupių) arba šį sindromą turi šeimos narys (neskiepijama nuo
vėjaraupių). Jei yra dalies imuniteto (ląstelinio) nepakankamumas, neskiepijama tuberkuliozės vakcina.
Skiepyti vaiką ar ne – atsakingas spendimas. Vakcinos yra
svarbios, ligos – pavojingos, skiepų nauda viršija riziką. Nepagrįstų ir neįrodytų mitų apie skiepų žalą gausu, o tiesa yra ta,
kad komplikacijų tikimybė išlieka, tačiau nedidelė. Sprendimas
vaiko neskiepyti turėtų būti priimtas pasitarus su gydytojais.

Skiepu kalendorius
Valstybės lėšomis kompensuojami skiepai

Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius patvirtintas
SAM 2018 08 29 Nr. V-955

Liga, nuo kurios saugo skiepas
Amžius
1–3 para 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 12–15 mėn. 15–16 mėn. 18 mėn. 6–7 metai
Tuberkuliozė
Hepatitas B
Kokliušas, difterija,
stabligė
B tipo Haemophilus
influenzae infekcija
Poliomielitas
Tymai, epideminis
parotitas, raudonukė
Pneumokokinės
infekcijos vakcina
B tipo meningokokinės
infekcijos vakcina
Rotaviruso infekcija

Rekomenduojami, bet valstybės lėšomis nekompensuojami skiepai
Vėjaraupiai

Dvi vakcinos (tarp jų mėnesio pertrauka) nuo 1 m. amžiaus

Virusinis hepatitas A

Dvi vakcinos nuo 1 m. (prieš ruošiantis į darželį ir po 6–12 mėn.)

Gripas

Kasmet prieš gripo sezoną

Erkinis encefalitas

Trys vakcinos nuo 1 m. (pirma – po 3 m. – po 5 m.)

Jei vaikas laiku nepaskiepijamas, jam sudaromas individualus skiepijimų kalendorius pagal indikacijas, nurodytas
vaistinių preparatų charakteristikų santraukose.
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Savaitė po gimdymo
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

14

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.

Visų svarbiausia –
emocinė sveikata

Stebėkite savo būklę, nes po gimdymo ir didžiulio hormonų
persitvarkymo pirmosiomis dienomis nuotaikų kaita yra neišvengiama. Gali skambėti keistai, bet taip jaustis keletą dienų
ar savaitę po gimdymo – normalu. Ši savijauta dar vadinama
baby blues – motinystės melancholija. Kaip staiga ji užėjo,
taip ir pranyks.
Jei tokie pojūčiai tęsiasi ilgiau nei dvi savaites, jei apima
beprasmybės jausmas, perdėtas rūpinimasis vaiku (negalite
net trumpai atsipalaiduoti ir užmigti, bijote, kad jis nustos
kvėpuoti, ir pan.) arba atvirkščiai – nenoras juo rūpintis, atstūmimas, apatija ir kiti čia neišvardyti jums neįprasti jausmai, tai gali būti ankstyvieji depresijos po gimdymo požymiai.
Iki 15 proc. jaunų mamų patiria šį negalavimą. Jei motinystė
atrodo labiau kančia nei džiaugsmas, nedelsdama ieškokite
profesionalų pagalbos. Psichologai, psichoterapeutai ar psichiatrai neabejotinai padės, tik reikia į juos kreiptis. Jei sunku tokiu metu kontaktų paieškomis užsiimti pačiai, būtinai
paprašykite to artimųjų, kiek įmanoma aiškiau apibūdindama
savo būseną.
Niekada nepamirškite – kad ir kaip norėtųsi rūpintis TIK
kūdikiu, pirmiausia pasirūpinkite savimi, kadangi jūsų emocinė būsena stipriai veikia kūdikio esamą ir net būsimą sveikatą! Todėl be jokios sąžinės graužaties mylėkite ir tausokite
save – jūsų labai reikia mažyliui!

Būtinoji higiena
Išskyros. Po gimdymo pasirodys išskyrų: kraujo, gleivių ir
gimdos audinių liekanų. Pirmosiomis paromis kraujuosite
gausiai, per šį laikotarpį iš organizmo pasišalina iki 300 ml
kraujo. Lochijomis vadinamos išskyros yra labai gausios, tamsiai raudonos spalvos, su kraujo krešuliais (kraujuoja žaizda
buvusioje placentos prisitvirtinimo vietoje). Išskyros yra puiki
terpė veistis mikroorganizmams, todėl pirmosiomis dienomis
apsiprauskite kuo dažniau. Lochijų gali būti iki šešių savaičių.
Jau antrą savaitę jos tampa šviesesnės, iš pradžių rusvai rudos, vėliau gelsvos ir galų gale beveik šviesios spalvos.
Dažni apsiprausimai. 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 tarpvietę 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.
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.
Mityba ir vaistai. Vartojant vaistus ar netinkamai mai
tinantis sutrinka bendra organizmo rūgščių ir šarmų pu
siausvyra. Tai atitinkamai gali paveikti ir makšties mikroflorą.
Šviežios daržovės reguliuoja organizmo pH, o rauginto pieno produktai papildo organizmą „gerosiomis“ bakterijomis.
Prausimosi priemonės ir natūrali mikroflora. Svarbiausias natūralios mikrofloros komponentas – makštyje „gyvenančios“ pieno rūgšties bakterijos, sukuriančios rūgštinę
terpę makštyje, jos prieigose ir apsaugančios nuo „blogųjų“
bakterijų.
Makšties pH yra apie 4. Pakitusi hormonų koncentracija
organizme po gimdymo ir viso žindymo metu, keičia ir intymių vietų pH – jis neutralėja. Todėl šiuo metu tinkamiausios
tos intymiosios higienos priemonės, kurios padeda atkurti
natūralią makšties florą ir palaiko natūralią intymios srities
pH terpę (pH 3,5–4,5). Jos nedžiovina ir „netraukia“ po gimdymo labai jautrios odos.

Kaip atsigauna kūnas
Psichologinių tyrimų metu nustatyta, kad tik kai kurios moterys ir tik kai kuriomis aplinkybėmis nėštumo metu didžiuojasi
ir žavisi savo besikeičiančiu kūnu, dauguma išsigąsta ir ima
savimi nepasitikėti. Dažnai moterys jaučia stiprų išorės spaudimą savo kūną nuolat kontroliuoti – juk tik moters kūnas
pasižymi tokiais išskirtiniais ypatumais kaip nėštumas, pieno
gamyba, mėnesinių kraujavimas, dideli hormonų svyravimai.
Labiausiai nėštumo metu keičiasi moters lyties organai, todėl natūralu, kad po gimdymo jiems grįžti į įprastą būseną reikia daugiausia laiko. Kad jaustumėtės rami ir neskubindama
savo kūno lauktumėte, kol jis taps toks, koks buvo iki mažylio
gimimo, aptarsime, kaip organizmas atsigauna pirmosiomis
dienomis ir savaitėmis. Per visą nėštumo laikotarpį gimda padidėja net keliolika kartų (nuo maždaug 60 g iki 1000 g). Per
pirmąją savaitę po gimdymo gimdos svoris sumažėja iki 500
g, per antrąją – iki 250 g. Praėjus 12 val. po gimdymo, gimdos kaklelio išsiplėtimas sumažėja nuo 10 cm iki 5–6 cm. Per
kelias savaites gimdos kaklelis užsiveria. Tarpvietės raumenys
susitraukia per 10–12 dienų. Per tiek laiko sugyja kirpimo vieta, jeigu buvo daryta epiziotomija.
Galima teigti, kad po gimdymo visų organų funkcijos į pradinę būseną grįžta maždaug per 2 mėnesius. Nėštumo metu
moteris vidutiniškai priauga 12–14 kg svorio, pagausėja riebalinis audinys (4–6 kg). Po gimdymo, traukiantis gimdai ir
padidėjus diurezei, kūno svoris ženkliai sumažėja. Taip pat
pirmąją savaitę po gimdymo į pradinę būklę grįžta kraujo tūris
ir sudėtis.
Kalendoriuje pasižymėkite, kad praėjus 6 savaitėms po
gimdymo reikia apsilankyti pas savo ginekologą. Gydytojas
patikrins, ar gimda ir kiti organai sugrįžo į prieš tai buvusią
padėtį.
Šlapinimosi sunkumai. Jums gali būti sunku pasišlapinti,
galbūt nejausite poreikio arba negalėsite to padaryti. Gerkite daug skysčių (2,5 l per dieną) ir pradėkite vaikščioti kiek
galima anksčiau – tai padės šlapimo pūslei pradėti greičiau
funkcionuoti. Jei praėjus 6–8 valandoms po gimdymo nepasišlapinote, paprašykite įvesti kateterį, kuris padės ištuštinti
šlapimo pūslę.
Tuštinimosi sunkumai. Pasituštinti reikia per pirmąsias 3
paras. Dažnai moterys bijo eiti į tualetą, nes gyjantys tarpvietės plyšimai sukelia skausmą. Kartais pagelbėja į tiesiąją žarną kišamos skausmą malšinančios, skirtos nuo hemorojaus
ar uždegimo, žvakutės.
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SOS ženklai

Iš anksto nerimauti tikrai neverta, tačiau turėtumėte žinoti
simptomus, 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, jaučiamas skausmingumas, teka pūliai;
pastebėtos nemalonaus kvapo, gausios, neįprastos konsistencijos išskyros iš makšties;
stiprus skausmas pilvo srityje;
dusulys, pasunkėjęs kvėpavimas, aštrus 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.
Jei simptomai nėra labai ryškūs, bet jums vis tiek neramu
dėl savo būklės, pirmiausia susisiekite su savo gydytoju arba
paskambinkite į pasirinktos ligoninės priėmimo skyrių – pasitarti, ar tokia būklė reikalauja gydymo ligoninėje.
Susigyvenusi su nauju – naujagimio mamos – vaidmeniu, su
partneriu aptarkite kontracepcijos klausimą. Maitinant naujagimį iš krūties, mėnesinių gali ir nebūti, bet vis tiek išlieka galimybė pastoti. Lytinį gyvenimą atnaujinti geriausia ne anksčiau
nei praėjus 6–8 savaitėms po gimdymo. Kitu atveju egzistuoja
didesnė gimdos infekcijos rizika.
Užklupus nepatogumams prisiminkite, kad gera jūsų emocinė būklė užtikrina mažylio psichologinę gerovę dabar ir ateityje. O visi sunkumai praeina. Lengvos motinystės pradžios!
Elzė Gerdvilienė

Fiziniai pratimai po gimdymo
Pratimai po gimdymo

Toliau aprašomus pratimus galima atlikti jau gimdymo dieną,
kol ilsitės lovoje, ir tęsti namuose didinant jų skaičių bei atlikimo intensyvumą.
1. Galvos pakėlimas
5–10 pakartojimų du kartus per dieną; didinti iki 20.
Atsigulkite ant nugaros, kojas sulenkite per kelius, pėdos turėtų būti kiek įmanoma arčiau sėdmenų. Prispauskite nugarą
prie lovos ar grindų ir lėtai, giliai įkvėpkite.
Lėtai iškvėpkite pakeldama tik galvą. Laikykite pakeltą galvą
tol, kol iškvėpsite. Atsipalaiduokite.
2. Galvos ir pečių juostos pakėlimas
5 pakartojimai du kartus per dieną; didinti iki 20.
Atsigulkite ant lovos ar grindų, kojas sulenkite per kelius,
pėdos turėtų būti kiek galima arčiau sėdmenų. Prispauskite
nugarą prie lovos ar grindų ir lėtai, giliai įkvėpkite.
Lėtai iškvėpkite tuo pačiu metu pakeldama galvą ir pečius.
Atlikite šį pratimą lėtai ir be trūkčiojančių judesių.
Nelenkite galvos prie krūtinės, laikykite ją vienoje linijoje su
stuburu, pradėkite keltis nuo pečių, maksimaliai apie 6 cm,
žvilgsnis nukreiptas į lubas.
3. Dubens dugno raumenų įtempimas
60 ar daugiau pakartojimų kiekvieną dieną.
Pratimą galite atlikti ir sėdėdama, ir stovėdama, ir gulėdama.
Reikia stengtis priartinti išangę link gerklės, o bambą – link
stuburo. Laikykite raumenis įtempusi ir kaip galima lėčiau suskaičiuokite iki 3 (pamažu skaičiavimą didinkite iki 10). Būtina
kvėpuoti. Visiškai atsipalaiduokite.
4. Dubens raumenų įtempimas
Tai puikus pratimas, siekiant sumažinti juosmeninės stuburo
dalies nuovargį ir skausmą.
10 pakartojimų per dieną; didinti iki 20.
Atsigulkite ant nugaros, kojas sulenkite per kelius, pėdos turėtų būti kiek galima arčiau sėdmenų.Tokioje padėtyje lėtai
suskaičiuokite iki 5 (didinkite iki 10). Atliekant šį pratimą svarbiausia susikoncentruoti į nugaros prispaudimą prie grindų
ar lovos naudojant pilvo raumenis – nereikia stumti kojomis.
Galima įtempti sėdmenų ir dubens dugno raumenis.
5. Kojų lenkimas ir tiesimas
10 pakartojimų per dieną; didinti iki 20.
Atsigulkite ant nugaros, kojas sulenkite per kelius, pėdos turėtų būti kiek galima arčiau sėdmenų. Lėtai ištieskite vieną,
paskui kitą koją ir grįžkite į pradinę padėtį.

Atsigulkite ant nugaros, abi kojas sulenkite per kelio sąnarius. Tuo pačiu metu abi kojas ištieskite ir sulenkite.

Pratimai po cezario pjūvio
operacijos

Šiuos kvėpavimo pratimus galima atlikti jau tą pačią dieną po
operacijos. Jie atliekami lovoje.
Gilus kvėpavimas. 5 kartus kas valandą.
Kvėpuokite lėtai ir giliai išplėsdama viršutinę, vidurinę ir apatinę krūtinės ląstos dalis. Tarp įkvėpimo ir iškvėpimo lėtai
suskaičiuokite iki 10.
„Ha“ pratimas. 2 arba 3 kartus per valandą.
Šis pratimas ypač svarbus, jei jums buvo taikoma bendroji
anestezija. Reaguodami į nejautrą, plaučiai gamina gleives,
kurios, jei nebus pašalintos, gali užkimšti alveoles arba bronchų takus. „Ha“ pratimas – tai greitas ir trumpas iškvėpimas
naudojant pilvo raumenų jėgą ir ištariant HA.
Atliekant šį pratimą įtempiami pilvo sienos raumenys. Jums
gali tekti ranka ar pagalve prilaikyti pilvo raumenis tam, kad
būtumėte rami dėl pjūvio siūlės.
Pratimai kojoms.
Galima atlikti 3–4-ą dieną po cezario pjūvio operacijos 5 kartus kas valandą.
Neatkeldama kojos nuo lovos pasukite pėdą 5 kartus į vieną,
paskui į kitą pusę. Tą patį pakartokite su kita pėda. Lėtai
neatkeldama kojos nuo lovos sulenkite ją per kelio sąnarį ir
ištieskite.
Kojų raumenų įtempimas. 3 kartus kas valandą.
Atsigulkite ant nugaros, vieną koją sulenkite, o kitą ištieskite,
pėdas sulenkite. Lėtai prispauskite tiesiąją koją prie lovos ir
lenkdama pėdą į save įtempkite visus kojų raumenis. Tą patį
pakartokite su kita koja.
Abi kojas ištieskite ir sukryžiuokite jas ties kulkšnimis. Įtempkite šlaunų ir sėdmenų raumenis prispausdama kelius prie
lovos. Laikykite tol, kol lėtai suskaičiuosite iki 5. (Nesulaikykite kvėpavimo!)
Po cezario pjūvio operacijos galima atlikti ir šiuos pratimus:
Dubens dugno raumenų įtempimas
Kojų lenkimas ir tiesimas
Galvos ir pečių juostos pakėlimas
„Šeimos gerovės centro“ kineziterapeutė Viktorija Aleknavičienė
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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
Medicinos priemonė
Reklamos paruošimo data: 2018m. sausio mėn.
LT_Qui_08_2018_V1
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Naujagimio 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).
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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

Dažniausios žindymo problemos
Gamta taip sutvarkė, kad žindymas būtų malonus procesas tiek mamai, tiek kūdikiui. Jo metu išsiskiriantys hormonai skatina atsipalaidavimą, ramybę, mieguistumą, tie patys
hormonai veikia ir mamų smegenis bei turi įtakos jų prioritetams ir sprendimams. Tačiau kai kurios mamos pirmomis
dienomis ar savaitėmis, kartais net mėnesiais neišvengia
sunkumų.

Plokščias spenelis

Kūdikis negali paimti spenelio? Pirmiausia švelniai suimkite
spenelį pirštais ir pamėginkite atsargiai jį ištempti. Jei nepavyks, pamėginkite spenelius ištempti pientraukiu, nupjautu
dideliu švirkštu, apsukusi stūmoklį ar specialia spenelius
„formuojančia“ priemone. Nepatartina naudoti antspenių. Nedidelės jūsų pastangos ir akušerės ar žindymo konsultantės
pagalba padės sėkmingai pradėti žindyti.

Per mažai pieno

Kuo dažniau glauskite nuogą kūdikį prie krūties.
Kuo dažniau žindykite.
Pasitikrinkite, ar tinkamai pridedate ir kaip laikote kūdikį.
Ranka sužadinkite pieno tekėjimo refleksą (prieš žindydama švelniai pamasažuokite krūtį, padirginkite spenelius).
Po žindymo ištraukite pieno rankomis arba pientraukiu,
primaitinkite imituodama žindymą.
Žindydama kūdikį nenaudokite čiulptuko ar buteliuko.

Skausmingi speneliai

Apžiojimas. Netaisyklingas apžiojimas – dažniausiai pasitaikanti spenelių skausmo priežastis. Todėl labai svarbu, kad
kūdikis taisyklingai apžiotų spenelį. Įsitikinkite, kad jis guli prie
pat jūsų kūno, kad jo nosytė yra tiesiai priešais spenelį, ir
stebėkite, kad kūdikis pakeltų / atloštų atgal galvą siekdamas
apžioti krūtį. Išmėginkite įvairias padėtis.
Kompresai. Jeigu jums labai skauda spenelius, prieš
maitinimą porai minučių galite pamėginti uždėti į medžiagos
skiautę suvynioto ledo kompresą. Šaltis slopina jautrumą –
taip išvengsite to kojų pirštus suriečiančio skausmo maitinimo pradžioje, kol pradės tekėti pienelis. Pradėkite žindyti
nuo tos krūties, kuri yra sveikesnė, vėliau pasiūlykite skausmingesnę – sotesnis kūdikis žįs švelniau. Tarp maitinimų nedarykite ilgų pertraukų! Po maitinimo spenelius galima patepti
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savo pienu ir leisti jam nudžiūti. Mamos pienas turi antibakterinių savybių ir vitamino E, skatinančio žaizdų gijimą.
Oro vonios. Tarp žindymų stenkitės palikti spenelius kuo
ilgiau atvirus – nepridengtus įdėkliukais, liemenėle ar drabužiais. Jeigu reikia vilkėti liemenėlę ar drabužius, rinkitės natūralius medvilninius audinius, taip pat krūtų įdėklus, neturinčius plastiko sluoksnio.
Svarbu! Jeigu stengdamasi kūdikiui taisyklingai paduoti
krūtį ir gydydama spenelius nejaučiate pagerėjimo ar situacija dar blogėja, gali būti, kad į žaizdą pateko grybelinė ar
bakterinė infekcija, kuri gali trukdyti žaizdoms sugyti. Karščiavimas, pūlių išsiskyrimas iš spenelio, krūties patinimas yra
infekcijos ženklai. Dėl pienligės spenelius gali perštėti, jie gali
būti rožiniai, atsirasti baltų dėmių, po žindymo krūtį gali kankinti badantis skausmas.

Pieno priplūdimas

Krūtys karštos, sunkios ir kietos. Oda atrodo kaip įprastai.
Mamai gali šiek tiek pakilti temperatūra, todėl rekomenduojama tomis dienomis matuoti temperatūrą ne pažastyje, bet
kirkšnyje. Pienas teka laisvai, kūdikiui lengva žįsti. Ši būklė
būdinga 3–6-ai parai po gimdymo, kai nedidelį priešpienio
kiekį pakeičia gausiai besigaminantis pienas, o dėl pieno
gamybos į krūtis priplūsta kraujo ir skysčių.
Ką daryti? Dažnai ir neribojant laiko žindyti. Įsitikinkite, kad
jūsų kūdikis tinkamai apžioja krūtį, kad valgymo metu matote
rijimo judesius. Jeigu krūtis yra tokia pilna, kad sukietėjęs net
rudasis laukelis, kūdikiui taisyklingai apžioti krūties nepavyks.
Tokiu atveju nutraukite šiek tiek pieno rankomis, kad rudasis
laukelis taptų minkštesnis. Leiskite krūtį žįsti tol, kol kūdikis
pats ją paleis arba užmigs. Jeigu paleidęs pirmą krūtį kūdikis
dar norės žįsti, pasiūlykite antrą krūtį. Jeigu antros krūties
nereikia, tačiau jaučiate diskomfortą dėl pieno priplūdimo,
šiek tiek pieno nusitraukite. Tiek, kad krūtis palengvėtų. Būklę gali kiek palengvinti krūties šildymas prieš maitinimą ir
šaldymas (iki 20 min.) po maitinimo. Šildyti ir šaldyti galima
kompresais, rekomenduojama vengti tiesioginio sąlyčio su
vandeniu. Keiskite žindymo padėtis. Paprastai pieno priplūdimo sukeltas diskomfortas praeina per 1–2 paras.
Kai žindant pienas ima tekėti lėčiau, galima kūdikiui padėti
pradėjus masažuoti krūtis ir taikyti krūties suspaudimą, vadinamą kompresija. Tokiu būdu galima padėti kūdikiui tikrai
gerai ištuštinti krūtį, bet jeigu pieno gamyba yra pakankama,
nėra reikalo to daryti.

Krūtų patinimas

truputį nutraukite pieno. Arba trumpai duokite pažįsti sveiką krūtį,
kad sužadintumėte pieno tekėjimą, o po kelių minučių perkelkite
prie skausmingosios; parinkite tokią kūdikio poziciją, kad jo apatinis žandikaulis (smakras) būtų ties sukietėjimu (kartais, norint tai
padaryti, reikia žindyti pasirinkus labai neįprastą padėtį).
Žindydama metu masažuokite krūtį labai švelniais sukamaisiais, stumiamaisiais, glostomaisiais judesiais nuo krūties
pagrindo link spenelio.
Po maitinimo krūtis šaldykite. Šaldyti tinka į plono audinio
skiautę, vystyklą ar merliuką įvyniotas ledas. Ledą puikiai atstoja šaldytų žirnelių pakelis – jie gerai pasiskirsto ir priglunda
prie kūties.
Jeigu taikant šias priemones karštis nenukrinta ir būklė
nors truputį nepagerėja per 24 val., kreipkitės į gydytoją.
Greičiausiai jums skirs antibiotikų. Dauguma antibiotikų tinkami vartoti žindant, todėl net juos vartodama tęskite žindymą
pagal ankstesnes rekomendacijas.
Ar jums skirti vaistai dera su žindymu?
Pasitikrinti www.e-lactacia.org, www.infanrisk.com arba
LactMed. Visada kreipkitės į gydytoją.

Mastitas

Į ką kreiptis pagalbos, iškilus žindymo problemoms?
Į ligoninę, kurioje gimdėte, iki pirmojo kūdikio gyvenimo
mėnesio.
Konsultuotis su šeimos gydytoju, pediatru ar gimdyvės
padėjėja (dula).
Konsultuotis su privačia žindymo konsultante.
Kreiptis į „Le Leche“ lygą, www.llllietuva.eu
Kreiptis į „Mama mamai“ savitarpio pagalbos grupes.
Prašyti patarimų draugių ar šeimos narių, turinčių teigiamą
žindymo patirtį.
Apsilankyti žindymo kursuose, paskaitose, susitikimuose.

Būklė panaši į pilnas krūtis: krūtys karštos, kietos, sunkios, tačiau jaučiamas skausmas, oda gali blizgėti ir parausti, o dėl didelio odos įsitempimo spenelis gali suplokštėti. Kūdikiui sunku žįsti,
nes pienas teka sunkiai ir lėtai. Mamai gali pakilti temperatūra.
Kada dažniausiai tai nutinka? Jeigu mamai gimdymo
metu buvo lašinta daug skysčių, prasidėjus pieno gamybai,
apie 3–5-ą parą po gimdymo, krūtys gali patinti. Tačiau taip
gali nutikti ir tada, kai kūdikis žinda neefektyviai, kai žindoma
nepakankamai dažnai ar ribojamas kūdikio žindimo laikas.
Ką daryti? Kaip ir esant pilnoms krūtims, reikia dažnai žindyti ir neriboti žindimo laiko įsitikinus, kad kūdikis taisyklingai
apžiojo krūtį. Pieno tekėjimą paskatina šiluma, tad prieš maitinimą 5–10 min. galima pašildyti krūtis dušu, šiltu kompresu
iš ryžių ar vyšnių kauliukų, karštame vandenyje sumirkytu ir
nugręžtu rankšluosčiu. Jeigu rudas laukelis sukietėjęs, suminkštinkite ir ištraukite šiek tiek pieno rankomis. Jei užčiuopėte skausmingą sukietėjimą, žindymo techniką rinkitės tokią, kaip esant mastitui.

