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Poveştile părinţilor 
Naşterea  
Abby s-a născut la termen şi a avut dificultăţi în alimentare, un tonus muscular
scăzut şi un control deficitar al capului. Încă de la prima noastră vizită la medicul de
familie, ea a fost diagnosticată cu o anomalie cromozomială şi trimisă imediat către
fizioterapie (kinetoterapie) şi logopedie. Abby şi-a îmbunătăţit remarcabil abilităţile
de mişcare şi de vorbire. Acum, la cei 16 ani, este o adolescentă fericită şi activă.
Suntem atât de recunoscători medicului nostru de familie pentru începerea din timp
a fizioterapiei şi logopediei. James şi Brenda A.

La 2 - 3 luni  
Jeffrey s-a născut la 42 de săptămâni, după o sarcină fără evenimente. La vârsta de
trei luni, el nu putea să se împingă în sus pe braţe şi să-şi ridice capul atunci cînd
îl puneam pe burtă. Am împărtăşit îngrijorarea noastră cu pediatrul nostru, care ne-a
îndrumat către un medic pediatru specializat în dezvoltare comportamentală. Jeffrey
are acum 10 luni şi, cu toate că încă nu are un diagnostic precis, el poate să se ridice
pe braţe din culcat pe burtă şi să ajungă în „patru labe”.  Noi ştim că el beneficiază
de ajutorul de care are nevoie. Robert şi Cindy P.

La 4 - 5 luni  
Rachel s-a născut în prezentaţie pelviană (a ieşit cu fundul înainte şi nu cu capul) şi
a aspirat meconiu la naştere. Pe la vârsta de patru luni, ea nu putea să-şi ţină capul
sus şi nici să-şi folosească mâinile. Pediatrul nostru ne-a introdus în Programul de
Intervenţie Timpurie din statul nostru, astfel încât Rachel să poată învăţa să se mişte
mai bine. Acum, la vârsta de 4 ani şi ½, ea învaţă să umble, merge la şcoala din
vecinătate şi îşi îmbunătăţeşte la maximum posibil potenţialul. Frank şi Jenni S.

La 6-7 luni 
Jason, născut cu 8 săptămâni înainte de termen, a fost întotdeauna dificil la schimbarea
scutecelor. Picioarele lui erau rigide şi dificil de depărtat. La vârsta de 6 luni, se arcuia
spre spate ori de cîte ori încercam să îl punem în şezînd. La opt luni, încă nu putea
să şadă de unul singur. Pediatrul nostru ne-a introdus în Programul de Intervenţie
Timpurie, unde a beneficiat de fizioterapie. Jason învaţă acum să meargă de unul singur.

Larry şi Pam R.
La 8-9 luni 
Matt, al doilea dintre gemeni, refuza să fie culcat pe burtă. Nu stătea pe picioarele
sale nici la vârsta de nouă luni, în timp ce fratele său geamăn mergea printre mobila
din livingul nostru. Pediatrul nostru ne-a trimis la un pediatru specializat în 
dezvoltare-comportamentală şi către serviciile de Intervenţie Timpurie. Matt a început
fizioterapia pe la vârsta de nouă luni. A făcut primii paşi la cincisprezece luni. Este
posibil să nu mai aibă nevoie de terapie atunci cînd vom sărbători a doua oară ziua
sa de naştere. Mike şi Terry S.

La 10-12 luni 
Christopher s-a născut cu cinci săptămâni înainte de termen şi a stat în spital două
săptămâni înainte de a veni acasă. În timpul primului său an de viaţă am început să 
observăm că nu îşi foloseşte mâna dreaptă la fel de des precum stânga. În timp ce începea
să se tragă în sus în picioare, piciorul său drept rămânea în urmă. Cînd stătea în 
picioare, se apleca mult pe partea stângă şi îşi târa piciorul drept în timp ce mergea în
jurul mobilei. La vârsta de unsprezece luni, pediatrul nostru ne-a recomandat  fizioterapie
şi terapie ocupaţională. Acum, la vârsta de trei ani, Cristopher umblă. Bob şi Sue D.

CEEA CE FIECARE PĂRINTE
AR TREBUI SĂ ŞTIE ... !   
Tabelul, prin unicitatea sa, pus
la dispoziţie de către organizaţia
Pathways, vă permite să urmăriţi
dezvoltarea fizică şi a limbajului
copilului dumneavoastră. Aveţi
încredere în instinctele voastre!
Voi vă cunoaşteţi copilul, cel mai
bine. Dacă aveţi sentimentul că
copilul vostru se dezvoltă diferit
faţă de ceilalţi copii, căutaţi ajutorul!
Toţi copiii pot învăţa. Depistarea
precoce este cea mai BUNĂ
prevenţie!

Despre Pathways 
Misiunea organizaţiei Pathways
este, încă de la 1985 încoace,
aceea de a promova în rândul
părinţilor şi al celor ce lucrează
în serviciile de îngrijire a sănătăţii,
progresul în ceea ce priveşte
dezvoltarea motorie, senzorială
şi a limbajului copilului mic. Ca
urmare, departamentul medical
al organizaţiei - aşa-numita
Masă Rotundă Medicală 
Pathways - este esenţial în 
îndeplinirea misiunii sale,
oferind strategia directoare 
şi sprijinul necesar.   