Vienoje ar abiejose krūtyse jaučiamas sukietėjimas, guzas, ta
vieta skausminga, paraudusi. Pakyla karštis, kartais per labai
trumpą laiką, kankina šaltkrėtis. Jaučiatės taip, lyg sirgtumėte, simptomai panašūs į gripo.
Ką daryti?
Prieš maitinimą pašildykite pažeistą krūties vietą šiltu kompresu ar vandeniu.
Duokite iš eilės žįsti skausmingą krūtį 2–3 kartus. Iš kitos tik

Intymūs nepatogumai
Savo kūniškumą įsisąmoniname tik tada, kai nutinka kas nors
svarbaus ir neįprasto. Būtent toks yra laikotarpis po gimdymo.
Kai kurias moteris ima varginti intymios problemos, apie kurias
anksčiau jos net nebuvo pagalvojusios. Kitoms simptomai,
kamavę nėštumo metu, neišnyksta ir pagimdžius. Lyg ir nepatogu prašyti pagalbos dėl vidurių užkietėjimo, šlapimo nelaikymo ar dujų kaupimosi žarnyne, tačiau gėdytis ir nerimauti tikrai
neverta. Sutelkite dėmesį į motinystę ir mėgaukitės ja – jūsų
kūnas unikalus, jūs jau išnešiojote ir pagimdėte vaikelį!

Vidurių užkietėjimas

Požymiai. Retas, skausmingas tuštinimasis, sunkumo jausmas pilve, kietos ir sausos išmatos, pilvo pūtimas, pojūtis,
kad žarnos nevisiškai ištuštintos.
Kaip palengvinti šią būklę? Sąmoningai skiriant dėmesio
savo kūnui per mitybą ir judėjimą. Gimus kūdikiui atrodo, kad
laikas, skirtas sau, sumažėjo iki kelių minučių, kurias išnaudojate nubėgti į tualetą arba geriausiu atveju – į dušą. Tačiau
išsiugdžius keletą sveikų įpročių jie nebeužims daug laiko, o
savo kūnui padėsite kasdien.
Valgykite kuo daugiau skaidulų turinčių maisto produktų.
Gerkite pakankamai vandens.
Valgykite slyvas (ypač džiovintas) arba gerkite slyvų sultis.
Kasdien suvalgykite saują figų, razinų ar džiovintų abrikosų.
Judėjimas suaktyvina žarnyno peristaltiką.
Venkite perdirbtų maisto produktų, tokių kaip baltų miltų
kepiniai, mėsainiai, dešros, cukrus.
Neignoruokite pirmųjų požymių, kad norisi tuštintis.
Eidama į tualetą pasinaudokite šiais patarimais: ant klozeto
sėdėkite patogiai, visiškai remdamasi sėdmenimis, „nekabėdama“ pusiau ore; kilstelkite kojų pirštus tarsi stiebdamasi, kad keliai atsidurtų kiek aukščiau nei klubai. Tokia poza
primena tupėjimą ir yra pati tinkamiausia žarnyno judesiams
stiprinti; tinkamai įsitaisiusi stenkitės sėdėti tiesiai ir lengvai
spustelkite dubens dugną.
Jei nuoseklus išvardytų priemonių taikymas nepadeda,
reikėtų kreiptis į gydytoją dėl medikamentų, lengvinančių vidurių užkietėjimą, vartojimo. Tikslinga pradėti gydymą nuo paprasčiausių medikamentų, pvz., natrio pikosulfato veikliosios
medžiagos pagrindu sukurtų preparatų. Jie pasižymi vidurius
laisvinamuoju poveikiu ir veikia lokaliai, todėl juos saugu vartoti. Veiklioji medžiaga suskyla gaubtinėje žarnoje ir skatina storosios žarnos peristaltiką bei minkština išmatas. Be to, tokius
preparatus galima vartoti ir žindyvėms.
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Šlapimo nelaikymas

Po gimdymo, kai kūdikis nebespaudžia šlapimo pūslės,
šlapinimosi dažnumas vėl tampa normalus. Tačiau šlaplės
pertempimas ir pažeidimas gimdymo metu (su kiekvienu
vėlesniu gimdymu tikimybė didėja) gali sukelti šlapimo nelaikymą, atsirandantį fizinio krūvio metu ir kai spaudimas pilvo
srityje įvyksta staigiai – kosint arba juokiantis.
Kai kurioms moterims šlapimo nelaikymas išnyksta ar bent
stipriai sumažėja praėjus keletui savaičių po gimdymo. Kitas,
deja, ši bėda gali kankinti ilgiau. Įdomu, kad menopauzės
metu atsirandantis įtampos šlapimo nelaikymas nepriklauso
nuo turėtų nėštumų skaičiaus ir nuo gimdymo tipo.
Kaip galėčiau sau padėti?
Pasitarkite su savo gydytoju. Atlikus reikiamus tyrimus
galima nustatyti, ar tai nėra šlapimo takų uždegimo požymis
(ypač, jei šlapindamasi jaučiate skausmą ar deginimą).
Imkitės Kėgelio pratimų, kadangi jie stiprina dubens dugną
ir padeda kontroliuoti šlapimo pūslę.
Apribokite kofeino ir alkoholio vartojimą.
Stebėkite, kad neužkietėtų viduriai.
Jei po gimdymo praėjus mėnesiui simptomai nemažėja,
nelaukite, kreipkitės į gydytoją. Moterys dėl šio nepatogumo
neretai gėdijasi ir vengia garsiai kalbėti apie tai net su gydytoju, tačiau atidėliojimas problemą tik paaštrins. Moters organizmas – nuostabus mechanizmas, susidedantis iš daugybės
svarbių dalelių. Jei viena iš jų šiuo momentu yra šiek tiek sutrikusi, pasidžiaukite, kad šiais laikais šlapimo nelaikymas pagydomas vaistais, nechirurginiais būdais arba nesudėtingos,
trumpai trunkančios chirurginės intervencijos būdu.

Dujų kaupimasis organizme

Dažna moteris teigia po gimdymo jaučianti žymiai stipresnį
dujų kaupimąsi. Dažniausiai taip nutinka dėl gimdymo metu
pažeistų dubens dugno raumenų. Greičiau grįžti į įprastą būseną padės Kėgelio pratimai ir vaikščiojimas.
Stebėkite save – jei vartojant kai kuriuos produktus organizme kaupiasi dujos, gali būti įvairių priežasčių – laktozės netoleravimas, celiakija, maisto alergijos ar kt. Dėl šių sutrikimų
galėsite atlikti išsamius tyrimus, kai praeis daugiau laiko po
gimdymo ir sustiprėsite.
Turėkite omenyje, kad daugelis dujų kaupimąsi galinčių
sukelti maisto produktų yra sveikos mitybos pagrindas, todėl
prieš imdamasi keisti mitybą būtinai pasitarkite su gydytoju
ar dietologu.

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

Meilei net žodžių nereikia. Ji jau kalba, kai jūs mokote,
glaudžiate, maitinate, rūpinatės, guodžiate, padedate savo
Vaikui. Visa tai yra meilė. Ivonne Delaflore

Ką moka kūdikis?
•

Visos naujagimio galūnės suriestos, atsipalaiduos tik
praėjus keletui savaičių.
• Stiprūs refleksiniai judesiai (kurie po truputį silpnėja ir
nyksta, pradeda formuotis valingi judesiai): padukais
atsispiria, žingsniuoja prilaikomas; įnirtingai spardosi,
kai nemiega; sugniaužia plaštaką ir sugriebia pirštą, juo
palietus delną.
• Nepasitenkinimą išreiškia verkdamas, nurimsta pamaitintas, matydamas veidą, paimtas ant rankų.
• Gulėdamas ant nugaros galvytę pasuka į šoną, po truputį stengiasi išlaikyti ją tiesiai.
• Paguldytas ant pilvuko, pasuka galvytę į šoną ir bando
pakelti aukštyn.
• Mėgsta žiūrėti į kontrastingų ryškių spalvų (geriausiai
mato juodą, baltą, raudoną) objektus, šviesas.
• Reaguoja į stiprų triukšmą ar ryškią šviesą: raukosi, gali
verkti.
• Kai valgo iš krūties, mėgsta žiūrėti į mamos akis.
• Nusiramina, pajutęs odos kontaktą: priglaustas ar žįsdamas.
• Tyrinėja artimųjų žmonių veidus, kalbinamas įdėmiai
žiūri į veidą
• Pasuka galvą, išgirdęs neįprastą garsą
• Atkreipia dėmesį į akiratį patekusį žaisliuką, šiek tiek
Kaip auga jūsų kūdikis?
seka akimis, kai nutolęs nuo akių ne daugiau nei 30 cm.
.........................................................................................
.........................................................................................
.......................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
.........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
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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. Janusz Korczak

Žinutė mamai
Pirmąjį mėnesį kūdikio priežiūrai reikia skirti labai daug laiko. Kitaip ir būti negali. Svarbiausia – būti šalia kūdikio tiek, kiek
jam reikia, ir taip, kaip jam reikia, kad jis jaustųsi saugus. Buitiniai rūpesčiai neturi užgožti tik mamos pečių, todėl pasirūpink, kad kas nors pagelbėtų prižiūrėti namus, gaminti maistą kitiems šeimos nariams ir pan.

Saugi aplinka
Jei nespėjote suremontuoti kūdikio kambario iki jo gimimo, geriau tai atidėkite vėlesniam laikui, kai kūdikis paūgės. Statybinėse medžiagose, naujuose balduose, audiniuose, apmušaluose ir medžio plokštėse esantys lakūs organiniai junginiai,
patekę į naujagimio kvėpavimo takus, siejami su staigios kūdikių mirties sindromu, alerginiais susirgimais bei astma. Vaikai
iki 3 metų ypač jautrūs šių medžiagų poveikiui.
Patarimų, kaip išsirinkti statybines medžiagas be pavojingų cheminių junginių, rasite interneto tinklalapyje www.pagalvok.lt

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 iki 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.

www.vsic.lt
nuotolinės vaikų
kineziterapeutės
konsultacijos
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Užduotys suaugusiajam
•

•
•

Pasidomėkite, kodėl, kada ir kaip gaminasi pienas? Kokia krūties sandara ir unikali motinos pieno sudėtis, gamybos
fiziologija? Nuo ko priklauso naujagimio elgesys po gimdymo? Kodėl žindymo padėtys ir krūties apžiojimas yra tokie
svarbūs? Visus šiuos atsakymus rasite žindančių šeimų svetainėje www.pradzia.org
Kalbinkite kūdikį būdami visai arti jo. Regos organai tik mokosi vaikeliui tarnauti.
Pasirūpinkite, kad kūdikio patalėliai būtų iš natūralaus pluošto ir švelnūs. Kūdikio oda labai jautri. Būtent per ją kūdikis
susipažįsta su pasauliu, todėl prisilietimas prie vaikelio, odos kontaktas, jo glostymas jam gyvybiškai reikalingi.

Svarbu
Mama, Jūs esate savo kūdikiui visas pasaulis. Linkime Jums abiem gražių patirčių ir malonaus buvimo kartu.
• Praleiskite šalia kūdikio kuo daugiau laiko. Atraskite sau ir kūdikiui patogias žindymo padėtis. Dažnai nešiokite jį ant
rankų, glaustykitės, liūliuokite. Net jei kūdikis ramiai guli, nepalikite jo vieno: lieskite jį, leiskite kūdikiui liesti jus. Taip
kursite saugų kūdikio prieraišumą su svarbiausiu žmogumi – Mama. Tai ne tik išmokys Jus klausytis savo širdies, bet
ir padės greičiau suprasti, kad meilė, artumas ir dažnas buvimas su vaiku jo nelepina.
• Žindykite kūdikį pagal jo poreikį. Ne pagal valandas. Konsultuokitės su kompetentingomis žindymo konsultantėmis.
• Kadangi daugiausia laiko kūdikis arba valgo, arba miega ir jam nuolat reikia mamos, pasirūpinkite savimi: žindymo
metu visada turėkite atsigerti vandens ir ko nors užkąsti; neplanuokite jokių darbų, jei esate namuose viena su kūdikiu.
• Jūsų vaikelis dar nepasiruošęs būti vienas. Negalima palikti miegančio vaiko be priežiūros ir nubėgti į parduotuvę.
• Dažnai kalbinkite kūdikį, pasakokite jam, kas vyksta, vadinkite jį vardu. Dainuokite daineles.

Žaidimai
Pasimyluokim, pasiglaustykim
Nešiokite savo turtelį ant rankų ir švelniu balsu, sūpuodami
kūdikėlį, niūniuokite ar sakykite:
Mylu mylu glust.
Prie širdelės spust.
Myliu myliu aš (sakykite savo vaikelio vardą),
Labai labai myliu.
Pradėkite rytą nuo švelnaus pasisveikinimo. Galite bučiuoti
ar kitaip švelniai liesti vardijamas kūno vietas:
Labas rytas, mano mylima (-as), .......
Labas rytas, mažosios akytės.
Labas rytas, mažieji rankelių piršteliai...
Galite vakare prieš miegelį taip atsisveikinti, galite panašiai
paruošti mažylį prausynoms. Pakvieskite į šį jaukų pasibuvimą ir tėtį.
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Gestų kalba. „Sauskelnės“
Kūdikių gestų kalba – kas tai?
Ar kada nors pagalvojote, kaip nekalbantiems mažyliams
sunku? Jie negali pasakyti, ko nori, ką mąsto, kuo žavisi ar
ką jiems skauda. Vieni tyli metus, kiti – dvejus, o yra tokių,
kurie pradeda kalbėti tik trečiojo gimtadienio proga. Laimei, yra kūdikių
gestų kalba, skirta girdintiems mažyliams. Ji parodo, kokie protingi
iš tiesų yra dar nekalbantys kūdikiai. Kūdikių gestų kalba padeda
suprasti, ką vaikas mąsto, ką jis
prisimena, ko nori. Ji padeda dar
nekalbantiems mažyliams ir jų tėveliams darniai bendrauti.
Gestą SAUSKELNĖS rodome taip:
abiejų rankų kumštukais du kartus pastuksename į klubus.

Kaip išnaikinti strijas?
Strijos – tai balkšvi, rausvi ar violetinio atspalvio dryželiai, atsirandantys sutrūkinėjus kolageno skaiduloms. Retkarčiais tai
atskiri nedideli dryželiai, o kartais ryškus jų tinklas. Su laiku
strijos kiek pašviesėja, tačiau pasitaiko atvejų, kai jų spalva
nepakinta. Šis odos defektas vargina įvairaus amžiaus moteris ir vyrus.
Iš esmės, dažniausiai šių odos defektų atsiranda nėštumo
metu, kadangi tada oda įsitempia ir plyšta, tačiau strijų gali
atsirasti ir dėl hormonų pokyčių, svorio priaugimo ar jo atsikratymo, brendimo laikotarpiu, genetikos, hipovitaminozės,
nepakankamos odos mitybos. Strijos dažniausiai išryškėja
pilvo, šlaunų, krūtų, juosmens srityse ir kitose kūno vietose,
kur tempiasi oda.

1.

Kiek laiko po gimdymo naudoti įprastas priemones
nuo strijų (aliejus, kremus)?
Priemones nuo strijų (kiek įmanoma natūralesnes) reikia pradėti naudoti jau nuo trečio nėštumo mėnesio. Taip pat labai
svarbu užsiimti prevencija norint išsaugoti gražią odą: stengtis
išlaikyti pastovų kūno svorį, subalansuoti mitybą (gerti daug
vandens ir valgyti daug maisto produktų, kuriuose yra silicio,
vitaminų A, C, E, sveikų baltymų, didinančių odos elastingumą), taisyklingai sportuoti. Ypač svarbu nėštumo metu ir po jo
kasdien stiprinti savo odą: masažuoti, praustis po kontrastiniu
dušu, dėvėti nėščiosioms skirtą diržą.

2.

Jeigu strijų beveik nesimato, ar jos gali išryškėti
vėliau?
Gali būti, kad nesiimant prevencijos priemonių strijos išryškės vėliau, todėl po gimdymo labai svarbu tinkamai prižiūrėti
odą.

3.

Kokias strijas panaikinti labai sudėtinga?
Kol strijos dar rausvos ir ryškios, reikia efektyviai užsiimti odos
priežiūra ir taip užkirsti kelią jų susiformavimui. Jau susiformavusias strijas pašalinti gerokai sudėtingiau.

4.

Į kokį gydytoją kreiptis ir kada?
Atsiradus strijoms siūlyčiau rinktis ne tik profilaktines, bet ir
mažinančias jau atsiradusias strijas priemones bei kreiptis į
kūno priežiūros specialistą, kuris atsižvelgdamas į paciento
odos būklę rekomenduos individualiai parinktų gydomųjų procedūrų kompleksą arba nukreips pas gydytoją dermatologą
injekcijoms arba lazerinėms procedūroms.

5. Kokie yra strijų gydymo metodai? Koks jų veiksmingumas? Kokia galima gydymo kaina?
Kiekvienam pacientui, atsižvelgdama į jo odos būklę, rekomenduoju individualiai parinktų gydomųjų procedūrų kompleksą, į kurį dažniausiai įeina masažas rankomis, vakuuminis
masažas, šalčio lipolizė ir kūno įvyniojimai.

Rankomis atliekamas masažas padeda išvengti odos suglebimo, gerina limfos drenažą, suaktyvina kraujotaką, todėl
oda tampa pastebimai stipresnė ir elastingesnė.
Vakuuminis masažas veikia panašiai kaip siurblys – probleminės zonos veikiamos nekintamu ir pulsuojančiu vakuumu. Šio masažo seansas efektyvumu prilygsta aštuoniems
masažams, atliekamiems rankomis, jo poveikis išlieka net 3–4
dienas. Vakuuminis masažas ypač veiksmingai gerina limfotaką, padeda naikinti riebalų sankaupas, pašalina iš organizmo
toksinus. Ląstelėse suaktyvėja medžiagų apykaita, todėl strijos tampa ne tokios matomos.
Šalčio lipolizė ir jos metu naudojamas individualiai parinktas medicininis preparatas ne tik veiksmingai koreguoja
strijas, bet ir sumažina riebalinio audinio sankaupas probleminėse vietose, atkuria odos turgorą ir elastingumą, stimuliuoja
kraujotaką, atkuria hipoksinę odos mikrocirkuliaciją, gydo celiulitą. Dėl ypač stipraus procedūros poveikio teigiamas efektas pastebimas vos po vieno vizito.
Jūrų dumblių kūno įvyniojimai gausiai drėkina odą ir aprūpina ją mineralinėmis medžiagomis, todėl pagerėja odos
tonusas, strijos traukiasi.
Vieno seanso kaina 30–100 Eur, priklauso nuo pasirinktos
procedūros.

6. Kokių priemonių nerekomenduotumėte žindyvėms?

Maitinančioms moterims siūlyčiau naudoti natūralias priemones, rinktis rankomis arba vakuuminėmis taurėmis atliekamus
masažus. Vengti rūgštinių, injekcinių arba lazeriu atliekamų
procedūrų, nes po gimdymo keičiantis hormonams gali pakisti odos struktūra ir spalva. Kitas procedūras siūlyčiau atidėti vėlesniam laikotarpiui.
Kauno klinikos „Grožio pasaulis“ estetinės medicinos
specialistė Justina Petrulionytė
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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

Kūdikio maudymas
Kūdikį maudyti galite bet kuriuo paros metu. Pasirinkite jums
abiem patogiausią metą – kai niekur neskubate ir kai laikas
tinkamas pačiam kūdikiui. Maudyti prieš ar tuoj po valgio nepatartina, kadangi kūdikis gali atpilti ir suirzti. Jei diena labai
įtempta, maudynių geriau visai atsisakyti, nei maudyti kūdikį
paskubomis.
Maudynės gali būti ta sritis, kurioje iniciatyvos imtųsi mažylio
tėtis. Švelniai jį paskatindama, suteiksi galimybę jums padėti
ir užmegzti glaudesnį ryšį su kūdikiu. Juk žindymas – išskirtinai jūsų laikas su kūdikiu. Jei mažylio tėtis pirmąjį mėnesį
naudojasi tėvystės atostogomis ir leidžia laiką kartu, galite
švaros procedūras atlikti pakaitomis, o vėliau – pasitikėti juo
ir perduoti kai kurias veiklas. Mažylis greitai supras, kad vakaro maudynės – bendras jo ir tėčio ritualas!
Maudydama kūdikį VISADA laikykitės šių saugos taisyklių:
apžiūrėkite, ar vonelė stovi stabiliai;
ar šalia turite visus reikmenis;
patikrinkite, ar nėra skersvėjo;
išjunkite veikiančius ventiliatorius ir oro šildytuvus;
nė sekundei nepalikite kūdikio be priežiūros vieno vonelėje; jei dėl kokių nors priežasčių maudynės skubiai pertraukiamos, neškitės kūdikį su savimi arba paguldykite į lovelę;
vandens vonelėje turi būti ne per daug; jis turėtų apsemti
kūdikį iki krūtinės;
nemaudykite kūdikio po tiesiogine čiaupo vandens srove, nes gali staigiai pasikeisti iš čiaupo bėgančio vandens
temperatūra.
Maudymo vieta. Prieš maudydama kūdikį pasirūpinkite, kad
visos reikiamos priemonės būtų po ranka – nereikės blaškytis. Jeigu jausitės užtikrinta, mažylis taip pat bus ramus.
Maudydama šnekinkite mažylį ir palaikykite akių kontaktą –
jam svarbu jausti rūpestį ir dėmesį. Kūdikio maudynėms tinkamiausia speciali vonelė su įklotėliu ar gultuku. Vandens
temperatūra turėtų būti 37–38 ºC (matuokite vandens termometru). Visuomet prieš guldydama kūdikį į vonelę savo
alkūnės ar riešo oda dar kartą patikrinkite, ar vanduo ne per
karštas! Optimali oro temperatūra – 24–27 ºC. Maudymo
trukmė – 5–10 min.
Maudymas. Paimkite mažylį vieną ranką pakišdama po
jo galvyte, o kitą – po užpakaliuku ir kojytėmis. Pirmiausia
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atsargiai sušlapinkite kojytes, o tuomet kūdikį leiskite į vandenį iki kakliuko. Jei visas kūnelis nepanyra, kita ranka apipylinėkite vandeniu, kad neatvėstų. Maudomo kūdikio galvytė ir
kakliukas turėtų gulėti ant maudančiojo dilbio, ranka suimkite
mažylio žastą. Galite įsigyti vonelę su specialiai suformuotu
gultuku – ant jo mažylis jaučiasi gana tvirtai. Jei naudosite
muilą, išsitrinkite savo ranką, o tada švelniai glostykite mažylio kūnelį: kakliuką ir krūtinę, pilvuką, rankytes, nugarą, užpakaliuką ir kojytes. Maudynių pabaigoje plaukite galvytę.
Pleiskanų luobelės priežiūra. Kai kuriems naujagimiams
atsiranda geltonų, riebių pleiskanų sluoksnis, išsidėstęs galvytės srityje, virš antakių, už ausų, o kartais net pečių srityje.
Pleiskanėles galima pašalinti prieš numatomas maudynes į
kūdikio galvelę švelniai įtrynus natūralaus aliejaus. Švelniais
judesiais masažuokite galvos odą, kol pleiskanos nukris, o
tuomet iššukuokite galvytę švelniu kūdikio šepečiu, išplaukite
su kūdikio šampūnu ir maudynių pabaigoje gerai išskalaukite.
Kūdikis bijo vandens? Stenkitės nuolat kalbinti mažylį, žaisti su juo ar tyliai niūniuoti. Tokiu atveju maudymas neturėtų
užtrukti ilgiau nei 3 minutes. Nedrąsų mažylį galima maudyti
didelėje vonioje kartu su kuriuo nors iš tėvų. Pasiguldykite
jį sau ant krūtinės ir po truputį ranka pilkite šiltą vandenį, tik
neskubėkite sušlapinti galvytės. Svarbu, kad maudomas kūdikis priešais save nuolat matytų vieno iš tėvų veidą – tuomet
jis jausis saugus.
Šluostymas. Iškelkite mažylį iš vonelės viena ranka prilaikydama jo kakliuką ir galvytę, o kita – užpakaliuką, pirštais
apkabindama šlaunis, nes drėgna kūdikio oda yra slidi. Įsukite kūdikį į šiltą rankšluostį ir švelniai nusausinkite, netrinkite.
Labai svarbu atidžiai išvalyti odos raukšles.
Naudojamos priemonės. Kūnelį plaukite minkšta kempinėle ar rankšluostėliu. Pirmosiomis dienomis kūdikį maudykite
tik čiaupo vandeniu, vėliau esant poreikiui galėsite naudoti
kuo natūralesnę švelnią kūdikiams skirtą prausimo priemonę.
Kasdien nuprauskite veidą, kaktą, rankas ir užpakaliuką, o
maudykitės 2–3 kartus per savaitę. Dažniausiai kūdikio odelė
yra linkusi į sausumą ir tenka ją kuo labiau drėkinti. Po maudynių iš karto nusausinkite ir patepkite odelę drėkinamąja
priemone. Pasireiškus egzemai esminis dalykas – kasdien
naudoti emolientą.
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JAUSKITĖS GERIAU, NET JEI JŪSŲ ODA GLEŽNA

Pozityvus įvykis paskatina smegenų neuronus susijungti.
Negatyvus įvykis juos išskiria. Kaip manote, kas vyksta
jūsų Vaiko galvoje? Apkabinkite savo Vaiką, bučiuokite jo
pėdutes, glostykite galvelę. Darykite visa tai su didžiule
pagarba jo kūnui ir individualybei. Dalykitės meile, rodykite
meilę, būkite meilė! Ivonne Delaflore

Raidos tendencijos
•

Kūdikis toliau pažindinasi su pasauliu. Jo susidomėjimą
dažnai galima pastebėti iš viso kūno reakcijos: kojos ir
rankos labai intensyviai juda.
• Kūdikis vis labiau pradeda valdyti savo kūną. Jis jau gali
pakelti galvą ir ją trumpai nulaikyti gulėdamas ant pilvo
ar laikomas stačias.
• Kūdikio delniukas vis dažniau būna pusiau ištiestas. Tai
ženklas, kad greitu laiku jis jau galės savo piršteliais
pagriebti daiktą jam to panorėjus.
• Lytėjimas labai svarbus kūdikiui. Jam patinka žaisti su
savo rankytėmis, su mamytės rankomis. Jas liesti, dėti
į burnytę.
• Vaikelis jau seka mylimą suaugusįjį žvilgsniu. Normalu,
kad jautriai reaguoja, kai iš regos lauko dingsta mama.
Kūdikio moto: nematau, vadinasi, nėra. Kūdikis domisi
tuo, ką gali matyti.
• Kūdikis į įvairius garsus reaguoja skirtingai. Jis ieško,
kas skleidžia garsą: pasuka galvą ta kryptimi. Vieni garsai jam patinka, kiti jį erzina ar gąsdina.
• Kūdikis mažiau miega ir daugiau laiko praleidžia tyrinėdamas aplinką.
• Daug malonumo vaikeliui suteikia bendravimas. Už tai
Kaip auga jūsų kūdikis?
jis atsidėkoja savo angeliška šypsena. Taip pat pradeda tarti pirmuosius garsus.
.........................................................................................
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Geriausias būdas padaryti vaiką gerą – tai padaryti vaiką lamingą. O. Vaildas

Žinutė tėvams
Janušas Korčakas mus moko: nepriklausomai nuo savijautos, naujagimiai iš prigimties apdovanoti didesniu ar mažesniu
kantrumu. Vienam pakanka nemalonaus pojūčio, kad sureaguotų dešimtimi riksmų, o kitas į dešimtis nemalonių pojūčių
reaguoja vienu riksmu. Mokykitės pasitikėti savo unikaliu vaiku. Jei kyla sunkumų žindant, kreipkitės konsultacijos į žindymo pagalbos organizaciją. Bet kokiu atveju, duokite sau ir savo vaikeliui laiko, išmokite atpažinti savo vaiko norą žįsti.
Paprasta prisiminti: kūdikį prie krūties dedu, taip kaip to nori kūdikis.
Taip pat padaryk bent ką nors dėl savęs, pvz., pagulėk vonioje, pastovėk po dušu, pasiklausyk mėgstamos muzikos,
suvalgyk ką nors skanaus ir pan. Rūpestingoje kasdienybėje auginant kūdikį tas menkniekis virs tikra dovana Tau. Ir Tu
jos nusipelnei.

Saugi aplinka
Kūdikio drabužius skalbkite švelniomis skalbimo priemonėmis, skirtomis vaikams ir jautrią odą turintiems žmonėms, pagamintomis iš natūralių medžiagų. Skalbimo priemonės, efektyviai pašalindamos visas dėmes, kartu pašalina ir apsauginę
odos plėvelę. Todėl oda sausėja, skeldėja, parausta, peršti. Likusios audiniuose neišskalbtos skalbimo priemonės dirgina
odą ir gleivinę, ypač prakaituojant, todėl skalbimo priemones dozuokite remdamiesi gamintojo rekomendacijomis, skalbdami kūdikio drabužėlius naudokite papildomą skalavimo funkciją. Įpylę daugiau skalbimo miltelių negu reikia geresnio
rezultato tikrai nepasieksite, jų tik daugiau liks jau išskalbtuose drabužiuose.
Patarimų, kokių medžiagų, esančių skalbimo priemonėse, reikėtų vengti, rasite interneto tinklalapyje www.pagalvok.lt

Lavinimas ir mankštos
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), po to per šoną į viršų (angelo sparnai).
Nauda. Raumenų tonuso normalizavimas, judesių apimties rankose didinimas.
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.

www.vsic.lt
nuotolinės vaikų
kineziterapeutės
konsultacijos
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Užduotys suaugusiajam
•
•

•

Ir toliau dažnai lieskite kūdikį, švelniai masažuokite. Darykite vadinamąsias „oro vonias“. Padėkite kūdikiui atlikti tuos
judesius, kuriems jis jau pasiruošęs: trumpai išlaikyti galvą, pasisukti į garsą, atsisukti į besiartinantį žmogų ir pan.
Kalbinkite kūdikį, vadinkite jį vardu. Tą darykite aukštesniu nei įprasta tonu, nes tyrimais nustatyta, jog vaikai labiau
reaguoja į paplonintą suaugusiųjų balsą. Taip skatinsite mažylį ištarti pirmuosius garsus. Atsišaukite į vaiko tariamus
pirmuosius garsus, prieikite, pakalbinkite, šypsokitės ir sulaukite kūdikio šypsenos.
Išmokite būti savo vaikui aplinkos įgarsintoju: pasakokite, ką veikiate, ką veiksite, ką matote, ką valgote.

Svarbu
Linkime Jums ir toliau kurti gražų ir saugų savo kūdikio pasaulį.
• Praleiskite su kūdikiu kuo daugiau laiko. Tai leis Jums pastebėti, kaip greitai vystosi Jūsų kūdikis. Taip neprarasite
budrumo, kad su kiekviena diena Jūsų vaikelis gali vis daugiau ir daugiau. Jūs pradėsite mokytis nedaryti už kūdikį to,
ką jis jau moka pats.
• Jūsų kūdikiui labai svarbus kūniškas kontaktas. Todėl prisilietimai, nešiojimai ant rankų turi būti įprasta, kasdienė
buvimo su kūdikiu forma.
• Dažnai kalbinkite vaiką, pasakokite jam, kas vyksta, vadinkite jį vardu. Dainuokite daineles. Stebėkite, kiek ilgai Jūsų
kūdikis gali ramiai išbūti be Jūsų. Nelaukite jo verkimo ar kitos išgąsčio reakcijos.
• Venkite bereikalingo išsiskyrimo su kūdikiu.
• Mokykitės atpažinti savo kūdikio verkimo reikšmę. Dažniausiai kūdikiai spiegia iš skausmo, klykia su čiulpimo garsais
iš alkio, verkšlena ir dejuoja dėl kūniškų nepatogumų, inkščiančiai verkia, kai nori miegelio.

Žaidimai
Klausykitės muzikos ir dainuokite
Atraskite sau ir kūdikiui patinkančią muziką ir daineles.
Klausykitės klasikinės muzikos, liaudies muzikos.
Po miegelio tiks ir judresnė muzika, prieš miegelį – ramesnė.
Klausykitės muzikos tyliai, stebėkite kūdikio reakcijas.
Jei nėštumo metu dažnai klausėtės tam tikrų dainų, jas
kūdikis atpažins, jam tai bus girdėta.
Pasikabinkite ant baldų durelių lapus su gražių vaikiškų
dainelių žodžiais ir dainuokite.
Kai išmoksite jas mintinai, tekstus pakeiskite.
Jei nedrįstate dainuoti patys, pasirūpinkite dainelių garso
įrašais.
Klausydami muzikos švelniai judėkite, nešiodami vaikelį ant
rankų.
Ritmingai judėkite, tai labai ramina vaikelius.
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Gestų kalba. „Skauda“
Ką sako specialistai?
Atlikti tyrimai atskleidė, kad kūdikių gestų kalba mažina
vaikučio stresą, įtampą, verksmingumą, pyktį, agresyvų elgesį ir didina pasitikėjimą savimi.
Nustebsite, bet gestų kalba teigiamai
veikia ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų
elgesį. Taip pat pastebima, kad gestų
mokantys vaikai pradeda anksčiau kalbėti, jų žodynas yra gerokai platesnis.
Tokie vaikučiai greičiau ima kalbėti pilnais sakiniais. Kartais sakinius mažyliai
konstruoja dar tik rodydami gestus.
Gestą SKAUDA rodome taip: sujungiame abiejų rankų rodomuosius pirštelius
prieš save.

Žindyvės mityba
Išimtinai žindant vieną kūdikį pirmąjį pusmetį moters energijos poreikis padidėja 330–500 kcal per parą. 100–200 kcal
per parą pirmaisiais mėnesiais imama iš riebalinio audinio
atsargų, sukauptų nėštumo metu (vadinamojo fiziologinio
pasiruošimo žindymui). Antrąjį pusmetį, kai pradedama kūdikį primaitinti kietu maistu, o moters riebalinės atsargos jau
būna išeikvotos, jos energijos poreikis išlieka padidėjęs apie
400 kcal per parą. Be abejo, turinčioms antsvorio ar nutukusioms moterims papildomos energijos reikia mažiau.

Sveikos mitybos principai

Valgyti reguliariai.
Rinktis kuo įvairesnį ir šviežesnį maistą.
Vartoti maistą iš visų penkių svarbiausių maisto produktų
grupių:
- grūdinių kultūrų;
- daržovių ir vaisių;
- mėsos, paukštienos, žuvies, kiaušinių;
- pieno produktų;
- riebalų šaltinių (riešutų, sėklų, aliejų).
Vengti saldumynų, greitojo maisto, daug cukraus ir sočiųjų
riebalų turinčių produktų, saldžių gėrimų.
Maistą rinktis remiantis mitybos piramide.
Gerti pakankamai skysčių.
Paprasti, tačiau naudingi kasdienio racionio produktai
KRUOPOS. Pasidairykite po kruopų skyrių – be tradicinių
ryžių, grikių ir avižų, dabar turime itin didelę įvairovę kitų kruopų. Greitesniam gaminimui tiks avižiniai dribsniai, perlinis kuskusas, burguras, miežinės, bolivinių balandų kruopos, rudieji
ryžiai. Tai nepamainomas lėtai pasisavinamų angliavandenių,
skaidulų, B grupės vitaminų ir mineralinių medžiagų (kalio,
magnio, kalcio, fosforo, seleno, geležies) šaltinis.
Kiekvieno pagrindinio valgymo metu nėščiosios ar žindyvės lėkštėje turėtų būti angliavandenių (kruopų, duonos, bulvių, makaronų). Rekomenduojama rinktis kuo įvairesnes kruopas, visagrūdės duonos gaminius ir makaronus, virtas bulves.
DARŽOVĖS. Pasirūpinkite, kad namuose nuolat būtų įvairių daržovių: ne tik šviežių, bet ir šaldytų, fasuotų vakuume
(pavyzdžiui, virtų burokėlių, kukurūzų burbuolių), raugintų.
Nėščiajai ir žindyvei rekomenduojama suvalgyti 3–5 porcijas daržovių per dieną. Porciją atitinka 1 vidutinio dydžio
daržovė, stiklinė smulkintų daržovių ar pusė stiklinės šviežiai
spaustų daržovių sulčių.
VAISIAI. Tai puikus užkandis ar desertas, salotų ar kitų pa-

tiekalų ingredientas. Vaisiai yra nepakeičiami! Kaip ir daržoves,
vaisius galima „sandėliuoti“ įvairiais pavidalais: šviežius, džiovintus, šaldytus, konservuotus (ar rečiau – uogienių pavidalu).
Nėščiajai ir žindyvei per dieną rekomenduojama suvalgyti
2–4 vaisių porcijas. Porciją atitinka 1 vidutinis ar ½ didesnio
vaisiaus, stiklinė uogų, ½ stiklinės šviežiai spaustų sulčių ar ¼
stiklinės džiovintų vaisių.
ŽUVIS. Puiku, kai yra galimybių pasigaminti šviežios žuvies, tačiau šaldytų produktų skyriuje galite paieškoti ir porcijomis sufasuotos natūralios žuvies (neapvoliotos džiūvėsiuose, miltuose).
Nėščiajai ir žindyvei rekomenduojamos 2 porcijos žuvies
per savaitę.
MĖSA. Prekybos centruose galite rasti puikių vakuumuotų
brandintų mėsos „paruoštukų“ (didkepsnių). Jų galiojimo terminas paprastai netrumpas, todėl porciją galite laikyti šaldytuve nebijodamos, kad mėsa greitai suges. Paruošti tokį kepsnį
užtrunka trumpiau, nei išvirti koldūnus!
Raudoną mėsą rekomenduojama valgyti 2–3 kartus per savaitę, brandintas kepsnys galėtų būti vienas iš greitų variantų.
RIEŠUTAI IR SĖKLOS – „gerųjų“ riebalų ir baltymų šaltinis. Turėkite jų su savimi, kai einate pasivaikščioti, ir nepamirškite, kai gaminate košes ir salotas.
Kasdien rekomenduojama suvalgyti po saujelę (30 g) riešutų ir sėklų.
PIENO PRODUKTAI. Jogurtas, kefyras, pasukos ar rūgpienis aprūpins ne tik kalciu, fosforu, baltymais, bet ir probiotinėmis kultūromis. Įvairūs sūriai bei varškė gali būti ne tik puikus
patiekalų ingredientas, bet ir numalšinti alkį tarp valgymų.
Rekomenduojama suvalgyti 3–4 porcijas per dieną.
VERTA ŽINOTI! JAV Aplinkosaugos darbo grupė (EWG, Environmental Working Group), nuolat tikrinanti maisto, vandens, kosmetikos ir kitų produktų kokybę bei galimą poveikį
sveikatai, kasmet skelbia stipriausiai ir mažiausiai pesticidais
užterštų vaisių bei daržovių sąrašą.
EWG nurodyti vaisiai ir daržovės, kuriuose randama daugiausia pesticidų (geriausia juos vartoti ekologiškus ar užaugintus savame darže): braškės, špinatai, nektarinai, obuoliai,
persikai, kriaušės, vyšnios, vynuogės, salierai, pomidorai,
saldžiosios paprikos, bulvės.
EWG nurodyti vaisiai ir daržovės, kurie vertinami kaip turintys mažiausią galimą pesticidų likučių kiekį: avokadai,
saldieji kukurūzai, ananasai, kopūstai, svogūnai, šaldyti žalieji
žirneliai, baklažanai, melionai, kiviai.
Dietologė Barbora Jarašūnė
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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.
„Mama – mamai“ savanorė, medicinos gydytoja
Agnė Kilmanienė

40 mg/ml geriamoji emulsija

Dažniausios 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.

Ibuprofenas vaikams

Mylėkite savo Vaiką besąlygiškai. Nesistenkite ištaisyti to,
kas niekada nebuvo sugadinta. Nesistenkite savo vaiko
paversti kuo nors kitu. Jūsų Vaikas yra nepakartojama
egzistencijos dovana. Ivonne Delaflore

Raidos tendencijos
•

•
•

•

•

Vaikelis vertikalioje padėtyje vis stabiliau nulaiko galvą.
Gulėdamas ant pilvo pakeltą galvą gali nulaikyti net
minutę. Sodinamas taip pat galvą kelia kartu su visu
kūneliu.
Galimi pirmieji sėkmingi bandymai nuo nugaros apsiversti ant šono ar net pilvo.
Kūdikio rankos – tai jo mėgstamiausias žaidimas. Jis ne
tik jas apžiūrinėja, bet labai dažnai ragauja. Jei rankose
yra barškaliukas, vaikelis mielai jį judina, kiša į burną ir
taip su juo susipažįsta.
Vaikelis intensyviai mokosi rankeles judinti taip, kaip jis
pats to nori. Todėl vis dažniau jam pasiseka užčiuopti
tai, ką pamatė savo mažomis akytėmis. Akių judesiai
tampa vis labiau koordinuoti.
Kūdikis toliau mielai bendrauja. Žmones jis pritraukia ne
tik savo angeliška šypsena, bet ir skleidžiamais garsais.
Vaikas taria ne tik balses, bet vis dažniau gargaliuoja ir
pradeda čiaukšėti.

Kaip auga jūsų kūdikis?
.........................................................................................
.........................................................................................
.......................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
.........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
...............................................................................................
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Vaikams reikia saugumo, kad jie turėtų tvirtą pagrindą po kojomis. Vaikams reikia laisvės svajoti, kad, išskleidę
savo sparnus, jie galėtų skristi aukštyn.

Žinutė tėvams
Trečiasis kūdikio gyvenimo mėnuo paprastai tėvams suteikia daugiau pasitikėjimo savimi, daugiau džiaugsmo. Mama ir
kūdikis jau išmoko sėkmingo žindymo, priprato prie žindymo pagal poreikį, daugiau vienas apie kitą „žino“, todėl ramiau ir
saugiau abu jaučiasi. Kūdikis paaugo ir demonstruoja savo savarankiškumą, o tai labai džiugina artimuosius. Nepamirškit
sąmoningai atrasti laiko pailsėti šiame ramesniame etape. Nes jis skirtas tau sutvirtėti. Prieš kitus kūdikio augimo iššūkius.

Saugi aplinka
Panaudotos sauskelnės skleidžia ne itin malonų kvapą, tačiau vien dėl to kiekvienų panaudotų sauskelnių papildomai pakuoti į plastikinį maišelį nevertėtų. Jau pačios vienkartinės sauskelnės sudaro papildomą kiekį neyrančių plastiko atliekų.
Vienintelė protinga išeitis – dažniau išnešti šiukšles iš namų, taip pat galite pamėginti į švarų šiukšlių kibirą įlašinti kelis
lašelius arbatmedžio eterinio aliejaus – jis kurį laiką neutralizuos nemalonius kvapus.
Daugiau patarimų ieškokite interneto tinklalapyje www.pagalvok.lt

Lavinimas ir mankštos
Klubų mankšta
Kūdikį paguldykite ant nugaros. Suimkite už keliukų ir lenkite abi kojas prie pilvo. Po to 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 45 laipsnių kampo.
Kojyčių mankšta
Kad lavėtų kojų atrama, kelis kartus per dieną reikia leisti pajausti 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.

www.vsic.lt
nuotolinės vaikų
kineziterapeutės
konsultacijos
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Užduotys suaugusiajam
•
•
•
•
•

Prisilietimai kūdikiui yra didelis malonumas. Tačiau dar daugiau džiaugsmo jam suteikia su rankytėmis atliekami judesiai. Įduokite vaikui barškutį, kad jis turėtų ką judinti. Taip prasideda pirmieji vaikelio žaidimai su daiktais.
Keletą kartų per dieną po keletą minučių darykite mankštelę, kurios metu padėtumėte kūdikiui verstis ant vieno šono,
ant kito šono, atsisėsti, pakelti galvą. Atminkite, kad kūdikis labai greitai pavargsta.
Nedrauskite vaikui čiulpti savo rankų. Kaip akytės jam padeda susirasti įdomų objektą, rankytės padeda jam jį paimti,
burnytė padeda su juo susipažinti.
Pasirūpinkite, kad vaiko žaislai būtų iš natūralių medžiagų, nes daiktų ėmimo į burną neišvengsite.
Stebėkite savo vaiką, sužinokite, kas jį pralinksmina, nustebina. Nesiliaukite kalbėti su vaiku. Skaitykite jam knygeles,
rodykite paveikslėlius, dainuokite daineles.

Svarbu
Jūsų kūdikiui augant, augate ir Jūs – visomis prasmėmis. Linkime Jums darnaus augimo.
• Vaikelis vis dar daug laiko praleidžia miegodamas. Gali būti, kad kūdikis padovanoja tėvams ramesnių naktų, kai naktinis miegas trunka net aštuonias valandas. Džiaukitės ir ilsėkitės.
• Nors vaikelis vis daugiau juda, jo judesiai dar stokoja koordinacijos. Todėl prižiūrintis kūdikį suaugęs turi būti budrus.
• Vaiko kūno lietimas, švelnumo demonstravimas, glamonėjimas yra gyvybiškai būtinas kūdikiui per pirmuosius gyvenimo metus. Darykite tai dažnai, švelniai, žaismingai.
• Kalbinkite savo mažylį, stebėkite jo bendravimo ritmą, prisitaikykite prie jo ir būtinai laukite atsako. Pastebėkite jo kviečiantį žvilgsnį, balsą, judesį, prieikite, pašnekinkite.

Žaidimai
Atrandame veidelius
Kūdikiai labai mėgsta žaisti su mamų ir tėčių veidais.
Leiskite pačiupinėti savo nosį, akis, skruostus, ausis, lūpas.
Paimkite vaikelio pirštelius ir vedžiokite juos savo veidu.
Vardykite tas dalis, kurias liečia kūdikis.
Šypsokitės vaikeliui kuo dažniau.
Kaišiokite liežuvį.
Mirksėkite akimis.
Pripūskite savo žandus oro ir švelniai juos „sprogdinkite“
vaikelio piršteliais.
Žiovaukite.
Kosėkite.
Juokitės.
Darykite įvairias grimasas.
Gaudykite su burna vaikelio pirštelį.
Žaiskite su vaikelio veideliu tokį patį žaidimą.
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Gestų kalba
Kaip pradėti mokytis?
Pirmiausia pagalvokime, kiek gestų rodome kiekvieną dieną. Pamojame atsisveikindami ir pasisveikindami, sulenktu
smiliumi kviečiame prieiti, siunčiame oro bučinius, rodome
laikrodį norėdami paskubinti draugą, pridedame pirštą prie
lūpų prašydami tylos ir kt.
Kūdikių gestų kalbos mokytis paprasta, tam nereikia
specifinių žinių, nes naudojami tik raktiniai žodžiai – tai vadinamoji „mamos“ kalba, kai vienas žodis ima reikšti visą
sakinį. Pradėjus mokytis, rekomenduojama išmokti savo
namų aplinkos gestų ir susipažinti su gyvūnų bei maisto
produktų gestais. Pažymėtina, kad kai gestus rodo daugelis vaiko aplinkos žmonių, vaikas naudoja daugiau gestų
ir greičiau perpranta jų reikšmę – perduoti informaciją. Jei
pradėsite ruoštis dabar, vaikeliui sulaukus pusės metų jau
turėsite tvirtus įgūdžius.

Mūsų auklėjimas taps galingas, jei suprasime, kad be jo
mes neturime jokio kito ginklo prieš tamsą.
Auklėjimas triumfuos, jeigu jį nukreipsime į Vaiko dvasinių
turtų atvėrimą.
Humanistinės pedagogikos manifestas

Raidos tendencijos
•
•

•

•

•

•
•

Kūdikis savo galvelę nulaiko ne tik kai yra stačias, bet
kelia ją ir gulėdamas ant nugaros.
Kūdikis vis dažniau atsigulęs ant pilvo apsimeta „valtele“ – atkėlęs kojas ir krūtinę nuo paviršiaus supasi kaip
laivelis ant vandens.
Kūdikis rodo pastangas atsisėsti. Sodinamas už rankų
jis labai susikaupia, bando prisitraukti, jo galva neatsilieka nuo stuburo, kyla kartu.
Kūdikis noriai atlieka įvairias manipuliacijas su daiktais:
jų siekia, paima, pavarto, perdeda iš vienos rankos į
kitą, meta nuo savęs.
Kūdikis siekia vis didesnio bendravimo su jį prižiūrinčiu
suaugusiuoju. Krykštauja pamatęs mamą ar tėtį, susierzina, nepaimtas ant rankų. Džiaugiasi kalbinamas ir
liūdi paliktas vienas.
Kūdikis pradeda tarti vis daugiau įvairesnių garsų.
Besikeičiant kūdikio nuotaikai ir poreikiams, keičiasi kūdikio kalbos tonacija bei garsumas.

Kaip auga jūsų kūdikis?
.........................................................................................
.........................................................................................
.......................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
.........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
...............................................................................................
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Jei meilė neauklėja, ji netinka vaikui. Šalva Amonašvilis

Žinutė tėvams
Pirmus kūdikystės mėnesius tėvams kyla labai daug nerimastingų minčių. Kuo daugiau laiko praleisite su kūdikiu, kuo
labiau jį pažinsite, kuo labiau pažinsite savo, kaip tėvų vaidmenį, tuo daugiau imsite pasitikėti savo vaikeliu ir jus supančiu
pasauliu. Kai kyla kokia nors niūri mintis, pabandykite atsakyti sau, kiek tai realu, ko bijote. Ir atminkite: bijoti dėl savo
mažylio yra normalu, nes jis ilgą laiką bus absoliučiai priklausomas nuo jūsų. Jūs esate atsakingi už šitą gyvybę, todėl
išgyvenate ir baimes, ir nerimą. Nelikite vieni su savo baimėmis. Daugiau vidinės ramybės galėtumėte atrasti kalbėdamiesi
su kitais tėvais, konsultuodamiesi su specialistais, prašydami pagalbos artimųjų.
Jei kirba kokia nors nerimą kelianti mintis dėl kūdikio ar savęs, ieškok kelių specialistų nuomonės. Atkreipiame dėmesį,
kad kitos mamos, nors ir šešis vaikus užauginusios – ne specialistės, o tik besidalijančios savo unikalia patirtimi, kuri Tau
ir Tavo kūdikiui gali netikti.

Saugi aplinka
Toks natūralus pluoštas kaip medvilnė auginama gausiai naudojant pesticidus. Tiek sintetiniai, tiek natūralūs audiniai
vėliau dažomi, klijuojamos aplikacijos ar kitaip apdorojami. Šiuose procesuose naudojamos pavojingos cheminės medžiagos, kurių likučiai vėliau aptinkami tekstilės gaminiuose. Naujus drabužius ar patalynę prieš naudodami išskalbkite.
Rinkitės ekoženklais (ES gėle, GOT, Šiaurės šalių gulbe) pažymėtus gaminius.
Daugiau apie tekstilės gaminiams gaminti naudojamas pavojingas medžiagas rasite interneto tinklalapyje www.pagalvok.lt

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 pajausti pagrindą.
•
Jei dar nesiverčia nuo nugaros ant šono.
www.vsic.lt
•
Jei nekiša žaislų į burną.
nuotolinės vaikų
kineziterapeutės
•
Jei plaštakos arba viena plaštaka vis dar sugniaužtos į kumštuką.
konsultacijos
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Užduotys suaugusiajam
•
•
•

•

Pasirūpinkite, kad į vaiko rankeles patektų įvairių paviršių daiktų: švelnių, šiurkščių, slidžių, kietų, minkštų, kampuotų ir
pan. Lieskite juos kartu su vaiku, įvardykite formą, savybes, spalvas.
Kūdikį dominantys daiktai gali gulėti šiek tiek toliau nuo jo, bet pasiekiami – taip skatinsite jį judėti, tiesti rankeles.
Pasirūpinkite, kad kūdikis galėtų lavinti savo atsisėdimo įgūdžius. Tam tinka ir švelnios tėvelių rankos, ir vežimėlio
atramos. Galite kūdikiui įduoti į rankeles medinį pagaliuką ir padėti įsikabinusiam vaikeliui atsisėsti. Nepamirškite pasidžiaugti mažo žmogučio dideliais pasiekimais ir apdovanoti bučinuku. Atminkite, kad kūdikis greitai pavargsta.
Nuolat kalbinkite vaiką, įvardykite jį sudominusių daiktų pavadinimus, spalvas, formas. Ir toliau intensyviai įgarsinkite
kūdikį supančią aplinką. Jei pastebite vaiko džiaugsmą, įvardykite jį: „Mano mažiuk, matau, kad tu džiaugiesi.“ Jei
stebite suirzusį vaiką, sakykite: „Matau, kad tau kažkas nepatinka, bandysiu tau pagelbėti.“

Svarbu
Jūsų kūdikis su kiekviena diena darosi savarankiškesnis, tačiau artimiausių žmonių pagalba ir priežiūra išlieka
tokia pat svarbi.
• Kūdikiui svarbus kūniškas kontaktas. Jo niekada nebus per daug. Myluokite, liūliuokite, nešiokite, lieskite, kiek tik
širdis geidžia.
• Gera kūdikio nuotaika yra labai palanki įvairiems judriems žaidimams, pasivaikščiojimams, pasaulio tyrinėjimui ir dienos
atradimams.
• Nuolat kalbėkite su kūdikiu. Būkite jam kaip robotukas, įgarsinantis aplinką: čia skrenda paukščiai, šiandien šviečia
saulė ir pan.

Žaidimai
Sukurkite kasdienius žaidimus-ritualus
Susiekite eilėraštuką – žaidimą su kasdiene veikla: prieš
maudynes, besirengiant, keičiant sauskelnes ir pan.
Šis linksmas ketureilis labai tinka ką tik pabudusiam mažyliui ar mankštelės pradžiai.
Mažas mažas voras bandė lipt aukštyn
Piršteliais lipame vaiko kojytėmis nuo apačios į viršų link
viršugalvio
Čia palijo lietus, numetė žemyn
Švelniai barbename pirštų galais į vaikelio viršugalvį ir
braukiame per veidelį delnais į apačią
Pašvietė saulutė, lietų išdžiovino
Rodome, kaip šviečia saulė, šypsomės, į viršų iškeltus
delniukus sukiojame į šalis
Mažas mažas voras lipti vėl mėgino
Vėl lipame aukštyn vaikelio kojytėmis
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Gestų kalba
Kaip mokyti kūdikį?
Gestus kūdikiui pradėti rodyti rekomenduojama jam sulaukus 6 mėn., tačiau, tiesą pasakius, nėra svarbu, kada
pradėsite tai daryti. Jaunesnis nei 8 mėn. vaikutis gestus
rodys ne taip sklandžiai, todėl tėvelių lūkestis kuo anksčiau
pradėti bendrauti su mažyliu gali būti neišpildytas. Tyrimais
nustatyta, kad kūdikis, pradėjęs matyti gestus apie 6 mėnesį, pats juos ima naudoti sulaukęs 9–10 mėnesio. Taigi,
kol kas kaupkite žinias ir po truputį pratinkitės rodydami
mažyliui po vieną kitą gestą. Pvz., kasdienis veiksmas ar
veikla, kurią dažnai kartojate: maitinimas, sauskelnių keitimas, maudynės ir pan.
Atminkite – rodydami gestą visuomet sakome žodį. Kalbame
pilnais sakiniais, nereikia kalbos taikyti prie gesto, tai įvyksta
natūraliai. Kiekviena šeima turi savo kalbą, kuri auginant mažylį supaprastėja ir tampa jau minėta „mamos“ kalba.

Lytinio gyvenimo iššūkiai
Praėjus kelioms savaitėms po kūdikio gimimo ir atsigavus,
pamažu grįžta mintys apie lytinius santykius. Ne viena jauna
mama juokauja, kad „miegas yra naujasis seksas“. Mažyliui
užmigus norisi ir pačiai tuoj pat miegoti, o ne užsiimti lytiniais
santykiais su partneriu. Būkite kantri, reikalai tikrai pasitaisys.
Kai mažylio miego režimas labiau nusistovės, taps aiškesnis jo
diktuojamas dienos ritmas, jūsų hormoninė sistema grįš į vėžes, lytinis gyvenimas tikrai susitvarkys ir vėl teiks džiaugsmą.
Kada saugu vėl pradėti lytinį gyvenimą po gimdymo.
Dažniausiai gydytojai rekomenduoja lytinius santykius atnaujinti praėjus bent šešioms savaitėms, kai baigiasi kraujavimas
ir sumažėja infekcijos rizika, geriausia – po apsilankymo pas
gydytoją ginekologą 6–8 savaitę po gimdymo. Svarbu sulaukti, kol jausitės pasiruošusi tiek emociškai, tiek fiziškai.
Faktai. Turėkite galvoje, kad po gimdymo praėjus aštuonioms savaitėms tik pusė porų grįžta prie lytinių santykių. Kai
kurios poros mylėtis pradeda anksčiau, o kitos vėliau. Dvyliktą
savaitę po gimdymo maždaug trys ketvirtadaliai porų jau būna
turėję lytinius santykius. Per pirmuosius metus po gimdymo
praktiškai visos poros jau būna atnaujinusios lytinius santykius.
Kontracepcija. Kai abu būsite pasiruošę, verta aptarti ir
nuspręsti, kokias kontracepcijos priemones naudosite. Net jei
maitinate krūtimi ir mėnesinės dar nepasirodė, praėjus trims
savaitėms po gimdymo yra tikimybė pastoti.
Ar pavyks atsipalaiduoti? Labai gali būti, kad pirmaisiais
mėnesiais nepavyks atsipalaiduoti ir nejausite tokių pojūčių,
kokius jautėte iki pastojimo. Pirmieji trys mėnesiai būna problemiški net devynioms iš dešimties jaunų mamų. Gali būti,
kad jaučiatės išsunkta dėl miego stygiaus. Jei maitinate krūtimi, lytinį potraukį gali slopinti ir hormonų pokyčiai.
O kur tuo metu bus kūdikis? Įtampa gali kilti ir dėl to, kad
nežinote, ką tuo metu daryti su kūdikiu. Kai kurie gydytojai
teigia, kad mylėtis toje pačioje patalpoje, kurioje yra nemiegantis kūdikis, galima iki mažyliui sukanka 6 mėnesiai. Vėliau
reikėtų vengti lytinių santykių kūdikio akivaizdoje. Kiti teigia,
kad niekuomet nereikia mylėtis matant kūdikiui, net kol jis dar
labai mažas. Kiekviena pora pati turėtų nuspręsti, ar, kol kūdikis dar visai mažytis, mylėtis tame pačiame kambaryje (ant
lovytės krašto galima užmesti antklodę), ar emociškai laisviau
jie jausis tai darydami kitoje erdvėje.
Naujai atsiradę nepatogumai. Jaunos mamos dažniausiai nerimauja dėl tokių nepatogumų santykių metu kaip
skausmas, makšties sausumas ir tempimo jausmas. Daugumai moterų situacija pasitaiso praėjus keletui mėnesių po
gimdymo. Tačiau vienai iš penkių moterų lytiniai santykiai vis

dar būna skausmingi praėjus net ir pusantrų metų po gimdymo. Visada galite kreiptis pagalbos – aptarkite nerimą keliančius dalykus su savo ginekologe.
Emocinės problemos. Žema savivertė ar kitos problemos
kenčiant nuo depresijos po gimdymo gali visai sumažinti lytinį
potraukį. Jei jaučiate, kad blogos nuotaikos epizodai užsitęsė,
būtinai pasisakykite savo artimiesiems – sutuoktiniui, mamai,
šeimos gydytojai. Nors gali būti nedrąsu su gydytoja kalbėti apie seksualinius ir emocinius klausimus, atminkite, kad
medikai susiduria su pačiais įvairiausiais negalavimais. Tokie
klausimai gydytojos nenustebins ir nesutrikdys, o jums padės.
Jūsų kūno pokyčiai. Galite pastebėti, kad pasikeitė jūsų
pačios suvokimas apie savo kūną. Galbūt didžiuojatės po
nėštumo pasikeitusiu kūnu, o gal jums sunku susigyventi su
šiais pokyčiais. Pastebėjote, kad vis dažniau jaučiate gėdą
ir nebemylite savęs dėl po gimdymo likusio pilvo, strijų pažeistos odos ar ant išplatėjusių sėdmenų atsiradusio celiulito
požymių? Viskas normalu ir suprantama. 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! O gal pasitikėjimo savimi
pridės ir aktyvūs jūsų pačios veiksmai – trumputės mankštos
namuose, o vėliau – treniruotės kartą per savaitę sporto klube.
Jei partneris nori lytinių santykių anksčiau, nei esate pasiruošusi. Kalbėkitės. Laikykitės tokios taisyklės: kuo
mažiau interpretacijų apie tai, ką partneris galvoja, o daugiau
pokalbių! Natūralu, kad partneris gali jaustis atstumtas, tačiau
jūs neturėtumėte jausti spaudimo ir skubinimo, kol nesate
pasiruošusi.
Partnerio abejonės. Gali nutikti ir taip, kad dėl lytinių santykių abejoja jūsų partneris, nes matė gimdymo eigą. Jis gali
nerimauti, kad santykiai jums bus skausmingi, gali abejoti ir
dėl savo paties jausmų. Kalbėkitės apie judviem rūpinčius dalykus. Dalydamiesi problemomis, sprendimą rasite greičiau.
Ką dar galiu padaryti?
artumo pojūtį gali sustiprinti ir bučiniai, apsikabinimai ar
masažas;
neskubėkite ir nekelkite sau tikslo, kad visi prisilietimai
baigtųsi „tikru“ seksu;
jei pojūčiai tampa nemalonūs, iš karto pasakykite tai partneriui; pasirinkite tokią pozą, kuri būtų tinkama abiem;
nuolat darykite dubens dugno pratimus, kad ilgainiui atsistatytų makšties raumenų tonusas; nors tai ir nėra pagrindinė
gerų lytinių santykių priežastis (seksas prasideda smegenyse!), tačiau palengvina situaciją.
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Kiekvienas įveiks save, jei besąlygiškai laikysimės trijų
priesakų:
Tikėti kiekvieno Vaiko beribiškumu.
Tikėti savąja Dievo Kibirkštimi.
Tikėti humaniškos pedagogikos galia.
Humanistinės pedagogikos manifestas

Raidos tendencijos
•
•
•
•

•

•
•

Kūdikis, gulėdamas ant pilvo, pasiremia delnais, aukštai pakelia galvą ir žvalgosi.
Kūdikis sėdasi ir gali bandyti sėdėti be suaugusiojo pagalbos.
Pamažu pradeda sąmoningai apsiversti nuo pilvo ant
šono.
Kūdikis geba stovėti, prilaikomas suaugusiojo. Dažniausiai jis stovi ant pirštų galų, tai šiame amžiaus
tarpsnyje yra normalu.
Kūdikio rankos ir toliau padeda jam pažinti pasaulį.
Daikto siekia jau abiem rankomis. Pagriebtą daiktą ragauja, krato, deda iš vienos rankos į kitą, meta.
Kūdikis pajėgus atkreipti dėmesį į paveikslėlius. Vis labiau lavėja jo regos pojūčiai.
Kūdikis vis labiau pastebi skirtingas nuotaikas suaugusiojo veide ir pats bando jas atkartoti. Mimiką jis jau sieja su garso tonu. Jis intensyviai reaguoja į suaugusiųjų
nuotaikas, balsą.

Kaip auga jūsų kūdikis?
.........................................................................................
.........................................................................................
.......................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
.........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
...............................................................................................
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Supratau, kad geriausia, kaip galima patarti savo vaikui – išsiaiškinti, ko jis nori, ir jam tai pasiūlyti.
Haris S. Trumanas

Žinutė mamai
Tik ką gimusiam kūdikiui mamos pienas yra išgyvenimo šaltinis, augančiam kūdikiui prisiglaudimas prie krūties tampa
psichologiškai svarbus. Pastebėsite, kad vaikas nori žįsti ne tik tuomet, kai yra alkanas, bet ir kai sunerimsta, išsigąsta,
supyksta ir pan. Nėra jokio pavojaus pripratinti kūdikį prie šio ramybės ir darnos šaltinio. Net jei nebemaitinate krūtimi –
glauskite, kiek tik kūdikiui to reikia, nes jis dar turi labai nedaug nusiraminimo galimybių. Nebijokite duoti vaikui krūties,
kai norite jį nuraminti – išsigandusį, pavargusį, suirzusį ar sergantį. Pradėjus dygti dantukams kūdikis taip pat gali norėti
žįsti dažniau.

Saugi aplinka
Įvairūs valikliai ne tik nuvalo nešvarumus, tačiau ir užteršia patalpų orą pavojingomis medžiagomis. Kasdieniam valymui
išmėginkite tokias natūralias priemones kaip sodą, actą, citrinų sultis ar druską.
Žinoma, 100 % nekenksmingų aplinkai valymo priemonių nebūna, tad įvairius valiklius naudokite taupiai ir tinkamai dozuokite.
Patarimų ir natūralių valymo priemonių receptų rasite interneto tinklalapyje www.pagalvok.lt

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.
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.

www.vsic.lt
nuotolinės vaikų
kineziterapeutės
konsultacijos
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Užduotys suaugusiajam
•
•
•
•

•

Laikydami prieš kūdikį jam įdomų daiktą ar žaislą, skatinkite vartytis nuo pilvo ant nugaros. Nepamirškite apdovanoti
vaiko šypsena, juoku ar bučiniu. Jam tai – dideli pasiekimai.
Žaiskite žaidimą „atsisėdu – atsigulu“. Nepamirškite, kad vaikelis greitai pavargsta.
Pasirūpinkite, kad vieta, kurioje jis guli, būtų jam saugi, nes jis vis daugiau ir daugiau juda. Taip pat pasirūpinkite, kad
jam užtektų vietos naudotis naujai išmoktais įgūdžiais.
Vaikas kontroliuoja vis daugiau ir daugiau savo kūno, todėl jam labai mieli judrūs žaidimai: „jojimas“ ant mamos kelių,
skrydžiai į viršų ar šokimas, spyruokliavimas. Stebėkite kūdikio reakcijas. Neišgąsdinkite. Tokie žaidimai turi būti malonūs vaikui.
Kūdikiui gali būti labai įdomūs virš jo pakabinami žaisliukai. Pasirūpinkite, kad jie būtų ne tik saugūs, bet ir skleistų
skirtingus garsus, vieni būtų minkšti, kiti – kieti, kad barškėtų.

Svarbu
Jūsų kūdikis suteikia Jums daug džiaugsmo. Lai sunkumai pasimiršta vaiko šypsenoje.
• Kūniškas artumas ir toliau yra labai svarbus. Kai kūdikis jaučiasi saugus šalia artimo, jis noriai tyrinėja pasaulį. Kiekvieną
dieną atranda ką nors naujo.
• Vaikelis domisi įvairiomis jam pažįstamų žmonių veido išraiškomis. Stebėkite savo vaiko reakcijas į Jūsų besikeičiančias nuotaikas, džiaugsmo, baimės, pykčio, nuovargio išraiškas.
• Šiuo laikotarpiu intensyviai lavėja vaikelio rega. Tyrinėkite kartu ne tik namų aplinką, bet ir kiemą, pasivaikščiojimų metu
stebėkite medžius, klausykitės jų šlamesio, paukštelių čiulbėjimo, stebėkite danguje skrendančius objektus.

Žaidimai
Atrandame judantį pasaulį
Vaikai labai mėgsta stebėti kokį nors judėjimą.
Ridenkite kamuoliukus ir stebėkite, kaip jie rieda.
Klausykitės pilnavidurių kamuoliukų skleidžiamų garsų.
Skatinkite vaiką mėtyti kamuoliukus.
Stebėkite, kaip juda už virvutės tempiami daiktai.
Laukite jų, kai jie artinasi, ir mojuokite jiems „atia“, kai
jie tolsta.
Stebėkite skrendančius paukščius, lėktuvus.
Atkreipkite dėmesį į judančius danguje debesis.
Paimkite pliušinį žaisliuką ir atlikite kokius nors veiksmus su juo, pvz., pliušinis kiškis gali dainuoti dainelę,
o pliušinė boružė – skraidyti.
Pripūskite vieną balioną ir skraidinkite jį kambaryje.
Pūskite muilo burbulus ir stebėkite juos.
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Gestų kalba. „Mama“
Nuo kokių gestų pradėti?
Iš pradžių vaikučiui svarbiausi fiziologiniai poreikiai, todėl
pirmieji gestai turėtų būti glaudžiai susiję su jo poreikių
tenkinimu: PIENAS, MIEGOTI, MAMA,
TĖTIS, GERTI, VALGYTI.
Jam augant didėja domėjimasis aplinkiniu pasauliu. Kiti gestai taip pat turėtų būti iš vaiko aplinkos: batai, katės
ir šunys, automobiliai, šviestuvai, mylimukai. Kai tik mažylis pradeda tyrinėti aplinką, jis pats nukreipia žvilgsnį
į jį dominančius objektus ir juos jums
parodo. Čia labiausiai padės įgūdis
matyti pasaulį vaiko akimis.
Gestą MAMA rodome vienos rankos
kumšteliu švelniai braukdami skruostu
iš viršaus į apačią.

Kiek gerti vandens?
Vanduo organizme reikalingas gyvybinėms funkcijoms atlikti – kvėpavimui, prakaitavimui ir virškinimui, jis reguliuoja kūno
temperatūrą, padeda pernešti deguonį į ląsteles, mitybines
medžiagas į gyvybiškai svarbius organus, pašalinti nereikalingus apykaitos produktus, saugo sąnarius. Maitinimas krūtimi – tai be didelių pertraukų trunkantis procesas, kurio
metu jūs kūdikiui perduodate visas reikalingas maistines
medžiagas. Tokiu būdu jūsų kūnas maitinant kūdikį praranda daug vandens. Jei organizmas nuolat nėra aprūpinamas šviežiu vandeniu, jis turi naudoti esamas atsargas, kad
gyvybiškai svarbių funkcijų veikla nenutrūktų. Organizmas yra
„protingas“, jis tokiu atveju pirmenybę teikia smegenų aprūpinimui, todėl trūkstant vandens gali sutrikti kitų organizmo
sistemų aprūpinimas;

Kiek reikia gerti žindyvėms?

Maitinant krūtimi reikia išgerti daugiau vandens nei kitais gyvenimo periodais. Žindyvei rekomenduojama per dieną išgerti nuo aštuonių iki dešimties stiklinių vandens ar kitų skysčių.
Žindymo metu organizmas išskiria hormoną oksitociną,
dėl kurio jaučiamas troškulys. Todėl nereikia nerimauti,
jei žindydama visuomet jaučiate troškulį, tai natūralu.
Kartais galima išgirsti niekuo nepagrįstą ir jaunas mamas
gąsdinantį mitą, kad didelis išgeriamo vandens kiekis „praskiedžia“ pieną, jis tampa liesesnis ir prastesnės kokybės.
Tai yra netiesa! Pieno kokybei išgeriamo vandens kiekis įtakos neturi.
Išgeriamo vandens kiekis jūsų pagaminamo pieno kiekiui
tiesioginės įtakos neturi. Tai reiškia, kad vis daugiau geriant
skysčių jūsų organizme pieno nedaugės.
Neišsigąskite tokio iš pažiūros nemažo rekomenduojamo išgerti vandens kiekio. Į suvartojamus skysčius įskaičiuokite:
pieną (jei jo nevartojate – augalinį pieną: avižų, ryžių, sojų,
migdolų ar kitą);
vaisių arba daržovių sultis (vaisių sultimis piktnaudžiauti
nederėtų – jose gausu cukrų ir papildomų kalorijų, todėl rekomenduojama išgerti ne daugiau kaip stiklinę vaisių sulčių
per dieną);
žolelių arbatą (atkreipkite dėmesį, kad yra žolelių, kurių
žindyvėms vartoti nerekomenduojama);
sriubą;

jogurtą;
kitus nealkoholinius, negazuotus gėrimus.
Kaip žindyvei atpažinti vandens trūkumo požymius:
trūksta energijos;
šlapinamasi mažiau nei tris kartus per dieną;
šlapimas tamsus ir aštraus kvapo;
burnos ir akių gleivinės džiūvimas;
raumenų mėšlungis;
vidurių užkietėjimas;
silpnumas, galvos svaigimas, galvos skausmas;
pykinimas;
troškulio pojūtis (klaidinga galvoti, kad gerti reikia tik pajutus troškulį! Kai jaučiatės ištroškusi, jau yra per vėlu – jūsų
organizmas dehidratuoja).

Kaip išgerti pakankamai?

Jei nesate įpratusi arba tiesiog nemėgstate gerti vandens,
dešimt stiklinių per dieną gali pasirodyti neįveikiamai daug.
Neišsigąskite ir pasinaudokite patarimais, kaip lengviau
kasdien suvartoti reikiamą vandens kiekį:
prieš pradėdama žindyti šalia savęs pasistatykite stiklinę
vandens ir žindydama nuolat gurkšnokite;
visur su savimi turėkite vieno litro talpos vandens buteliuką
ir dienos metu dažnai gurkšnokite iš jo; tai ir puikus būdas
save stebėti, kiek vandens išgeriate;
naudokite išmaniojo telefono programėlę (jų yra visokių),
kad galėtumėte stebėti, kiek išgėrėte per dieną;
sugalvokite sau kasdienių rutininių veiksmų, kuriuos susiesite su vandens atsigėrimu; pavyzdžiui, kiekvieną sykį, kai
užeinate į vonios kambarį, išgerkite stiklinę vandens;
rytais tik atsibudusi išgerkite didelę stiklinę vandens; tą
patį darykite prieš kiekvieną valgymą;
paskaninkite vandenį šaldyto vandens ledukais;
jei jums nemalonus paprasto vandens skonis, paskaninkite jį riekele citrinos, žaliosios citrinos, agurko, arbūzo ar
persiko skiltele, uogomis, mėtų, bazilikų lapeliais, įtarkuokite
imbiero šaknies;
galbūt jums patiktų gerti kokosų vandenį – tai puiki alternatyva paprastam vandeniui. Tyrimais įrodyta, kad kokosų vanduo žindyvei yra labai sveika vandens alternatyva – kūdikis
per motinos pieną gauna daug naudingų medžiagų.
Autorė Elzė Gerdvilienė
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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 bei 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 vienerių metų amžiaus
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planuokite pirmąjį vizitą pas dantų gydytoją. Kreipkitės į specializuotą vaikų dantų gydytoją, pasiteiraukite kitų mamų
rekomendacijų, kuris iš specialistų 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.
Čiulptuko ar nykščio čiulpimas. Jei kūdikiui nuraminti
naudojate čiulptuką, pasistenkite padėti mažyliui jo atsisakyti iki antrojo gimtadienio. Tas pats terminas rekomenduojamas ir nykštį čiulpiantiems mažyliams. Ilgiau toleruojami šie
įpročiai gali turėti įtakos netaisyklingam sąkandžiui ir nelygiai
išdygusiems dantukams. Čiulptukų gaminama įvairių, todėl
prieš pradėdama naudoti čiulptuką galite pasitarti su dantų
gydytoju, dažniausiai rekomenduojama ortopedinė forma. Visuomet duokite kūdikiui tik švarų čiulptuką, nelaižykite jo pati
norėdama „nuplauti“, nes taip tik užkrėsite kūdikį savo burnos
bakterijomis. Nors tai senosios kartos įprotis, neapsigaukite ir
jūs – negalima mirkyti čiulptuko meduje ar saldžiame sirupe.
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. Nesusigundykite tokiais gėrimais kaip kūdikių arbatėlės ar sulčių gėrimai. Net sultys, ant kurių pakuočių nurodyta,
jog jos neturi pridėtinio cukraus, savyje turi natūralių cukrų,
kurie lygiai taip pat gali sukelti dantų kariesą, dar vadinamą
„buteliuko kariesu“. Burnos bakterijos minta cukrumi ir išskiria
rūgštį, kuri gadina pieninius dantukus.
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
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Vaikai turi tris kartus daugiau skonio receptorių nei suaugusieji, todėl naujos serijos dantų pastos
JORDAN yra vaikų pamėgto vaisių skonio, o dantų pastoje esantis tinkamas fluorido kiekis padeda
apsaugoti dantukus nuo ėduonies! Išrinkite dantų šepetėlį bei dantų pastą, kurie tinka būtent Jūsų vaikui
ir ugdykite tinkamus dantų priežiūros įpročius nuo pirmo dantuko!

Dvasinę Vaiko esmę papildo svarbiausios jo žemiškos
psichologinės prigimties savybės: • aistra tobulėti, • aistra
suaugti, • aistra pažinti, • aistra laisvėti.
Humanistinės pedagogikos manifestas

Raidos tendencijos
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Kūdikis pats sėkmingai atsisėda ir jau gali sėdėti be suaugusiojo pagalbos.
Kūno koordinacija pasiekė tokį lygį, kad vaikelis sėkmingai apsiverčia bet kuria kryptimi.
Prilaikomas už pažastų ir rankų kūdikis mielai imituoja
žingsniavimą.
Kūdikis mokosi šliaužti ir su kiekviena diena tampa
mobilesnis.
Vaikelio rankos klauso jo vis labiau ir labiau. Smulkioji
motorika tik pradeda lavėti, todėl vaikas daiktus čiupinėja dar visu delnu.
Vis dažniau kūdikis mėgaujasi pasiekiamais daiktais ir
jau gali trumpai pažaisti vienas.
Kūdikio klausa labai jautri, todėl jis atkreipia dėmesį į
tylius šiurenimus.
Kūdikis taria ne tik balsius ir priebalsius, bet ir įvairius
dvigarsius. Vaikelis stengiasi atkartoti suaugusiojo tariamus žodžius.
Kūdikis pradeda aiškiai skirti artimą žmogų nuo svetimo, todėl pažįstamus apdovanoja šypsena, o prie svetimų suglumsta. Tai normalus vaiko socialinis elgesys.

Kaip auga jūsų kūdikis?
.........................................................................................
.........................................................................................
.......................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
.........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
...............................................................................................
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Nesitikėk, kad tavo vaikas bus toks, kaip tu arba toks, kokio tu nori. Padėk jam tapti ne tavimi, o savimi.
Janusz Korczak

Žinutė tėvams
Statistinis vaikas neegzistuoja. Jūs turite tikrą, realų, unikalų individą. Kuo anksčiau įsisąmoninsite, kad kiekvienas vaikas
vystosi individualiai, tuo lengviau bus auginti savo vaiką, kad ir kokiu tempu jis vystytųsi.

Saugi aplinka
Pirmąjį dantuką kūdikiui pakanka valyti vandenyje suvilgytu skudurėliu, užvyniotu ant piršto. Vėliau neišsiversite be dantų
pastos ir dantų šepetėlio. Pagrindinės vaikiškų dantų pastų sudėtinės dalys yra paviršiaus aktyviosios medžiagos, kvapai,
skoniai, saldikliai, konservantai ir fluoridas. Fluoridas padeda apsaugoti dantis nuo karieso, tačiau, jei didelis kiekis fluorido
patenka į virškinamąjį traktą, galimas dantų emalės pažeidimas. Kadangi maži vaikai nemoka tinkamai išsiskalauti burnos,
vaikiškoje dantų pastoje fluorido turi būti kuo mažiau, todėl patariama kaitalioti dantų pastą su fluoridu ir be jo.
Medžiagų sąrašą, kurių patariama vengti vaikų higienos priemonėse, rasite interneto tinklalapyje www.pagalvok.lt

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 juostos ir rankų raumenų stiprinimui
Suimkite kūdikį savo delnais po pažastimis ir pakelkite aukštyn taip, kad jis remtųsi plaštakomis į žemę. Leiskite pajausti
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 ranka 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.

www.vsic.lt
nuotolinės vaikų
kineziterapeutės
konsultacijos
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Užduotys suaugusiajam
•
•
•
•
•

Kūdikiui sėdint leiskite jam pasiekti prieš jį gulintį žaislą. Taip padėsite vaikui atlikti įvairius judesius.
Nuolat atlikite su vaiku lengvus trumpus pasimankštinimus, švelnius kūnelio glostymus.
Pasirūpinkite, kad judančiam mažyliui aplinka būtų saugi. Vaikui reikia erdvės šliaužti, vartytis.
Padėkite lavėti vaiko smulkiajai motorikai. Žaisliukai turi būti įvairių dydžių, formų. Stebėkite, kas Jūsų mažylį domina
labiausiai.
Kalbinkite mažylį, toliau įgarsinkite jam aplinką, pasidžiaukite kūdikio atsakymu. Net jei jo ir nesuprantate, nesiliaukite
kalbėję.

Svarbu
Jūs ir Jūsų kūdikis įveikėte pusę kelio iki pirmojo gimtadienio. Linkime Jums labiau pasitikėti vienas kitu.
• Šalia svarbaus kūniško kontakto su vaiku kūdikiui svarbūs tampa ir aplinkiniai daiktai. Padėkite jam atrasti žaislų pasaulį. Vaikai mėgaujasi, kai suaugę žaidžia kartu su jais.
• Maitinimo metu ilsėkitės ir mėgaukitės vienas kito artumu.
• Kalbinkite vaiką, dainuokite jam daineles, kartu klausykitės muzikos, šokite. Atraskite bendravimo džiaugsmą ir malonumą.
• Atminkite, per pirmuosius metus vaikeliui nepabosta tie patys ketureiliai, tos pačios dainelės, tos pačios pasakėlės ar
kiti jau žinomi žaidimai. Vaikas jaučiasi saugiau, todėl mielai dalyvauja jam malonioje veikloje.
• Puoselėkite kūdikio įgimtą grožio ir darnos pajautimą. Sukurkite gražią erdvę kūdikiui augti.
• Pasirūpinkite, kad vaiko žaislai būtų jam saugūs. Atsisakykite žaislų ar daiktų, kurie skleidžia bet kokį nemalonų kvapą
ar dažo, jei neturi saugos ženklinimo.

Žaidimai
Atrandame gyvūnų pasaulį
Vaikams labai patinka gyvūnai.
Žiūrėkite spalvingas knygeles su įvairiais gyvūnais ir įvardykite jų pavadinimus.
Daug malonių emocijų suteikia knygelės, kuriose daug gyvūnų nuotraukų.
Pralinksmina vaikus knygelės, skleidžiančios įvairius gyvūnų garsus.
Įgarsinkite kiekvieną gyvūną: suteiksite vaikeliui daug
džiaugsmo ir skatinsite jį atkartoti garsus.
Papasakokite, kur tie gyvūnai gyvena, ką jie valgo.
Įvardykite gyvūno dydį, pasitelkite į pagalbą savo ir kūdikio
rankas: jei gyvūnas mažas, artinkite delniukus vienas prie
kito ir plonu balseliu sakykite „Štai toks mažas mažas“; jei
gyvūnas didelis, skėskite rankas į šalis ir storu balsu sakykite „Štai toks didelis didelis“.
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Gestų kalba
Kada vaikas pradės rodyti gestus?
Psichologai teigia, kad vaikas gestus atkartoti geba apie
10 mėnesį. Kuo anksčiau pradėsite naudoti gestus savo
kalboje, tuo ilgiau reikės laukti vaikučio atsako, tačiau būsite anksčiau pradėję didinti vaiko supratingumą. Pusės
metų mažylis suteikia daug džiaugsmo tėveliams, jis sparčiai mokosi kaskart vis nustebindamas suaugusiuosius,
tad jei mažylis ploja katučių, moja atsisveikindamas, jis jau
gana didelis parodyti ir kelis kitus, jam aktualius, gestus.
Pamatę gestais kalbančius tėvus vaikučiai pereina kelis
suvokimo etapus – pradedant nustebimu ir baigiant gesto
naudojimu tinkamame kontekste. Kartais šių etapų galime
ir nepastebėti, tačiau kelias iki abipusio bendravimo tikrai
būna įdomus ir sukelia daug džiaugsmo.

Arbatėlės vaikams
Pasitelkus Lietuvos pediatro doc. Algimanto Vingro žinias bei
patirtį, Lietuvoje sukurtos specialios receptūros GURGIO,
PUKSIO, KNIURKIO, ŽVARBIO arbatėlės, kurių sudėtyje nėra
pridėtų cukrų, o žolelės subalansuotos taip, kad sustiprintų
viena kitos veikimą, būtų saugios vartoti. Natūraliai gero skonio atvėsintą arbatėlę mažyliai galės gerti net ir nesaldintą, o
arbatos draugai Puksis, Gugris, Kniurkis ir Žvarbis taps tikri
mažylių geros savijautos pagalbininkai!
Lengvas peršalimas dažniausiai praeina pasitelkus siauralapio gysločio lapų, tūbių, šeivamedžių, ramunėlių žiedų mišinio „Žvarbio“ arbatą. Ji veikia švelniai, retina, slopina sausą
kosulį, skystina sekretą ir gerina atsikosėjimą, skatina prakaitavimą, mažina karščiavimą, ramina burnos ir gerklės uždegimą, slopina bakterijų dauginimąsi.
Sunegalavus pilvukui padėti gali ramunėlių žiedų, kmynų
vaisių, pipirmėčių lapų, saldžiųjų pankolių vaisių mišinio arbatėlė. Tokios sudėties „Puksio“ arbatėlė gerina virškinimą,
aktyvina virškinimo veiklą, slopina uždegimo procesus, mažina dujų kaupimąsi žarnyne ir skatina oro pasišalinimą, kartu
malšina dėl jų atsirandantį skausmo pojūtį.
Gelbstint užkietėjusius viduriukus, vertingos maistinės

skaidulos, balkšvųjų gysločių sėklų luobelių, linų sėklų, ramunėlių žiedų ir obuolių žievelių arbatėlės mišinys. Tokia
sudėtimi paruošta „Gurgio“ arbatėlė šiek tiek panaši į drebučius, tačiau malonaus skonio. Ji labai švelniai, nedirgindama organizmo mažina vidurių užkietėjimą, pūtimą, ramina
virškinamąjį traktą.
Vaikų dirglumui, irzlumui, sunkiam užmigimui šalinti vertėtų
rinktis melisų lapus, levandų žiedus, pasiflorų žolę, liepų žiedus, o dar geriau – visų jų mišinį – „Kniurkio“ arbatėlę. Ji taip
pat padeda šalinti niežulį, ramina, slopina nerimą, dirglumą,
mažina skausmą, atpalaiduoja, padeda užmigti.
Kokios turi būti arbatėlės, kad jas galėtų vartoti jau ir mažyliai,
pataria daktaras Algimantas Vingras:
netinka suaugusiems skirtos vaistažolės ir jų mišiniai – ieškokite specialiai subalansuotos receptūros produktų;
arbatoje mažyliams nereikalingi pridėti cukrūs;
esant poreikiui vartoti žolelių arbatos kasdien, po 2 savaičių
reiktų daryti pertrauką (ne trumpesnę kaip 10–14 dienų);
arbatėlė turėtų būti vartojama tik šviežiai paruošta;
siekiant palaikyti pakankamą skysčių kiekį, rekomenduojama per dieną išgerti 300–400 ml arbatėlės.

Papildomas maitinimas
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja išimtinį
žindymą iki 6 mėn. amžiaus – kol vaikui prasideda septintas
mėnuo. Jei vaikas gerai priauga svorio, gerai vystosi ir jaučiasi, anksčiau duoti kokio nors maisto ar gėrimo nėra tikslinga,
o kai kuriais atvejais net rizikinga sveikatai.
Bet koks gėrimas – vanduo, arbatėlė, sultys, ar maistas –
tyrelė, košė, jogurtas, karvės pienas – tokio amžiaus vaikui
yra papildomas maistas: mažiau ar daugiau kaloringas. Jis
mitybiškai nereikalingas, dėl nesubrendusio kūdikio žarnyno,
virškinimo fermentų ir inkstų funkcionavimo net žalingas, didina infekcijų riziką, be to, slopina motinos pieno gamybą.
Papildomas maistas žindomam kūdikiui turi būti duodamas
nei per anksti, nei per vėlai – būtent tada, kai pagal vystymosi
fiziologiją jau reikia kai kurių kitų maisto medžiagų, nei yra motinos piene, o ir virškinimo sistema pasirengusi virškinti daugiau nei motinos pieną, paėmęs į burną tirštą maistą vaikas
ne spjauna jį, o liežuviu moka nustumti giliau į burną ir nuryti.

Kada pradėti papildomai
maitinti?

Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja pradėti
duoti papildomą maistą, kai:
vaikas yra apie pusės metų amžiaus (žarnynas pakankamai subrendęs, kad priimtų kitą maistą, liežuviu vaikas gali
nustumti maistą link ryklės, o ne iš burnos);
pagal poreikį žindomas vaikas nepriauga svorio arba
priauga labai mažai;
vaikas rodo susidomėjimą kitu maistu (siekia, kai mato
kitą maistą, stebi, kai valgo kiti žmonės).
Kiti papildomi kriterijai:
vaikas sėdi;
kalasi pirmieji dantys;
atrodo liūdnas, nepatenkintas.
Geriausia duoti iš vietinių produktų namie gamintus patiekalus. Taip pat vertėtų atsižvelgti į sezoną: jei pradedate duoti
papildomą maistą vasarą ar rudenį, kai yra darže užaugintų
šviežių daržovių, vertėtų pradėti nuo daržovių košės. Neskubėkite duoti sulčių ir uogų, vaikas pirmiausia turi priprasti prie
virtų produktų.
Pradėjus maitinti kūdikį kitu nei motinos pienu maistu,
svarbu ugdyti ir jo gebėjimą gražiai valgyti, naudotis valgymo
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įrankiais ir indais. Žindomą kūdikį girdyti reikėtų iš puodelio ir
neduoti gerti iš buteliuko su čiulptuku. Tirštą maistą sumaitinti
šaukštu, kad pradėjęs gauti kitokį maistą, vaikas suprastų,
kas yra geriama, o kas valgoma.
Neskubėkite eksperimentuoti. Vaikui reikia laiko priprasti prie atskirų maisto produktų ar iš jų pagamintų patiekalų.
Prieš pagalvodami, ar duoti vienokį ar kitokį produktą, pagalvokite, ar vaikui pagal amžių tikrai jo reikia.

Kiek kūdikiui reikia papildomo
maisto?

Svarbu, pradėjus duoti kūdikui papildomą maistą, iš pradžių
jį pažindyti, o kai jis nori dar, pasiūlyti kito maisto. Taip garantuosite, kad vaikas tebegaus tinkamą kiekį motinos piene
esančių labai svarbių maisto medžiagų, nemažės pieno gamyba, o jums netikėtai neprasidės pieno sąstovis ir krūtų tinimas. Pirmų metų pabaigoje „motinos pienas“ turėtų teikti
1/3–1/2 paros energijos poreikio, o vaikais būti žindomas
ne mažiau kaip 2–3 kartus per dieną.
Palaipsniui, kai vaikas pripras prie kito maisto – pasiūlysite
kitą maistą pirmiau nei krūtį. Tačiau ir papildomai maitinamas
vaikas dažnai prašo krūties tarp maitinimų, tai yra normalu.
Pradėjus papildomai maitinti, natūraliai prasideda lėtas nujunkymo procesas: vaikas vis daugiau gauna kitų produktų
nei motinos pieno, o motinos pieno gamybos procesas po
truputį lėtėja.
Papildomu maistu pradėsite maitinti po labai mažai, kol
vaikas pripras prie produkto, ir palengva didinsite porciją.
Nebūtina, kad vaikas suvalgytų visą maisto kiekį vienu kartu –
galima jam pasiūlyti kelis kartus per dieną, kai jis rodo susidomėjimą. Neverskite vaiko valgyti – taip slopinsite jo įgimtą alkio
ir sotumo reguliavimo gebėjimą ir vaikas neįpras persivalgyti.
Pripratinę prie vieno „patiekalo“, bandysite kitą.
Energijos kiekis, kurį pagal poreikį žindomas kūdikis pasipildyti turėtų papildomu maistu industrinėse šalyse sulaukęs 6–8 mėn. amžiaus – 130 kcal., 9–11 mėn. – 310 kcal,
12–23 mėn. – 580 kcal.
Net ir papildomai maitinamą vaiką ypač svarbu dažniau
žindyti, kai jis serga, vasaros karščių metu, padažnėjus sezoniniams virusiniams susirgimams.
Daiva Šniukaitė-Adner
Slaugos magistrė, Žindymo ir laktacijos valdymo
tarptautinė konsultantė (IBCLC), www.pradzia.org

Iš prigimties Vaikas jau yra asmenybė.
Vaikai ne rengiasi gyvenimui – jie jau gyvena.
Tikrasis Vaiko auklėjimas – tai mūsų saviaukla.
Meilė Vaiko ugdymą dvigubai pagreitina.
Humanistinės pedagogikos manifestas

Raidos tendencijos
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Judėdamas kūdikis atranda savo kojas ir mielai žaidžia
su jomis. Be jokių papildomų mokymų kūdikis gali kojų
pirštus pritraukti prie burnytės.
Kūdikis ne tik šliaužia, bet ir mokosi ropoti.
Suaugusiajam padedant vaikelis gali vis stabiliau dėlioti
kojeles. Tačiau ypač patinka spyruokliuoti vietoje.
Vaikas sėdi savarankiškai be didesnių pastangų, todėl
sėdėdamas gali užsiimti įvairia veikla.
Vaikas rankytėmis ne tik žaidžia su žaislais, bet mielai
ploja katučių.
Rankelės labai paklusnios. Jos ne tik gali paimti kokį
skanėstą, tačiau gali išlaikyti puodelį.
Vaikas jau gali ieškoti tų daiktų, kurių nemato. Kaip ir
veidų, kurių nėra šalia.
Kūdikis jau žino, kad daiktai krinta ne į viršų, o į apačią.
Bendravimas teikia džiaugsmo ne tik suaugusiajam, bet
ir kūdikiui. Tariamų garsų vis daugėja. Vaikas vis dažniau parodo, ką ir kaip supranta.

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

Žinutė tėvams
Nuo pat gyvenimo su kūdikiu pradžios reikia išmokti perskaityti savo vaiko siunčiamas žinutes apie individualius poreikius
bendrauti, žaisti, žįsti, miegoti, valgyti ir pan. Tėvai nejučiomis gali pradėti tikėtis iš vaiko tokio elgesio, koks yra aprašytas
knygose. Todėl labai svarbu suprasti savo vaiko prigimtį.

Saugi aplinka
Mažiau yra geriau! Naudokite tik būtinas kūdikių higienos ir kosmetikos priemones. Venkite išvardytų alergizuojančių
cheminių medžiagų, esančių higienos priemonėse: Amyl Cinnamal, Amylcinnamyl Alcohol, Alpha-Isomethyl Ionone, Anise Alcohol, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Benzyl Cinnamate, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Cinnamal,
Cinnamyl Alcohol, Citral, Citronellol, Coumarin, Eugenol, Evernia Furfuracea Extract (tree moss extract), Evernia Prunastri
Extract (oak moss extract), Farnesol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Isoeugenol, Limonene, Linalool, Methyl-2-Octynoate.
Patarimų, kaip išsirinkti vaikų priežiūros priemones be pavojingų medžiagų, rasite interneto tinklalapyje www.pagalvok.lt

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.

www.vsic.lt
nuotolinės vaikų
kineziterapeutės
konsultacijos
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Užduotys suaugusiajam
•
•
•
•
•
•

Duokite vaikui skirtingai skambančių žaislų, nes vienas mėgstamiausių užsiėmimų – daužyti daiktus vienas į kitą.
Sakykite ritmingus ketureilius ir plokite su vaiku katučių.
Pats laikas pradėti žaisti žaidimus, kai kūdikis ieško paslėpto už nugaros daikto.
Žaiskite žaidimą „ku–kū“. Tam labai tiks šilkinė skarelė, kuria švelniai uždengsite vaikelio akis. Po kelių bandymų kūdikis
pats išmoks nusiimti skarelę ir apdovanos Jus šypsena.
Atkreipkite vaikelio dėmesį į rūbelių spalvas, už lango skrendančius paukščius, įvairius garsus ir vaizdus.
Sudarykite sąlygas vaikeliui išgirsti įvairios muzikos. Dainuokite patys vaikiškas daineles, niūniuokite gražias melodijas.

Svarbu
Būkite savo kūdikiui laimės ir džiaugsmo šaltinis susipažįstant su jį supančiu pasauliu.
• Kūniškas kontaktas kūdikiui yra labai svarbus. Atraskite, kokie prisilietimai ir judresni žaidimai pralinksmina Jūsų vaikelį.
• Žindymas labai svarbus vaikeliui. Ilsėkitės abu ir mėgaukitės vienas kito šiluma.
• Padėkite kūdikiui atlikti įvairius judesius: kalbinkite jį ir skatinkite pasisukimą į garso pusę, padėkite šalia žaislų ir skatinkite jų siekti.
• Padėkite kūdikiui atrasti vis labiau jam paklūstantį kūnelį su judančiomis rankytėmis ir kojytėmis.
• Leiskite vaikui atrasti pasaulį taip greitai, kaip jis yra tam pasiruošęs.
• Darykite su vaikui tai, ką jam patinka daryti. Kiekviena vaikui miela veikla turi jam didelės reikšmės. Mat vaikai patys
žino, kada jiems jau galima pradėti vartytis, atsisėsti, atsistoti ir žengti pirmuosius žingsnelius. Nelyginkite savo vaiko
raidos su knygose aprašytomis, nes kiekvieno kūdikio raida yra unikali. Svarbu, kad Jūs, susipažinusi su raidos eiga,
sudarytumėte įvairiapusei vaikelio raidai tinkamas sąlygas.

Žaidimai
Pasivaikščiojimas lauke
Pasirūpinkite, kad vaikelis pasivaikščiojimo metu jaustųsi
saugiai. Tik tada jis galės matyti tai, kas vyksta aplinkui.
Vieni vaikai mielai dairosi iš vežimėlių, o kitiems reikia būti
kuo arčiau mamos, ant rankų arba nešioklėje. Būten tokia
padėtis leidžia vaikui geriau stebėti gyvenimą lauke.
Pasakokite vaikeliui, kad einate pasivaikščioti.
Išėję į lauką, pasveikinkite saulę, dangų, debesis, vėją, lietų
ar snaiges.
Kalbėkitės lauke su kūdikiu, žinoma, jei jis nemiega. Niekada nepalikite vaiko vieno vežimėlyje lauke. Tai gali labai
išgąsdinti kūdikį.
Pasakokite, ką matote. Tai privers Jus dar ir dar kartą nustebti, koks nuostabus pasaulis.
Atkreipkite dėmesį į čirškiančius žvirblius.
Pasekite, kur eina katinas ir kur bėga šuo.
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Gestų kalba. „Valgyti“
Kas dar padeda?
Svarbiausi sėkmės garantai yra kartojimas, kontekstas ir
jūsų džiaugsmas. Verbalizuokite savo veiksmus, ketinimus.
Valgydami rodykite valgomo produkto
ar patiekalo gestą. Vartydami knygeles
parodykite, kas jose nupiešta. Eidami
pasivaikščioti papasakokite, ką matote. Vaikai iš karto tiksliai gestų neatkartoja, todėl remkitės kontekstu,
kai spėjate, ką mažylis nori pasakyti.
Drąsiai perklauskite, ar gerai supratote, ir atkartokite taisyklingą gestą,
nes vaikučiai „švepluoja“ ir kalbėdami
rankutėmis.
Gestas VALGYTI: suglaustus rankos
pirštelius artiname link burnos.

Pagalbinės priemonės
žaidimams ir judėjimui
Suaugusieji neturėtų trikdyti kūdikio raidos ginčytinomis pagalbinėmis priemonėmis arba atgyvenusiais įpročiais, kaip
reikia prižiūrėti vaikutį. Sveikam vaikui, kad galėtų pagal amžių
ropoti, sėdėti ir stovėti, tereikia judėjimo laisvės ar žaidimų
erdvės.

Ankstyvas sodinimas

Kol kūdikis geba gulėti tik ant pilvo ir nesėdi savarankiškai,
formuojasi kaklinės stuburo dalies linkis. Kai pradeda sėdėti,
kūdikio nugarytė būna C raidės formos ir lavėjant sėdėjimo
pusiausvyrai bei ilgėjant sėdėjimo trukmei formuojasi krūtininės stuburo dalies linkis. Kai kūdikis pradeda savarankiškai stovėti prie baldo, tik tuomet formuojasi juosmeninės
stuburo dalies linkis. Per anksti skatindami vaiką sėdėti ar
vaikščioti, stabdome stuburo linkių formavimąsi, o tai gali
atsiliepti vyresniame amžiuje laikysenos sutrikimais, nugaros
skausmais ir kt.
Dažniausiai kūdikiai ypač greitai išmoksta sėdėti tada, kai
dažnai sėdėti tėvams ant kelių; „jodami“ sėdėjimo plokštuma
juda, o tai sparčiai ugdo automatines pusiausvyros reakcijas
ir kūno padėties išlaikymo refleksus.

Spyruoklinis „gultukas“

Spyruoklinis „gultukas“ gali neigiamai paveikti sėdėjimo raidą.
Spyruokliavimas skatina suptis visu kūnu ir dėl to dažnai atsiranda labai stiprus spazmas – nugaros raumenų mėšlungis.
Spyruokliniame „gultuke“ prisegtas kūdikis praranda galimybę
patenkinti savo motorinius poreikius natūraliu būdu, neišvengiamai ima žaisti, naudodamasis ekstensoriniais spazmais.
Ganai ilgai laikyti prisegti spyruokliniame „gultuke“ vaikai, būdami 10–12 mėn. amžiaus ir jau turėdami sėdimos padėties
pusiausvyros reakcijas, laisvai sėdėdami nuolat pradeda suptis ir pargriūna aukštielninki.

Lavinamasis kilimėlis

Jis pravers, kai kūdikis pradės fiksuoti žvilgsniu priešais save
esančius daiktus. Maždaug nuo 1,5 mėn. jau galite kūdikį
pratinti pabūti ant tokio kilimėlio. Iki to laiko dauguma jų nori
būti mieliau sūpuojami ant rankų. Maždaug 2 mėn. amžiaus
kūdikis jau turėtų bandyti liesti žaisliukus. Patariama sumažinti
kabančių ant kilimėlio žaisliukų kiekį, kad nesukeltumėte hiperstimuliacijos.

Šokliukas

Į šokliuką dėti kūdikį rekomenduojama tada, kai kūdikis tvirtai
savarankiškai sėdi, ropoja ir atsistoja. Iš esmės, ne anksčiau
kaip 7 mėn. amžiaus. Tačiau prieš tai turite būti tikri, kad klubo sąnariai pagal amžių yra išsivystę taisyklingai. Jei buvo
diagnozuota klubo sąnario displazija, tuomet į šokliuką dėti
draudžiama.

Vaikštynė

Vaikštynė saugi ir galima kūdikiui tuomet, kai kūdikis pats vartosi, šliaužia, savarankiškai sėdi, ropoja, įsikibęs atsistoja ir
eina šoniniu žingsniu palei baldus (o tai didžioji dalis kūdikių
atlieka būdami ne jaunesni kaip 9 mėn. amžiaus). Tokiu būdu
kūdikis jau pats moka perkelti kūno svorį, taisyklingai statyti
pėdą, tad vaikštynė gali padėti kūdikiui išmokti eiti į priekį.

Stumdukas

Šis veiklos įtaisas dažniausiai namuose atsiranda tada, kai
kūdikis jau eina šoniniu žingsniu palei baldus. Tačiau tikrai
sėkmingai jis gali būti siūlomas kūdikiui jau nuo 4–5 mėnesio,
kai kūdikis jau verčiasi ant šono, o gulėdamas ant pilvo tiesia
į priekį rankutes. Būtent toks įtaisas skatins kūdikį verstis ant
šono (pilvo), o gulint ant pilvo kelti galvą ir tiesti (kelti) rankas.
Tai puikus viršutinės kūno dalies treniruoklis. Sėdinčiam kūdikiui (6–9 mėn.) padės lavinti pusiausvyrą, akių, rankų koordinaciją, šonines atramos ir pusiausvyros reakcijas. Vėliau, kai
pradės ropoti ir stotis, paskatins kūno svorio perkėlimą einant
pirmyn. Sėkmingai stumduko funkcijas gali atlikti ir tokie žaislai
kaip mašina stumdukas ar žaislinis pirkinių vežimėlis.

Muzikinis veiklos staliukas

Tikslinga paankstinti muzikinio veiklos staliuko įsigijimą. Jį galima pasiūlyti vaikui jau nuo 4 ar 5 mėnesio, kai jau „išauga“
lavinamąjį kilimėlį ir jis tarnauja tik kaip paklotas ant žemės.
Vėliau šis žaislas padės lavėti sėdinčio kūdikio pusiausvyros
ir atramos reakcijoms, skatins pereiti ant kelių ir atsistoti. Lavinamasis kilimėlis tarnauja tik tol, kol kūdikis pradeda vartytis,
o su stumduku ir muzikiniu staliuku žaidžia dar ir trimetis.
Vaikui fiziškai, emociškai ir psichologiškai saugiausia ant
tėvų rankų. Jokie daiktai nepakeis tėvų rankų šilumos ir skiriamo dėmesio.
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Vaiko vedamas primaitinimas (BLW)
Primaitinimas – tai lyg pirmas mažutis kūdikio žingsnelis į suaugusiųjų pasaulį pradedant ragauti „tikrą“ maistą, o ne mamos pieną (ar mišinuką). Ši kelionė gali trukti įvairiai – nuo
6 mėnesių iki 2 metų, o gal ir ilgiau (ypač maitinamiems mamos pienu mažyliams).
Sulaukęs 6 mėn. amžiaus kūdikis pasiekia atitinkamą raidos
etapą, kai jo nervų sistema, koordinacija, judesiai jau yra
pakankamai brandūs, todėl pats laikas pradėti primaitinimą.
Svarbu suprasti, kad pirmasis kietas maistas, dar vadinamas papildomu maistu, nėra skirtas pakeisti mamos pieną
ar mišinuką, bet jį papildyti. Tik pamažu kūdikio mityba tampa
įvairesnė. Labai dažnai primaitinimui vadovauja tėvai. Pradėję maitinti kūdikį šaukšteliu, jie nusprendžia, kada ir kaip
pradėti primaitinimą kietu maistu, o nebesiūlydami krūties (ar
buteliuko) – kada baigti maitinti mažylį pienu. Vaiko vedamas
primaitinimas leidžia kūdikiui pačiam vadovauti šiam procesui, naudojantis savo instinktais ir įgūdžiais. Mažylis gali pats
nuspręsti, kada turėtų prasidėti primaitinimas, ką ir kiek jis valgys. Svarbu išlaukti, neskubinti. Jei tik mažyliui suteikiamos
visos galimybės tobulinti įgūdžius, visi vystymosi etapai
neateis nei greičiau, nei vėliau negu pats geriausias laikas konkrečiam vaikui.
Kai sakome, kad kūdikis vadovauja primaitinimui, turime
galvoje, kad jis sėdi kartu su šeima valgio metu ir prisijungia
valgyti tada, kai yra pasiruošęs. Kai tik mažylis susidomi maistu, ima jį į ranką ir pradeda tyrinėti, tėvai skatina jį tai daryti.
Nėra svarbu, ar pirmaisiais kartais jis ką nors suvalgys, ar ne.
Nėra vieno produkto, nuo kurio geriausia pradėti vaiko vedamą primaitinimą. Primaitinimo esmė – siūlyti mažyliui įvairų ir
sveiką maistą, kurį valgo visa šeima. Jei šeimoje nėra alergiškų
žmonių, visas šeimos valgomas maistas yra tinkamas ir mažyliui. Pirmaisiais mėnesiais siūlykite kuo grynesnius produktus,
taip kūdikis galės susipažinti su jų skoniu, tekstūra, formoma.
Rekomenduojama siūlyti pailgus, už mažylio delną ilgesnius
maisto gabaliukus, kuriuos būtų patogu paimti į rankutę, o sugniaužus liktų galas, kurį galima kišti į burnytę. Kūdikiui augant
ir vystantis jo gebėjimams gabaliukus po truputį mažinkite.
Rekomenduojama vengti šių produktų:
Druskos Cukraus Medaus Neskaldytų riešutų
Liesų produktų Perdirbto maisto Kaulingų žuvų
Žalių ir nepilnai termiškai apdorotų kiaušinių.
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Keletas paprastų pirmojo pirštukais imamo kieto maisto
idėjų:
Garinti brokolio žiedynai
Orkaitėje keptos daržovių lazdelės – (morkų, bulvių, baklažanų, saldžiųjų bulvių, ropių, pastarnokų, cukinijų, moliūgų)
Lengvai apvirtos nesmulkintos
daržovės (šparaginės pupelės, mažosios kukurūzų burbuolės,
saldieji žirneliai, valgomi su ankštimis, ir pan.) Agurko lazdelės
Stori avokado griežinėliai;
Vištiena (virta, supjaustyta
juostelėmis arba kulšelė, nulupus odą)
Jautienos, ėrienos,
kiaulienos juostelės Vaisiai (kriaušė, obuolys, bananas, persikas, nektarinas, mangas – visas arba supjaustytas lazdelėmis) Kietojo sūrio lazdelės Duona, pjaustyta lazdelėmis
Galima sakyti, kad vaiko vedamo primaitinimo atveju situacijos kontrolė yra kūdikio rankose. Tai turi daug privalumų:
Jis nusprendžia, kada pradėti primaitinimą (sėdėdamas tiesiai su pagalba ar be jos, išlaikydamas galvytę, sugebėdamas
sučiupti maistą pirštukais ir pataikyti įsidėti jį į burną, rodydamas susidomėjimą kietu maistu).
Jis nusprendžia, ką valgyti (kai pasiūlote įvairių visaverčio
maisto produktų ir leidžiate pačiam pasirinkti, ką valgyti, o
ko ne).
Jis nusprendžia, kiek valgyti (kai leidžiate sekti savo sotumo ženklus – nustoti valgyti, kai nebesijaučia alkanas, arba
toliau valgyti, jei vis dar jaučiasi alkanas).
Jis paima maisto gabaliuką ir pats įsideda į burną (tai leidžia kontroliuoti, ką valgo ir kiek valgo). Laikydamas maistą
burnytėje kūdikis tyrinėja juslines maisto savybes, kurios yra
tokios pat svarbios kaip ir tai, ką jis realiai nuryja. Kramtant
vystosi kalbėjimo įgūdžiai. Vaiko vedamas primaitinimas apima
ir skystesnės konsistencijos produktus: kūdikis šaukštelį laiko
pats ir minkštą maistą į savo burnytę įsideda pats.
Nuplaukite mažylio rankutes vandeniu ir švelniu muilu kiekvieną kartą sodindama jį valgyti. Skatink visus šeimos narius
išsiugdyti įprotį prieš valgį plautis rankas. Ypač atsakingai
plaukitės rankas ir skatinkite tą daryti kitus šeimos narius, jei
yra sergančių peršalimo arba virškinimo ligomis.
Kaip matote – vaiko vedamas primaitinimas nusako ne
maisto produktus ar jų konsistensiją, bet pasitikėjimą vaiko
gebėjimais ir veiksmų eigą prie stalo. Mokymasis valgyti, kaip
ir kitos raidos stadijos, yra procesas, reikalaujantis laiko ir
kantrybės. Prisiminkite, kad kiekvienas mažylis turi savo tempą, kiekvienas mokosi ir reaguoja skirtingai. Todėl geriausias
kelias į sėkmę – kantrybė ir atsipalaidavimas!

Labai svarbu, kokioje aplinkoje Vaikas auga, su kokiais
žmonėmis bendrauja, kokį jų elgesį stebi, kuo domimasi jį
supančioje aplinkoje. Tai formuoja asmenybę, jos tolesnę
ugdymosi kryptį. Š. Suzukis

Raidos tendencijos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaikas intensyviai stebi, kas vyksta šeimoje, kas ką veikia ir mokosi stebėdamas.
Kūdikis labai atidžiai klausosi, ką kalba aplinkui esantys
žmonės ne tik jam, bet ir tarpusavyje.
Pasilaikydamas už ko nors jis jau mėgina pats atsisėsti
ir atsistoti.
Laikomas už pažastų jis ir toliau mokosi vaikščioti.
Vaikas savo rankelėmis atlieka daug įvairių judesių.
Nauju žaislu susidomi, nustemba.
Vaiko veide atsiranda daugiau mimikų.
Vaikas puikiai skiria pažįstamus nuo nepažįstamų.
Vaiko rega ištobulėjo, jis aktyviai ieško akimis daikto ir
deda daug pastangų jį pasiekti.
Vaikas labai domisi savo atvaizdu veidrodyje, tačiau dar
nesupranta, kad mato save.
Kūdikis ne tik taria įvairius garsus ir jų junginius, bet
atranda, kad gali šnibždėti bei burnyte skleisti daug kitų
garselių. Parodykite jam, ką jis gali.

Kaip auga jūsų kūdikis?
.........................................................................................
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Viskas, ko pasiekiame jėga, prievarta, spaudimu, yra nestabilu, nepatikima ir netvirta. J. Korčakas

Žinutė tėvams
Atrasdami savo kūdikio prigimtį kiekvieną kartą vis lengviau prisitaikysite prie vaiko ir susiderinsite su juo. Jei pirmaisiais
gyvenimo mėnesiais neturėjote kitos išeities – tik tenkinti kūdikio poreikius, vaikui augant jūsų poreikiams atsiranda vis
daugiau erdvės. Visada likite atviri greitai vaiko raidai, leiskite jam rizikuoti, bandyti, patirti sėkmes ir nesėkmes. Nesvarbu, kokio amžiaus jūsų vaikas, vadovaukitės tasykle: „Aš nedarau už jį nieko, ką jis jau pats gali padaryti.“

Saugi aplinka
Gaminiai, paženklinti nepriklausomų institucijų patvirtintais ekoženklais, atitinka specialius aplinkosaugos, poveikio sveikatai ir kitus reikalavimus. Tam, kad būtų suteiktas ekoženklas, atliekami nepriklausomų ekspertų vertinimai. Kiekvieną iš
žemiau išvardytų ženklų suteikianti institucija turi nustačiusi viešai skelbiamus pavojingų cheminių medžiagų naudojimo
reikalavimus. Jų tinklalapiuose išvardyti gamintojai ir produkcija, kuriai ekoženklai suteikti. Lietuvoje galima įsigyti šiais
ekoženklais paženklintų vaikų priežiūros priemonių:
Daugiau informacijos apie ekoženklus rasite interneto
tinklalapyje www.pagalvok.lt

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.

www.vsic.lt
nuotolinės vaikų
kineziterapeutės
konsultacijos
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Užduotys suaugusiajam
•
•
•
•
•
•

Nepalikite vaiko vieno, kai užsiimate namų ruoša. Jis gali stebėti Jus darantį pietus, klausytis Jūsų pasakojimų.
Atminkite, kad vaikas supranta labai daug, tačiau dar negali su Jumis kalbėtis.
Pasirūpinkite saugia vaikui aplinka, nes jis vis daugiau juda, judesiai tampa vis savarankiškesni. Jis drįsta padaryti tai,
ko anksčiau nedarė.
Nepamirškite „oro vonių“, skirkite laiko mankštelėms, judriems žaidimams.
Pasirūpinkite, kad vaikas galėtų stebėti savo atvaizdą veidrodyje. Tai bus labai smagi pamoka apie veido dalis: lieskite
jas ir vardykite.
Nors kūdikiui stiprus garsas kenkia, pats jis gali labai garsiai rėkti. Tokiu būdu kūdikiai išreiškia savo nepasitenkinimą.
Tai yra normalus bejėgio žmogučio elgesys, o ne kūdikio manipuliacijos. Reaguokite į tai geriau anksčiau nei vėliau.

Svarbu
Paimkite kūdikį ant rankų ir prieikite prie veidrodžio. Jūs – nuostabūs.
• Kai kūdikis juda, jį apima didelis džiaugsmas. Judėkite kartu. Lai Jūsų judriuosius žaidimus lydi maloni muzika.
• Kalbinkite mažylį ir bendradarbiaudami atraskite kūdikių gestų kalbos girdintiems mažyliams džiaugsmus.
• Atsakykite į vaikelio skleidžiamus garsus, aktyviai dalyvaukite jo pokalbyje, džiaukitės, girkite, šypsokitės.
• Atraskite, kokios paveikslėlių knygelės labiausiai patinka Jūsų vaikeliui. Padėkite mažyliui vartyti knygelės puslapius ir
stebėti spalvingus vaizdus. Pasakokite, kas nupiešta. Įgarsinkite nupieštus daiktus, gyvūnus. Ieškokite nupieštų daiktų
savo aplinkoje.

Žaidimai
Pažindinamės su šeima
Būdami su vaikeliu, pasakokite jam apie jo artimuosius.
Turėkite didelių nuotraukų su artimiausių žmonių veidais.
Vartykite jas ir pasakokite, kas kur yra.
Padėkite keletą nuotraukų prieš mažylį ir prašykite, kad jis
surastų tėtį ir pan.
Pasirūpinkite, kad seneliai kaip galima dažniau lankytų kūdikį. Svarbu, kad močiutės ir seneliai tinkamai atliktų savo
rolę. Mat jie gali tapti mažų vaikų vaikystės burtininkais. Įvardykite tam tikrus išskirtinius kiekvieno žmogaus bruožus:
didelė nosis, ilgi plaukai, akiniai, garbanoti plaukai ir pan.
Pasakokite vaikeliui, kur dirba tėtis, ką jis darbe daro,
perspėkite prieš tėčiui grįžtant, laukite jo, paruoškite kokį
siurprizą ir būtinai apkabinkite ir pabučiuokite jam grįžus.
Labai svarbu, kad šeima kas dieną tam tikrą laiką pabūtų
kartu. Kai niekas niekur neskuba. Pats tinkamiausias tam
laikas yra po maudynių prieš miegelį.

74

Gestų kalba. „Myliu“
Pradedame mokytis pirmųjų gestų
Nors tėveliai tikisi, kad mažylis daugiausia dėmesio skirs
sauskelnių keitimui, pasiprašys paguldomas ar nupasakos, kokios košės labiau norėtų, vaikučiai mano kitaip. Jiems labiau rūpi
skalbyklės būgnas, mirksinčios lempelės ir jų mylimukai. Siekdami paskatinti vaikutį domėtis gestais, parodykite jų mėgstamų daiktų gestus.
Labai svarbus žodis, kurį kartojame
kasdien savo brangiausiems žmonėms, yra MYLIU. Sakykite kūdikėliui,
ką mylite, ir rodykite šį gestą.
Gestą MYLIU rodome taip: sukryžiuojame rankas ant krūtinės ir lyg ką pamyluojame.

Vaiko priežiūra ir karjera
Lietuvoje mamos ir tėčiai turi išskirtinę galimybe su mažyliu namuose būti net iki 3 metų. Per tą laiką, augindamos
mažylius, kai kurios mamos iš naujo atranda save ir ryžtasi
kardinaliems pokyčiams, pradeda verslus ar nusprendžia iš
esmės keisti darbo sritį. Yra mamų, kurios po vaiko priežiūros atostogų į darbo rinką žengia pirmą kartą. Šiaip ar taip,
anksčiau ar vėliau mintys apie darbą aplanko beveik visas,
ypač artėjant atostogų pabaigai. Ir ne visuomet tos mintys
būna šviesios bei pozityvios. Viskas atrodo taip sudėtinga ir
painu, kad imame vengti bet kokių su tuo susijusių minčių ir
atidėliojame sprendimus iki paskutinės minutės. Tam, kad į
darbo rinką grįžtumėte šypsodamasi ir pasitikėdama savimi,
verta pradėti ruoštis iš anksto.
Atsikratykite baimės, jog mamoms su vaikais sunku rasti
darbą. Viskas prasideda nuo nusiteikimo. Nors šiandieninė
situacija darbo rinkoje nėra pati palankiausia mamoms su
vaikais, tai jokiu būdu nėra nuosprendis. Yra daugybė įmonių, kurioms vadovauja puikūs darbuotojų į vyrus ir moteris
neskirstantys vadovai. Jei turite darbo patirties, esate aktyvi ir
motyvuota asmenybė, tikrai rasite savęs vertą darbą. Jei netikėsite savo jėgomis, vargu ar jumis patikės būsimas darbdavys. Pradėkite nuo savęs.
Kaip pasiruošti grįžimui į darbo rinką dar vaiko priežiūros
atostogų metu? Jei jūsų vaikas neramus, bet kokie pasiruošimo darbai gali pasirodyti neįmanoma misija. Tad, jei dabar
išgyvenate sunkų laikotarpį, neverskite savęs daryti to, ko
nenorite. Verčiau palaukite tokio meto, kai būsite labiau pailsėjusi ir motyvuota. Aplankius pirmoms mintims apie darbus,
nenustumkite jų į šoną, neatidėliokite.

Nuo ko pradėti?

1. Pirmiausia įsivertinkite savo siekius ir galimybes
Turėdama laisvą valandėlę, skirkite laiko savianalizei. Geriausia tai būtų atlikti raštu, mat tai, ką užrašote ranka, turi
didesnę galią tapti realybe. Tikėtina, kad užrašus kartais atsiversite paskaityti, o kiekvieną kartą skaitant didėja tikimybė,
kad imsitės veiksmų.
2. Apmąstykite šiuos klausimus:
Ko aš noriu? Kur norėčiau save matyti po 5 ar 10 metų?
Kokia veikla man teikia tiek malonumo, kad galėčiau ja užsiimti visą parą? Pasvarstykite, kokia darbo sritis jus domina,
kokios įmonės patinka, kokias pareigas norėtumėte užimti.

Žinodama kryptį ir tai, kas jums tikrai patinka, galėsite po
truputį stebėti darbo pasiūlymus, susipažinti su keliamais reikalavimais, planuoti, kur ir kokiu būdu įgyti patirties, išmokti
užsienio kalbų ir pan.
Kokios mano stipriosios savybės?
Galbūt tai kelerių metų patirtis kokioje nors srityje ar net kelių
užsienio kalbų žinios, o gal paraleliai vystote nedidelį verslą
ar padedate tai daryti kitam žmogui, galbūt kur nors savanoriaujate ar užsiimate laisvai samdomo specialisto veikla,
dalyvaujate projektuose. Viskas, kas parodo jūsų motyvaciją
ir aktyvumą, yra privalumai.
Kokios mano silpnosios savybės?
Ko man trūksta, kad galėčiau įsidarbinti ten, kur noriu? Paanalizuokite savo trūkumus. Galbūt trūksta darbo patirties, o
gal kokių nors įgūdžių. Susirašykite savo trūkumus, o šalia jų
prirašykite bent po du tris būdus, kaip tuos trūkumus paversti
privalumais. Pvz., jei jums trūksta darbo patirties, galbūt galėtumėte pradžiai įsidarbinti į kitą įmonę bei žemesnes pareigas, padirbėti ten metus ar ilgiau, o tuomet bandyti įsidarbinti
ten, kur norite.

CVGURU.LT I www.cvguru.lt
Profesionali pagalba ieškantiems
darbo Lietuvoje. CV šablonai, CV
rašymo paslaugos bei konsultacijos
3. Ką daryti toliau?
Net ir maži žingsneliai tikslo link yra naudingi, juk jie padeda
judėti į priekį.
Skaitykite naudingas knygas. Tai galite daryti žindydama
kūdikį, stumdydama vežimėlį. Šiuolaikines knygas galite skaityti net telefone arba klausytis garsinių knygų.
Žinias gilinkite seminaruose, mokymuose internetu. Jų
yra mokamų ir nemokamų. Daugelis vaizdo seminarų sukurti
taip, kad juos galite žiūrėti sau patogiu metu, net per keletą
kartų.
Ieškokite veiklių, įkvepiančių mamų grupių. Tikslų siekti
smagiau ir lengviau, kai šalia jūsų –pozityvūs žmonės.
Jei leidžia finansinės galimybės, pasinaudokite karjeros
konsultantų paslaugomis. Jie padės profesionaliai įsivertinti
savo galimybes ir susikurti veiksmų planą.
Peržvelkite turimus kontaktus savo telefone ir socialiniuose
tinkluose. Galbūt atsiras žmonių, kurie turi žinių apie norimą
darbo sritį, pareigas ar konkrečią įmonę ir mielai pasidalys
informacija prie kavos puodelio.
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Vaikas iš prigimties linkęs veikti, todėl jam būtina medžiaga
šiam polinkiui lavinti. Tai įmanoma tik tada, kai ugdymas
grindžiamas praktiniais užsiėmimais Veikite kartu su
Vaiku ir jūs atrasite nuostabų pasaulį. Neribokite Vaiko
prigimtinio poreikio tyrinėti pasaulį dėl nepakankamai
rimtų priežasčių.

Raidos tendencijos
•
•
•

•
•
•
•
•

Vaikas vis stabiliau stovi pasilaikydamas už įvairių paviršių.
Didelio džiaugsmo suteikia tolimesnės vaikščiojimo pamokėlės.
Vaikas noriai dėlioja kaladėles ar kitus smulkius daiktus
į įvairius indus. Jis jau supranta, kad yra viršus, apačia,
vidus ir išorė, už ir prieš.
Augantis mažylis labai domisi tyliais garsais, pvz., laikrodžio tiksėjimu.
Vaikas labai daug supranta, todėl gali išpildyti paprastus Jūsų žodinius prašymus.
Vaikas žino, koks jo vardas, ir atkreipia dėmesį, jei kas
jį kviečia.
Vis dažniau kūdikis pakartoja skiemenis, kurie gali virsti
pirmaisiais prasmę turinčiais garsais.
Kūdikio moto „nematau, vadinasi, nėra“ pakeičia sugebėjimas žaisti tikras slėpynes.

Kaip auga jūsų kūdikis?
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Visus artimosios aplinkos pavyzdžius vaikas pasiima sau, tikėdamas, kad taip ir reikia gyventi.

Žinutė tėvams
Vaikų elgesį formuoja ne dorovės ir etikos mokymas, o poelgiai, kuriuos diktuoja tikėjimas ir moralė, įdiegti tėvų šeimoje.
Kaip tėvai, jūs ilgą laiką būsite vaikui pagrindiniai gerumo, pakantumo, meilės ir atleidimo mokytojai. Neabejokite, kad
visas jūsų elgesys ir be žodžių moko vaiką gyventi. Jūsų besąlyginė meilė, atsakomybė ir tvirtybė yra svarbūs. Pažvelkite
į vaiką, pajuskite jo būsenas. Pats geriausias būdas suprasti, kaip kūdikis gyvena suaugusiųjų pasaulyje, tai leisti sau
pabūti kūdikiu. Leiskite vaikui būti tiek savarankiškam, kiek jis tai jau gali sau leisti. Neskubinkite vaiko ir neskubėkite ko
nors padaryti už jį.

Saugi aplinka
Naujausi nepriklausomų ekspertų tyrimai rodo, kad net ir tokie plastiko gaminiai (kūdikių maitinimo priemonės, kramtukai,
žaislai), kuriuos gaminant nenaudojamas bisfenolis A (labiausiai ištirta medžiaga, naudojama plastikui gaminti ir neigiamai
veikianti hormoninę sistemą) ir kuriuos gamintojai žymi specialia žyma „BPA free“, dažnai sudėtyje turi kitų medžiagų,
prilygstančių estrogenams (vieniems svarbiausių hormonų organizmo formavimuisi ir normaliai organizmo veiklai palaikyti).
Besilaukiančioms moterims ir mažiems vaikams, taip pat paaugliams reikėtų kiek įmanoma labiau riboti plastikinių indų ir
pakuočių naudojimą (pvz., kūdikių maitinimui naudoti stiklinius buteliukus).
Daugiau patarimų rasite interneto tinklalapyje www.pagalvok.lt

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 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.

www.vsic.lt
nuotolinės vaikų
kineziterapeutės
konsultacijos
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Užduotys suaugusiajam
•
•
•
•
•

Atkreipkite dėmesį į vis didėjantį savo vaiko savarankiškumą. Jam reikia Jūsų pagalbos, saugios aplinkos ir daug galimybių pačiam patirti naujus dalykus.
Nors vaikas greitai pavargsta, tačiau leiskitės su juo į pasivaikščiojimus po butą. Pamatysite pasaulį iš vaiko akių lygio.
Pasirūpinkite, kad vaiko žaidimai būtų spalvingi, įvairių formų. Ypač tinkami vienas į kitą susidedantys indeliai, įvairios
piramidės, malonius garsus skleidžiantys ir visaip judantys lavinamieji žaislai.
Pradėkite žaisti slėpynes. Iš pradžių pasislėpkite už kėdės, ant kurios sėdi vaikas, ar už spintos kambaryje, kuriame
esate. Pamatysite, kad vaikas jau gali išlaukti keletą sekundžių, kol pasirodysite, ir jaustis saugiai.
Nesistebėkite, bet vaikas atranda stebuklus pačiuose įprasčiausiuose namų apyvokos daiktuose. Su jais atlieka įvairias
manipuliacijas. Dabar tai geriausi vaiko žaislai. Padėkite jam atrasti savo pasaulį.

Svarbu
Juokitės kartu su vaikeliu, kai jis vėl ir vėl Jus atras pasislėpusią už didelio krėslo.
• Kūdikis tampa vis judresnis, todėl prieš ir po miegelio pabūkite vienas šalia kito: leiskite kūdikiui pasisemti iš Jūsų jam
taip reikalingo artumo, švelnumo ir šilumos.
• Kasdien stebėkite save ir kūdikį veidrodyje ir abu pabūkite mažaisiais mimais. Šypsokitės, gėrėkitės vaiku.
• Pasirūpinkite, kad aplinkoje atsirastų daiktų, kurie padėtų kūdikiui atsistoti ir žingsniuoti prisilaikant.
• Rodykite vaikeliui jam svarbius gestus ir laukite tos akimirkos, kai kūdikis Jums jį pakartos.

Žaidimai
Pažaiskime slėpynių
Neieškokite sau didelės prasmės žaisdami su vaiku. Ypač
kai žaidžiate slėpynių.
Žaidimas „ku–kū“ vaikui suteikia labai daug džiaugsmo ir
yra labai jam reikalingas, mat padeda perprasti tam tikras
taisykles, eiliškumą. Šį žaidimą patogu žaisti priemonėmis,
esančiomis šalia: audinio skiautė, didesnis žaislas, drabužis, vežimėlio gaubtas ir pan.
Užsidenkite savo veidą savo rankomis, paskui jas
atitraukite.
Uždenkite savo veidą vaikelio rankomis, paskui jas
atitraukite.
Uždenkite vaikelio veidą savo rankomis, paskui jas
atitraukite.
Uždenkite vaikelio veidą vaikelio rankomis, paskui jas
atitraukite.
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Gestų kalba. „Obuolys“
Ką valgome?
Rodyti gestus virtuvėje yra labai patogu. Košė, sultys,
vanduo, sausainis, riestainis, obuoliai ir bananai... Nėra
pabaigos. Tikras smagumas, kai vaikutis pats geba paprašyti obuolio, o
tėveliams nereikia spėlioti ištraukiant
visą šaldytuvo ir spintelių turinį ant
stalo. Žinoma, nevalgiukų tėveliams
tai labiau kankynė, nei žaidimas, todėl žinojimas, kad gestų kalba turi
išlikti linksmybė visiems, padės jums
nuspręsti, kada patogiau rodyti gestus – valgant ar žaidžiant.
Gestą OBUOLYS rodome taip: imituojame obuolio laikymą vienoje rankoje ir
jo atsikandimą.

Ar jums prireiks auklės
Ar kada nors pagalvojote, kam reikalinga auklė? Nieko nestebina, kad aukles turi karališkosios šeimos, kad apie jas eiles
kūrė poetai, tačiau šiuolaikiniai tėveliai mėgsta konkrečius atsakymus: ar verta, kodėl verta ir kada? Kai tėvams reikia į darbą
ar mokslus, pagrindinės auklės samdymo priežastys yra tokios:
kad susiformuotų stiprus imunitetas – fizinės sveikatos pagrindas;
kad suformuotume saugų prieraišumą – pagrindinė psichinės sveikatos ir pasitikėjimo savimi sąlyga;
kad leistume vaikui vystytis savo tempu, valgyti mėgstamą
maistą, draugauti su tuo, kas patinka ir kada patinka;
kad vaikas ilgiau jaustųsi pats mylimiausias, o ne „vienas iš“.
Vaikas-mylimukas gyvena savo režimu, bendrauja su vaikais kieme ir būreliuose, turi galimybę atsitraukti, kai pavargsta, bendrauti, kada norisi, ir mokytis to, kas jam tuo metu
įdomiausia. Maistas gaminamas atsižvelgiant į jo poreikius ir
skonį. Jis turi „savo“ suaugusį žmogų, kuris išklauso, pataria,
o prireikus – apgina. Jei vaikas auga vyraujant geroms emocinėmis sąlygomis, sėkmingai formuojasi saugus prieraišumas.
Kada vaiką su aukle reikia supažindinti itin atsargiai?
Jei vaikas buvo „mėtomas iš rankų į rankas“, kitaip tariant,
jį prižiūrėjo visi, kas netingi, ir dabar ėmė smarkiai protestuoti,
susipažinimas su dar vienu žmogumi jam būtų papildomas
stresas. Reikėtų luktelti, kol įspūdžiai išblės, ir labai atsargiai
bei lėtai supažindinti su aukle.
Jei vaikas auga namuose, kur pritemdyti langai, visi vaikšto
ant pirštų galiukų, nebendraujama su kitais žmonėmis, net
močiutėmis, ir nėra buvęs paliktas net tėčiui, mama gali pernelyg nerimauti ir tai perduoti vaikui – jis manys, kad gresia
pavojus. Tokiais atvejais reikia tik ypač patyrusios ir sugebančios išlaikyti ramybę auklės.
Jei vaikui prasidėjo „jautrumo periodas“ (paprastai
8–10 mėn. kūdikiams), jį galite atpažinti iš posakio „net į tualetą neišleidžia“. Tuo metu venkite trumpalaikės vaiko priežiūros. 8–10 mėn. mažylį pratinti reikia ilgiau, jokiu būdu nesugalvokite „paduoti į rankas“ nepažįstamam žmogui.
Suradote auklę „iš gatvės“ ir nesate tikri, ar ji tikrai tinkama
jūsų vaikui? Vaikas nėra laboratorinis žiurkėnas, tad taip elgtis
negalima.
Ką reikėtų žinoti prieš renkantis auklę?
Pirmiausia ja pasitikėti turite jūs. Neverskite šios emocinės
naštos vaikui – jis panorės bendrauti tuomet, kai matys, kad
šiuo žmogumi pasitikite jūs.

Auklės darbas – tai vieno žmogaus verslas. Jūs perkate
iš auklės vaiko priežiūros paslaugas, tampate jos darbdaviu.
Prieš įdarbindami aptarkite visas pareigas ir sąlygas.
Būtinai paprašykite asmens dokumento kopijos, žinokite
auklės adresą ir paprašykite papildomų telefonų.
Kokios auklės ieškoti iš anksto, o ne paskutinę minutę?
Vairuojančios ir su automobiliu – tokių mažai, jų paslaugos
brangios.
Naujagimio auklės, auklės dvynukams, trynukams.
Kalbančios užsienio kalbomis.
Dirbančios slankiuoju grafiku, pasiliekančios nakvoti ir pan.
„Darželinuko auklės“ – tos, kuri prižiūri vaiką vakarais, savaitgaliais, o kai jis suserga – visą dieną.
„Auklės-kregždutės“ – taip vadinamos auklės, dirbančios ir
Lietuvoje, ir su šeima keliaujančios po užsienį.

MAMA IR AUKLĖ I www.aukles.lt

Auklių agentūra „Mama ir auklė“. Yra
draugai, yra šeima, yra draugai, kurie
tampa šeima. Tel. nr. 868433414
Tarp namų ir darželio
Namuose augantis vaikas serga 0–2 kartus per metus. Vaiko sveikata svarbi ir bendrai savijautai, ir pasitikėjimui savimi.
Imunitetas panašus į raumenį – jį treniruojame ir jis sustiprėja,
kai sugeba atsispirti bakterijoms ar virusams. Jei krūvis per
didelis, jei kankina pernelyg daug ligų, imunitetas nukenčia.
Geriau į darželį neskubėti, jei vaikas sirgo daugiau nei du
kartus per metus arba jis labai baikštus (nėra susiformavęs
saugus prieraišumas).
Saugus prieraišumas – tai geranoriškas požiūris į save (aš
geras, vertingas, man viskas gerai) ir į savo aplinką (aplink
mane – normalūs žmonės, kurie prireikus padės). Nesaugus
prieraišumas – baikštumas, nepasitikėjimas visais, nuolatinis
pavydas ir įtarumas. Dažniausiai, kalbėdami apie laiką, per
kurį susiformuoja saugus prieraišumas, psichologai mini trejų
metų krizę – išgyvenęs šį prieštaravimų ir priešgyniavimų laikotarpį vaikas pasijunta esantis atskiras individas, galintis už
save pakovoti ir parodyti, ko nori ir ko nenori.
Jei šeimos pajamos mažesnės, pasinaudokite galimybe
išeiti į darbą tik tuomet, kai mažyliui sukaks dveji; samdykite
pigesnę auklę – prastai kalbančią (arba nekalbančią) lietuviškai, turinčią mažiau patirties (bet patikimą ir gero charakterio).
Į darželį reikėtų leisti tik ramų ir drąsų vaiką, mokantį pavalgyti, apsirengti, pasinaudoti tualetu, o prireikus – paprašyti
pagalbos.
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Vaikas turi prigimtinę aistrą Tobulėti. Savo aplinkoje Vaikas
pats ieško sunkumų, kad juos įveiktų, nes tik šitaip jo
prigimtinės galimybės subręs iki joms nustatytų ribų. Tas
galingas vystymosi impulsas pagauna Vaiką kaip stichija,
tuo ir paaiškinami jo išdykavimai, neprotingi, kartais net
pavojingi prasimanymai. Tuo taip pat aiškinami dvasiniai ir
pažintiniai Vaiko poreikiai. Š. Amonašvilis

Raidos tendencijos
•

•

•
•

•
•
•

Mažyliai jau puikiai valdo savo kūną. Atsiranda vis daugiau įvairių judesių ir kūno padėčių. Labai mėgsta pasirėmę rankomis tupėti ant kelių ir siūbuoti.
Atsisėdimas su kiekviena diena vis labiau panašėja į
suaugusiųjų žmonių. Vaikas sėdėdamas mielai užsiima
jam įdomia veikla.
Aplinkoje esantys daiktai padeda vaikui persikelti iš taško A į tašką B. Ir be suaugusiojo pagalbos.
Kūdikis ypač susidomi smulkiais daikčiukais. Šis laikotarpis yra labai svarbus visai smulkiosios motorikos
raidai. Piršteliai tampa tarsi mažu pincetu, sugebančiu
paimti ir akmenėlį, ir trupinėlį, ir ploną popierėlį.
Vaikas mokosi kryptingai mesti daiktus.
Vaikas puikiai atkartoja suaugusiųjų kūno kalbą ir jau
gali parodyti pirmuosius savo gestus.
Kūdikis ne tik supranta, ką žmonės kalba, bet gali atsakyti į paprastus klausimus, pvz., „Kur yra tėtis?“, „Kur
tavo kamuolys?“ ir pan.

Kaip auga jūsų kūdikis?
.........................................................................................
.........................................................................................
.......................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
.........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
...............................................................................................
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Kai tik suprasime, kad kitų auklėjimas vyksta per saviauklą, daug klausimų apie auklėjimą sumažės iki vienintelio:
kaip reikia gyventi pačiam? L. Tolstojus

Žinutė tėvams
Jūsų kūdikį retkarčiais jau prižiūri močiutės, o jūs baiminatės senoviškų pažiūrų. Jūs turite labai konkrečiai kalbėtis su
savo vaiko močiute (ar aukle) ir išsiaiškinti, kas, kaip ir apie ką galvoja. Svarbu, kad pasakytumėte aiškius savo lūkesčius:
kokio elgesio tikitės ir kokio elgesio netoleruosite. Pakvieskite močiutę tada, kai jums niekur nereikia eiti; ir būkite kartu.
Švieskite vyresnį žmogų, mokykite savo elgesiu, nedarykite nieko dėl šventos ramybės. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad
vaikas, paliktas su svetimu žmogumi – nesvarbu, kad jums jis yra savas, gali ne juokais pajusti didelę grėsmę, patirti didelį
stresą, lydimą verkimo. Tai nieko blogo nepasako nei apie tą žmogų, nei apie kūdikį. Tiesiog vaikelis nesijaučia saugiai ir
reikia daugiau laiko priprasti arba dar neatėjo tam laikas.

Saugi aplinka
Venkite kosmetikos priemonių, turinčių antibakterinių savybių (kūno priežiūros priemonių, drėgnų servetėlių, priedų skalbimo ir valymo priemonėse). Produkto etiketėje turi būti pažymėta, kad jis turi antibakterinių savybių. Antibakterinės
medžiagos trikdo natūralų odos apsaugos mechanizmą, taip pat, jei šios medžiagos naudojamos labai dažnai, išsivysto
bakterijos, atsparios vis agresyvesnėms antibakterinėms medžiagoms.
Kokios medžiagos laikomos pavojingomis ir kodėl jų patariama vengti, rasite interneto tinklalapyje www.pagalvok.lt

Lavinimas ir mankštos
Kasdien rodykite ir įvardykite kūdikiui namuose esančius daiktus, pvz., laikrodis, kuris tiksi; lempa, kurią galima įjungti ar
išjungti; durys, kurios užsidaromos ir atsidaromos; varpelis, kuris skleidžia garsą.
Nauda. Kūdikio pasyvaus žodyno plėtimas.
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.

www.vsic.lt
nuotolinės vaikų
kineziterapeutės
konsultacijos
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Užduotys suaugusiajam
•
•
•
•
•

Ypač atkreipkite dėmesį į vaiką supančios aplinkos saugumą pačiam vaikui.
Pasirūpinkite, kad vaikas turėtų žaislų, kuriuose yra daug smulkių detalių. Nučiupinėkite jas visas su vaiku, pvz., lėlytės
akytes, mašinos lempas ir t. t.
Dėliokite kartu su vaiku smulkius akmenėlius, makaronus, pupeles. Būkite atidūs, kad daiktai nepatektų vaikui į burnytę
ir niekada nepalikite vaiko nė akimirkai vieno su smulkiais žaisliukais.
Kryptingą metimą lavinsite ridendami kamuolį ir bandydami jį spirti.
Pagirkite vaiką už jo raidos pažangą ir jis būtinai norės savo patyrimą pakartoti.

Svarbu
Ar pastebėjote, koks jau didelis Jūsų vaikelis? Stebėkite ir fiksuokite kūdikio augimą, nes viskas labai greitai
pasimiršta.
• Būkite su vaiku tada, kai jis to nori. Leiskite jam savarankiškai žengti žingsnį, nes jam to labai reikia.
• Žaiskite kartu su vaiku ir žinosite, ko nori išmokti Jūsų vaikas. Mat kiekvienas vaikas per pirmuosius savo gyvenimo
metus išmoksta jam skirtą raidos programą. Padėkite savo mažyliui ar mažylei.
• Kalbėkitės su vaiku, pasakokite jam istorijas ir toliau intensyviai įgarsinkite jį supančią aplinką.
• Kūdikių gestais pasakokite vaikeliui apie šeimą, kas ką mėgsta veikti, kas ką mėgsta valgyti.
• Atraskite nuostabų knygų pasaulį ir lai kiekvieną dieną knyga sukelia Jūsų vaikeliui daug džiaugsmo ir šypsenų.
• Leiskite mažyliui pažinti maisto pasaulį. Lai jo maži piršteliai tyrinėja tai, kas yra valgoma.

Žaidimai
Žaidžiame su smulkiais daikčiukais
Mažos mažų vaikų rankelės su mažais piršteliais labai pritaikytos mažiems daikčiukams. Tik mama ar kitas prižiūrintis suaugęs būtinai turi žaisti kartu.
Čiupinėkite džiovintus žirnius, lieskite juos pirštais indelyje,
klausykitės skleidžiamo garso.
Ridinėkite ir mėtykite pupas, klausykitės garso, kai pupos
krinta tol, kol liaujasi judėti.
Kartu dėliokite nevirtus makaronus iš vieno indo į kitą indą.
Dėliokite kaštonus, įdėję keletą kaštonų į plastmasinį uždaromą indelį klausykitės, kaip jie garsiai baladojasi.
Prisiūkite įvairių formų ir dydžių sagų ant storesnės medžiagos skiautės ir duokite mažyliui jas visas nučiupinėti.
Atkreipkite mažylio dėmesį į smulkias detales įvairiuose
žaisluose.
Lieskite gintaro karolius. Kiekvienas karoliukas unikalios
formos, skirtingų atspalvių. Galima ir pakramtyti.

82

Gestų kalba. „Skanu“, „Dar“
Kaip valgome?
Kūdikių gestų kalba augančiam mažyliui padės ne tik parodyti, ko jis nori pusryčiams ar pietums. Ji padės mažyliui
pasakyti, kad maistas buvo skanus, ar jis jaučiasi sotus ar
nori dar.
Gestą SKANU
rodome braukdami ratu per
pilvą.
Gestą DAR
rodome
abiejų rankų
suglaustus
pirštelius
sujungdami prieš
save.

Suomiški tėvystės ir poros
žemėlapiai
Tėvystės vaidmenų
žemėlapis
Gyvenimo
mokytojas

Socialinių
santykių
konsultantas

Ribų
nustatytojas

Kasdienės
priežiūros
suteikėjas

Meilės
davėjas

Ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje
suomiško ugdymo ypatumai kelia didelį
susidomėjimą. Ugdymu šiuo atveju įvardijame santykį su vaiku nuo pat gimimo.
Jau seniai žinoma, kad su vaiku labai
svarbu sukurti saugų prieraišumą. Nuo
šio supratimo ir prasideda suomiško
ugdymo modelis. Gimęs kūdikis į poros
santykius atneša daugybę pokyčių. Ir
ne visi jie yra vien teigiami. Nuovargis,
aiškaus dienos ritmo nebuvimas, nesibaigiančių buities darbų lavina, neužtikrintumo jausmas dažnai visai užgožia
mintis apie partnerį. Nebelieka laiko
artimiems pokalbiams, savo poreikiams
išsakyti, kyla skaudulių dėl nepatenkintų lūkesčių vienas kito atžvilgiu. Tokiomis aplinkybėmis tik vienas žingsnis iki
santykių krizės. O kur dar pirmaisiais
mėnesiais nuolat kylantys klausimai, ar
teisingai auginu mažylį? Naujo mamos ir
tėčio vaidmens įsisąmoninimas – daug
iššūkių keliantis laikas. Todėl tėvystės
krizės užklumpa dažną mažylio susilaukusią porą.Suomijos ugdytojai yra įsitikinę, kad tinkamai pasiruošus tokių krizių
išvengti galima. Jų sukurtos informatyvios schemos-žemėlapiai paprastai ir
aiškiai detalizuoja vaidmenis tėvystėje
ir poroje. Abu šie žemėlapiai Suomijoje
yra įvardijami kaip šeimos krizių prevencijai skirtos priemonės. Kuo tvirtesnius
ir saugesnius santykius sukuria mama
ir tėtis su savo vaiku nuo pirmųjų jo dienų, tuo lengviau vaikas ateityje prisitaiko
prie neišvengiamų pokyčių gyvenime
(išėjimo į darželį, vėliau – mokyklą, socialinių ryšių kūrimo ir pan.).
Žemėlapiuose vaidmenys pritaikyti
abiem tėvams. Tėtis ir mama – lygiaverčiai šeimos suaugusieji, kuriantys

Poros santykių
žemėlapis
Partneris

Santykių
sergėtojas

Ribų

išlaikytojas

Buities
didvyris

Mylėtojas

tokią šeimą, kurioje gera ir saugu visiems šeimos nariams. Išskirti vaidmenų elementai nukreipia į meilės ir
bendros atsakomybės sritis, primena
ir asmeninių poreikių svarbą (juk norėdama skleisti meilę kitiems, pirmiausia
turite mylėti save pačią!). Sujungę visas
dėlionės detales į visumą, gyvensime
sąmoningai mėgaudamiesi šeimos
santykių teikiamais malonumais ir užkirsdami kelią galimoms krizėms.
Žemėlapiai paprastai ir suprantamai
vizualizuoja tokią šeimos ir tėvystės
sampratą, kuri šiuolaikiniame gyvenime
yra siekiamybė. Svarbu įsisąmoninti,
kad vaidmenys ir jų elementai yra ne
dalijami su partneriu per pusę, pasiskirstant, kas už kurią vaidmens sritį
yra „atsakingas“, o abiem partneriams
lygiavertiškai realizuojant save visose srityse. Visai natūralu, kad naujieji
mama ir tėtis, turėdami skirtingas savo
vaikysčių patirtis, gali nevienodai įsivaizduoti šeimą, vaiko poreikių tenkinimą, atsakomybes. Todėl vadovaujantis
šiais žemėlapiais partneriams lengviau
mokytis „kalbėti viena kalba“, ugdytis
reikiamas savybes, lygiavertiškai augti šeimoje ir taip išvengti gilių santykių
duobių bei mažinti krizių tikimybę.
Įsisąmoninus šiuos vaidmenis šeimoje, labai prasminga išmoktą vaidmenų modelį taikyti platesniame giminės ir
draugų rate – bendraujant su visais, kuriems svarbus gimsiantis jūsų mažylis.
Teigiamų pasekmių matysite ir tolesnėje
vaiko raidoje (tai įrodyta tyrimais!) – jam
bus lengviau susirasti draugų, įgyti populiarumą tarp bendraamžių, bendrauti
su mokytojais, būti empatiškam, atsakingam, turinčiam savireguliacijos įgūdžius.
Autorė Elzė Gerdvilienė
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Vaikas turi prigimtinę aistrą Suaugti. Iš pradžių aistra
suaugti nepastebimai lydi aistrą tobulėti, bet tolydžio
stiprėja ir ima daryti poveikį visoms Vaiko gyvenimo
sferoms. Vaikystė nėra nerūpestingas sąstingis, auksinis
laikas, kai niekuo nereikia rūpintis. Pati Prigimtis, kosminės
jėgos neskatina tokio nerūpestingumo. Tikroji vaikystė yra
sudėtingas, kartais varginantis augimo procesas.
Š. Amonašvilis

Raidos tendencijos
•

•

•

•
•
•
•

Vaikas kaip tikras drambliukas greitai juda savo keturiomis, kai rankas ir kojas dėlioja įstrižai: kairė ranka –
dešinė koja ir dešinė ranka – kairė koja.
Normalu, kad vaikelis gerai orientuojasi pažįstamoje
erdvėje. Jis net gali nukeliauti iki jam reikiamo objekto,
daikto ar žaislo.
Pasilaikydamas už baldų jis ne tik stovi, bet ir mokosi
perkelti svorį nuo vienos kojos ant kitos, neprarasdamas pusiausvyros.
Vedamas už vienos ar abiejų rankų vis stabiliau žingsniuoja.
Smulkioji motorika toliau lavėja ir dviem rankos piršteliais jis kaip tikras profesionalas suima smulkius daiktus.
Vaiko atminties raida leidžia jam paslėpti daiktus ir juos
rasti.
Vaiko pasyvusis žodynas vis didėja, todėl jis gali parodyti, kur kas namuose yra.

Kaip auga jūsų kūdikis?
.........................................................................................
.........................................................................................
.......................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
.........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
...............................................................................................
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Atleisk vaikui ne todėl, kad jam reikia tavo atleidimo, bet todėl, kad tau reikia taikos su vaiku.

Žinutė tėvams
Kiekvienas vaikas, kaip vienintelis toks, be aprašytų bendrųjų prigimtinių jėgų, priklausomai nuo savo misijos ir kryptingumo, atsineša ir individualių – gabumų, talentų, galimybių, asmens savybių. Reikia suvokti, kad kiekvienas vaikas į žemišką
gyvenimą ateina jau turėdamas charakterį. Žmogaus esmę galima pakylėti ir išaukštinti, tačiau pakeisti jos neįmanoma
Nekintančios Vaiko esmės atpažinimas yra raktas jo asmenybei suprasti.

Saugi aplinka
Namų dulkėse nusėda nemažas kiekis pavojingų dirbtinių cheminių medžiagų, išsiskiriančių iš namuose naudojamų daiktų. Šių medžiagų įkvepiame su patalpų ore sklandančiomis dulkėmis, o maži vaikai, didžiąją laiko dalį praleisdami ant grindų ir viską ragaudami, šių medžiagų gauna dar daugiau. Siekdami sumažinti pavojingų cheminių medžiagų kiekį patalpų
ore ir dulkėse siurbkite namus, valykite dulkes drėgnu skudurėliu bent du kartus per savaitę, kasdien vėdinkite kambarius.
Pavojingų cheminių medžiagų tyrimų patalpų ore ir dulkėse rezultatai publikuojami interneto tinklalapyje www.pagalvok.lt

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.

www.vsic.lt
nuotolinės vaikų
kineziterapeutės
konsultacijos
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Užduotys suaugusiajam
•
•
•
•

Padėkite vaikui tyrinėti aplinką, kai jis remiasi į baldus ir bando eiti. Sustatykite baldus taip, kad vaikeliui atsirastų vis
didesnių tarpų, kuriuos jis turėtų įveikti be pagalbos. Toks baldų perstatymas bus labai laikinas.
Vaikas puikiai supranta draudimus, tačiau nepersistenkite su nuolatiniais draudimais. Vaikas savo namuose turi jaustis
ir saugiai, ir komfortabiliai.
Pasirūpinkite, kad Jūsų vaikas turėtų keletą tempiamų už virvutės žaislų, kurie smagiai skamba ir juda. Tai bus puikus
paskatinimas mažyliui pačiam judėti.
Leiskite vaikui savarankiškai valgyti rankomis.

Svarbu
Ar darote rytinę mankštelę kartu su savo kūdikiu? Darykite, nes tokia aktyvi veikla su kūdikiu sukurs daug puikių
ankstyvosios patirties prisiminimų.
• Stebėkite savo vaiką ir leiskite jam būti savarankiškam pagal jo realias galimybes. Svarbu, kad aplinka vaikui būtų
saugi. Daug draudimų vaiką slegia.
• Stebėkite, kas domina Jūsų vaiką. Pagelbėkite jam tyrinėjant ir atrandant daiktų pasaulį. Kad ir virtuviniame stalčiuje.
• Atraskite su vaiku burnytę, lūpytes, liežuvį ir skleiskite jais įvairius garsus. Vaikas daugiau stebės nei atkartos, bet
abiem bus smagu. Demonstruokite vaikui, kaip puškuoja traukinys, kaip riaumoja meškiukas, kaip čiulba paukštelis ar
kaip loja šuniukas.
• Vaikas labai daug supranta, todėl vis dažniau jis tampa aktyviu dialogo dalyviu. Kūdikių gestų kalba padeda ir bendrauti, ir geriau suprasti vienas kitą. Ypač jei vaiką prižiūri ne tik mama, bet ir tėtis, močiutė, senelis.
• Žaiskite su vaiku. Taip pamatysite, ką iš tikrųjų jau moka Jūsų vaikas.

Žaidimai
Pabūkite kūdikiais
Pats geriausias būdas suprasti, kaip kūdikis gyvena suaugusiųjų pasaulyje, tai leisti sau pabūti kūdikiu.
Atsigulkite šalia savo vaikelio ant nugaros ir stebėkite
kambario lempą ar skrendančias muses.
Ropokite kartu su mažyliu, pamatysite, kiek pastangų
reikia įdėti, norint vikriai judėti.
Leiskite vaikui šliaužti po žolę ir patys tą darykite.
Atkartokite vaiko judesius, tyrinėkite pasaulį taip, kaip tą
daro Jūsų vaikas.
Pauostykite gėlę.
Pajuskite kankorėžių dalelių aštrumą.
Paglostykite ką tik išlindusią žolytę.
Pažvelkite katei ar šuniui į akis.
Paieškokite kartu pūkuotų spalvotų kirmėlių.
Stebėkite, kaip dirba skruzdėlytės.
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Gestų kalba
Dar keletas patarimų
Labai svarbu rodant gestus aiškiai tarti žodžius. Gestai –
tai papildoma bendravimo priemonė, pagrindinė vis dėlto
lieka verbalinė kalba. Mimikos, judesiai, balso intonacija –
viskas yra susiję, nes mažyliai bando pasaulį suvokti ne tik
mūsų pasakytais, bet jiems dar nesuprantamais žodžiais.
Dėl šios priežasties svarbu gestus rodyti tinkamame kontekste. Gestų kalba tampa visiškai natūralus bendravimo
būdas, nes bendraujant su vaikučiu mums nereikia keisti
savo kalbėjimo įpročių, tereikia prie žodžio prijungti judesį.
Siekdami vaikučiui paaiškinti žodžio reikšmę galime jam
pasiūlyti daug įvairių pažinimo būdų: ragauti, liesti, matyti ir
girdėti. Informacija, pateikiama daugeliu būdų, yra lengviau
suprantama ir įsimenama, todėl mažylis, pradėjęs kalbėti,
jau vartoja žodžius iš išmokto žodyno, kurį iki tol naudojo
rodyti gestams.

Vaikų psichologinis atsparumas
Psichologinis atsparumas kaip sugebėjimas atkurti fizines ir
dvasines jėgas (angl. resilience) ganėtinai nauja psichologijos
mokslų sąvoka, pradėta tyrinėti 1980 metais. Svarbiausias ilgalaikių tyrimų atradimas – vaikai, patiriantys įvairių grėsmių ir
negandų, nėra pasmerkti problemiškam gyvenimui.

Ugdykite vaiko psichologinį
atsparumą

Nuo pat mažų dienų rodykite vaikui, kad gyvenime yra nuo jo
nepriklausančių dalykų. Taip ugdysite savo vaiko efektyvumo
suvokimą. Suaugę vis dažniau skundžiasi, kad kam ką nors
keisti, jei vis tiek nepakeisi. Aukso vidurys yra idealu. Kaip
pasiekti tą aukso vidurį? Pabandykite realiai įsivaizduoti, kas
iš tiesų priklauso nuo žmogaus. Ir bus aišku, ką reikia daryti.
Kaip skaniau iškepti blynus – priklauso nuo žmogaus. Kaip
nepamiršti ko nors – priklauso nuo žmogaus. Kaip tinkamai
atlikti užduotį – priklauso nuo žmogaus. Net jei ko nors nemoku, galiu sužinoti, kaip ir ką daryti. Nuo žmogaus priklauso jo
elgesys ir elgesio pasekmės.

Vaikams reikia atspindėti jų
elgesį

Jei vaikeliui nepavyko pasiekti norimo žaisliuko, galime pasakyti: tau reikia dar žengti vieną žingsnelį ir būsi arčiau žaisliuko, galėsi jį pasiekti. Kai vaikas žino savo efektyvaus elgesio būdus, jis negali elgtis kitaip. O efektyviai besielgiantis
žmogus dažniau sulaukia sėkmės, vadinasi, yra labiau patenkintas savimi, labiau savimi pasitiki. Susiformuoja gerasis
užburtas ratas. Vaikas tampa atsparesnis nesėkmėms. Taigi
jis atviresnis naujai patirčiai ir gali pasiekti gyvenime daugiau
nei bijantys ir nepasitikintys savimi.

Leiskite vaikams spręsti savo
sunkumus

Mokykite vaikus spręsti savo pačių sunkumus. Dievas teisingas – dalija sunkumus tokius, kokius galime įveikti. Vaikai, jei
moka vaikščioti, vadinasi, ir slenksčius gali peržengti. Vaikus
reikia mokyti paprašyti pagalbos. Tik reikia nurodyti, į ką jie
turėtų kreiptis ir kokioje situacijoje. Stebėdami konstruktyvų
suaugusiųjų elgesį, vaikai greitai pagauna mintį, kaip efekty-

viai elgtis. Nedarykite už vaiką to, ką jis jau pats gali padaryti.
Ir neskubėkite pagelbėti vaikui, jei jis neprašo pagalbos.

Džiaukitės savo vaiku

Rodykite vaikui, kad jis jums svarbus ir ypatingas. Dauguma
tėvų džiaugiasi savo vaikais tik tada, kai jie elgiasi „gerai“. Iš
tiesų tėvai savo vaikus turėtų mylėti besąlygiškai. Nuo mažų
dienų džiaukitės savo vaiku. Pasidžiaukite, kai jis prabunda,
nors ir nebaigėte skaityti įdomaus straipsnio ar nespėjote išplauti indų. Nustebinkite savo vaiką bučinukais. Įvyks stebuklas. Vaikas taip pat pradės džiaugtis. Jumis. Savo mama
ar tėčiu.

Leiskite vaikams klysti

Padarius vaikui klaidą, tiksliai ją įvardykite ir parodykite, kaip
galima daryti geriau. Mažyliai dažnai mėto daiktus į žmones,
kai nori juos kviesti kartu žaisti. Ar dėl kitų mums neaiškių priežasčių. Tokioje situacijoje reikėtų pasakyti: „Nori, kad ateičiau
kartu piešti? Tai pakviesk ir aš ateisiu. Su pieštukais galima
smagiai piešti.“ Kai vaikai ima į burnytę akmenis, galima jiems
parodyti, ką dar įdomaus įmanoma nuveikti su akmenukais.
Pvz., mesti į tolį.

Lavinkite savo ir vaiko
empatiją

Empatija – tai sugebėjimas įsijausti į kitą žmogų. Negraužkite
savęs, jei nesate labai empatiški. Ši savybė, laimei, ugdoma.
Keista, bet į šį pasaulį visi ateiname labai empatiški. Gaila,
kad augdami mes netenkami dalies šio gėrio.

Gerbkite vaiką

Bendraukite su vaiku demonstruodami pagarbą jam. Jei jis
mažas, tai dar nereiškia, kad nevertas pagarbos. Arba vertas
jos mažiau. Reikia išmokti paisyti vaiko poreikių, juos išgirsti, įsiklausyti, gerbti nuomonę, net ir kitokią. Būkite lankstūs.
Vaikams reikia šilumos, meilės ir palaikymo, o ne griežtumo.
Tėvai kaip kokio maro bijo, kad vaikai neužliptų ant galvų ir
netaptų padėties šeimininkais. Iš tiesų kaip tik meilės stoka
yra būdas patekti tėvams ant galvos, o ne į širdį. Priimkite
vaikus tokius, kokie jie yra. Vaikai jaučiasi saugūs tik tada, kai
jų niekas neperdarinėja. Netaisykite to, kas nesugedę.
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Vaikas turi prigimtinę aistrą Laisvėti. Jeigu aistrą
suaugti Vaikas įgyvendina bendraudamas ir todėl ieško
suaugusiojo, kuris tą poreikį patenkintų, tai aistrą laisvėti
jis taip pat realizuoja bendraudamas su suaugusiuoju,
tačiau dabar jau nuo jo toldamas. Š. Amonašvilis

Raidos tendencijos
•

•
•
•

•

•

Ropojimas yra dažnas vaiko žaidimas, tačiau vis dažniau jis nori vaikščioti. Gali būti, kad Jūsų mažylis ar
mažylė jau žengia pirmuosius žingsnius.
Vaikas gali pritūpti, pasilenkti, kai siekia daikto, ir neprarasti pusiausvyros.
Rankų ir pirštelių judesių išlavėjimas leidžia mažyliui
tikslingai duoti daiktus žaidimų partneriui.
Piršteliai geba smulkius daiktus įdėti per nedideles
skylutes, pvz., smulkius makaronus į butelį. Taip lavėja
akies ir rankos koordinacija, būtini rašymui įgūdžiai.
Vaikas gali išpildyti tokias sudėtingas užduotis, kaip
pvz., „nueik į virtuvę, atidaryk spintelę ir atnešk didelį
samtį“.
Vaikas jau gali atkartoti įvairių gyvūnų ar daiktų skleidžiamus garsus.

Kaip auga jūsų kūdikis?
.........................................................................................
.........................................................................................
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............................................................................................
...............................................................................................
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Vaikystė – tai tokia vieta, į kurią bet kada net ir mintyse sugrįžęs žmogus atras jėgų įveikti ir pačias sudėtingiausias situacijas. Pasirūpinkime ta vieta jau dabar, kol vaikai dar maži.

Žinutė tėvams
Mylėti vaikus, ir kiekvieną vaiką, reikia: nuoširdžiai, sąžiningai, iš visos širdies; ramiai, kantriai, su pasitikėjimu; švelniai,
gražiai, dailiai; ištikimai, nuolat, besąlygiškai; įkvėptai, pakiliai, entuziastingai; rūpestingai, narsiai, supratingai; pagarbiai,
teigiant, aukštinant. Š. Amonašvilis

Saugi aplinka
Nors žaislų gamyba kontroliuojama gana griežtai, neretai pavojingų medžiagų aptinkama ir žaisluose. Iki 3 metų, kol vaikai
linkę dėti visus žaislus į burną, reikėtų juos rinktis ypač atsakingai. Rekomenduojama rinktis žaislus, pagamintus Europos
Sąjungoje, iš natūralių medžiagų ir neskleidžiančių jokių nemalonių kvapų. Pavojingų žaislų, kuriais uždrausta prekiauti,
sąrašas skelbiamas interneto tinklalapiuose www.inspekcija.lt ir http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/
main/index.cfm?event=main.search
Daugiau patarimų, kaip rinktis žaislus, rasite interneto tinklalapyje www.pagalvok.lt

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.
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.

www.vsic.lt
nuotolinės vaikų
kineziterapeutės
konsultacijos
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Užduotys suaugusiajam
•
•
•
•
•
•
•

Augant vaikui ir jo savarankiškumui atminkite: nedarykite to, ką vaikas gali pats padaryti. Tai ypač bus aktualu vėliau.
Žaiskite su smulkiais daikčiukais, dėliokite juos iš vieno indo į kitą, rūšiuokite.
Padarykite vaiką savo pagalbininku ir prašykite jo įvairių paslaugų kur nors nueiti ir ką nors atnešti.
Įgarsindami aplinką sakykite, koks daiktas kokį garsą skleidžia. Vaikai mielai atkartoja įvairius „mū“, „au au“ ar „tu
tūūū“.
Kalbėkite su vaikais normalia žmonių kalba. Neiškraipykite savo žodžių. Vaikui atkartojus žodį savo kalba, būtinai jį dar
kartą įvardykite teisingai.
Tuo pačiu metu rodykite daiktą ir jo paveikslėlį. Imkite mažylio ranką ir lieskite daiktą, po to paveikslėlį įvardykite.
Įvardykite kūno dalis ir prašykite, kad mažylis jas parodytų ir įvardytų.

Svarbu
Jūs ir Jūsų kūdikis paaugote metais. Džiaugiamės, kad galėjome Jus lydėti. Linkime ir toliau atrasti įvairių buvimo
su vaiku formų, kurios būtų ir malonios, ir naudingos, ir įdomios tiek vaikui, tiek Jums.
• Nors vaikelis kiekvieną dieną savarankiškėja, jam dar labai reikia mamos artumo, jos švelnumo.
• Mėgaukitės judriaisiais žaidimais, plokite katučių ir pasirūpinkite nerūpestingos vaikystės prisiminimais.
• Atraskite smulkių daiktų pasaulį ir mokykite vaikelį saugiai su jais žaisti.
• Ilsėkitės tada, kai mažylis ar mažylė mėgaujasi žaisliukais. Būkite su vaikeliu tada, kai jam Jūsų reikia.
• Mėgaukitės bendravimu su vis daugiau gestikuliuojančiu ir kalbančiu vaikeliu.
• Leiskite vaikeliui susipažinti su namų ruoša: vaikams labai patinka imituoti šlavimą su tikrais dideliais šepečiais ar su
ilgu pagaliu vaidinti siurblį.
• Nedarykite už vaiką to, ką jis jau pats gali padaryti.

Žaidimai
Kaip pasakysi, taip padarysiu
Vaiko savarankiškumas labai skiriasi nuo to, koks buvo
pirmą jo gyvenimo mėnesį. Tą svarbu pastebėti ir žaidžiant su vaiku.
Nedarykite už vaiką to, ką jis jau pats gali padaryti. Vaikas
mielai įveiks jam tinkamas užduotis ir patirs sėkmę, kuri
jam labai reikalinga darniam augimui.
Padarykite savo mažylį ar mažylę savo komandos draugu.
Prašykite įvairių paslaugų, kurias realiai gali atlikti vaikas.
Prašau, paduoti man raudoną mažą mašinytę.
Prašau, atridenti man didelį geltoną kamuolį.
Eime iki šiukšlių dėžės išmesti obuolio graužtuką.
Sudėkime kaladėles į dėžutę.
Surinkime visus išbarstytus centus.
Patrupinkime duonytės į lesyklėlę paukščiukams.
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Gestų kalba
Ką dar svarbu žinoti?
Vaikučių kalbos raida nėra pastovi. Pasidžiaugę, kad Jūsų
metinukas jau rodo apie 20 gestų, nenustebkite, kad jis
ims ir nustos rodyti juos visus. Gal jis mokosi vaikščioti ir
šiuo metu tai daug svarbiau, nei kalbėti. Paprastai metų ir
kelių mėnesių sulaukę mažyliai ima intensyviau rodyti gestus, geba parodyti 40–60 gestų, o taria tik iki 10 žodžių.
Vaikučiui pradėjus kalbėti, kol žodynas vos iš keleto žodžių, priartėja ir vadinami „sunkieji antrieji“, kai jis jau gana
didelis su labai dideliais norais, bet truputį per mažas, kad
pasiektų pasiimti daiktus nuo stalo, o įvardyti jų nemoka.
Siekdami išvengti nesusipratimų, drąsiai prašykite vaiko
parodyti, ko jis nori, rankutėmis, jei nesupratote, ką vaikutis Jums pasakė.

Pamokėlės, užsiėmimai
DULŲ ASOCIACIJA I www.dula.lt
Kvalifikuotas Lietuvos dulas vienijanti organizacija rengia reguliarius susitikimus,
paskaitas, seminarus moterims ir šeimoms sklandaus nėštumo, pasiruošimo
gimdymui, pogimdyminio laikotarpio temomis.
https://www.facebook.com/Dulos-Lietuvoje

ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS I www.seimosgerovescentras.lt
Kursai būsimiems tėvams, nėščiųjų, kūdikių, vaikų užsiėmimai salėje ir baseine;
kūdikių plukdymas vonelėje, masažo paslaugos.
JAU IR VILNIUJE!
Kernavės g. 88, Vilnius; 8 (655) 33305, vilnius@seimosgerovescentras.lt
Stadiono g. 16, Klaipėda; tel. nr. 8 607 93 992, FB – seimos.g.centras

VILKĖS NAMAI I www.vilkesnamai.lt
Mankštos moterims po gimdymo, kūdikių mankštos ir masažo užsiėmimai, vaikų
meditacijos ir jogos užsiėmimai, nėščiųjų mankštos, psichologo mokymai ir
konsultacijos, saviugdos ir sąmoningumo mokymai.
Lakūnų g. 24, Vilnius, tel. nr. 8 (670) 82 111, info@vilkesnamai.lt, FB/Vilkės-namai

GANDRO LIZDAS I www.gandrolizdas.lt
Profesionali akušerės ir kineziterapeutės tęstinė priežiūra nėštumo, pogimdyviniu
bei naujagimystės laikotarpiu jums ir jūsų šeimai.
Vilnius, tel. nr. 8 (675) 62 944, ieva@gandrolizdas.lt

VAIKO SVEIKATOS INFORMACINIS CENTRAS | www.vsic.lt
Nuotolinės vaikų kineziterapeutės konsultacijos, kūdikių mankštų vaizdo įrašai, aktuali
informacija apie vaikų sveikatą, raidą, fizinį išsivystymą, reabilitaciją.
Palangos g. 7a-3, Klaipėda; tel. nr. 8 674 99 009, info@vsic.lt
100 ZUIKIŲ | www.100zuikiu.lt
Įdomūs šnekamosios ispanų ir anglų kalbos užsiėmimai mamoms su vaikais.
Kol mamos bendrauja, vaikai žaidžia draugiškoje aplinkoje arba mokosi kartu.
Perkūnkiemio g. 33, Vilnius, tel. nr. 8 (628) 79 201, labas@100zuikiu.lt
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Pirkiniai

100 % sertifikuota,
ekologiška kosmetika

SKIN FOOD kremas

BALANCE SKALBIKLIS

O!baby žindymo skraistė

Tai universali sausos, sudiržusios veido,
alkūnių, rankų ir pėdų odos gelbėtoja.
Sudėtyje panaudotos tvarios medžiagos, padedančios nuraminti bet kokią
išsausėjusią ar suskirdusią odą.
Lygiai tokia pat ypatingai efektyvi NAUJIENA: „Skin Food“ linijoje kremas, lūpų
balzamas ir kūno sviestas!
www.weleda.lt

BALANCE ekologiškas skalbiklis vaikų
drabužiams. Rekomenduojamas jautrią
odelę turinčių vaikų ir kūdikių drabužiams, patalynei, apatiniam trikotažui
skalbti rankomis ir automatine skalbimo
mašina. BALANCE skalbiklis draugiškas
ne tik Jūsų mažylio odelei, bet ir aplinkai,
kurioje gyvenate.

Naudotis skraiste patogiau, negu dangstytis skara ar šaliku! Dėl per kaklą einančių raištelių viena ranka lieka laisva, o
speciali lanksti apykaklė leidžia mamai ir
mažyliui matyti vienam kitą. Skraistės pasiūtos iš itin švelnios 100 % ekologiškos
medvilnės.

PATAISŲ SPOROS
natūralūs pabarstai
Sudirgusios ir iššutusios odelės priežiūrai. Puikiai sugeria drėgmę. Sporos,
beriamos tiesiogiai ant pažeistų odos
sričių, suteikia švelninamąjį poveikį, neerzina odos.
Itin patogioje plastikinėje pakuotėje – pabarstus lengva dozuoti, saugu laikyti.
www.acorus.lt
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www.ringuva.lt

www.facebook.com/obabylt
instagrame – Obabylt

KELOTAN® GELIS

Žindymo skraistė COCÓN

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

Daugiafunkcė mamos pagalbininkė nuo
gimimo iki 3 metų. Tai stilingas, saugus,
viskozės ir elastano audinio gaminys,
naudojamas žindyti viešoje vietoje,
apsaugoti nuo žvarbaus vėjo kūdikiui
esant automobilinėje kėdutėje ir kt.
www.cocon.lt
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WELEDA priemones su medetkomis
kúdikiams

1$7µ5$/8