Pathways.org este o organizaţie
non-profit, conform reglementărilor
501(c)(3) 

TM

Dacă aveţi întrebări ...
Sunaţi la numărul nostru gratuit „părintele
-răspunde” sau trimiteţi-ne un e-mail. Vă
vom oferi mai multe informaţii şi vă vom
îndruma spre terapeuţi aflaţi în zona 
dumneavoastră.

1-800-955-(CHILD)2445
E-mail: friends@pathways.org
www.pathways.org
Organizaţie non-profit, conform 501(c)(3) 

Pathways.org este o organizaţie non-profit, conform reglementărilor 501(c)(3) 

Asigură 
dezvoltarea fizică 
a copilului mic! 



� nu ridică capul                                                                  

� picioarele sunt rigide, fără 
sau cu puţină mişcare 

� împinge capul pe spate 

� ţine mâinile închise în pumn, 
nu mişcă braţele

� foloseşte predominat 
aceeaşi mânǎ

� spatele rotund                                                                        

� nu se sprijină pe 
mînă, în şezînd                                   

� Se ridicǎ cu greu în 
picioare, datoritǎ rigiditǎţii
şi a degetelor orientate
către vârfuri 

� Se foloseşte doar de
braţe pentru a se trage
în picioare                                                                                            

� Incapabil în a merge singur  

� Echilibru redus în picioare; cade frecvent 

� Merge pe vârfuri 

� ţine braţele
spre înapoi 

� picioare
rigide  

Semnele la care trebuie să fii atent(ă) în „Dezvoltarea mişcării”* 

Din culcat pe burtă...
� se împinge în sus pe braţe

� ridică şi ţine capul sus

� Se sprijină pe mâini pentru
a sta în fund

� Se rostogoleşte de pe spate
pe burtă

� Susţinut în picioare, îşi 
lasă greutatea corpului 
pe ambele picioare

� Se trage sus în picioare
şi merge de-alungul
mobilei

� Stă singur în picioare
şi face câţiva paşi 

� Merge singur şi 
rareori cade

� Se ghemuieşte pentru
a ridica jucăria de pe
podea

� Se întinde după jucăria din apropiere, 
în timp ce stă culcat pe burtă  

În timp ce stă culcat pe spate...
� trece jucăria dintr-o mână într-alta
� se întinde cu ambele mâini pentru a 

se juca cu picioarele sale 

� Îşi duce singur cu mîna mîncarea
(solidă) la gură  

� Pune jucăriile într-o cutie mai mare  

� Prinde şi culege, cu degetul mare şi
arătătorul, obiectele mici

� Aşează unul peste celălalt două
obiecte sau blocuri de jucărie 

� Ajută la dezbrăcarea sa

� Ţine cana cu mâna şi bea singur 

Dezvoltarea tipică a mişcării*Dezvoltarea tipică a limbajului* 

La
 3

 l
u

n
i � Suge şi înghite bine în timpul alăptării

� Chicoteşte sau zâmbeşte la sunet 
sau voce

� Gângureşte sau vocalizează   

� Întoarce capul în direcţia sunetului

� Începe să utilizeze consoane când
gângureşte; „da-da / ba-ba”

� Gângureşte pentru a atrage atenţia
asupra sa

� Începe să mănânce cereale şi 
purée-uri

� Creşte varietatea sunetelor şi a
combinaţiilor de silabe atunci când
gângureşte

� Se uită la obiectele şi persoanele 
familiare, atunci când sunt denumite  

� Începe să mănânce mâncare pentru
copii şi mâncare paserată 

� Spune “ma-ma” sau  “da-da” cu scop
bine definit

� Răspunde la comandă simplă, de 
exemplu „vino aici!”

� Înşiruie lungi „trăncăneli” în 
comunicarea socială 

� Începe să utilizeze o cană normală
(fără capac)

� Vocabularul său este format din
5-10 cuvinte 

� Imită cuvinte noi, mai puţin familiare 

� Înţelege 50 de cuvinte

� Creşte varietatea de mâncare tăiată
în bucăţele
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ESTE PERMISĂ COPIEREA. NU SE MODIFICĂ CONŢINUTUL. CU PERMISIUNEA ORG. PATHWAYS @ Copyright 2012* În cazul copilului născut prematur, nu uita să-i corelezi vârsta cu prematuritatea!

Dezvoltarea tipică a jocului*

Depistarea 
precoce este
cea mai BUNĂ
prevenţie!

Sugestii importante
pentru părinţi:

� Ţine un caiet de notiţe
pentru observaţiile şi 
îngrijorǎrile tale!

� Consultă acest tabel şi
verifică semnele pe care
le vezi la copilul tău! * *

� Împărtăşeşte temerile
tale, acest tabel şi
notiţele tale cu medicul
pediatru sau cu un alt
expert în domeniul de
îngrijire a sănătăţii!

* * Este bine să verifici căsuţele
atât în zona cu „ Dezvoltarea
tipică”, cât şi în zona cu „Semnele
la care trebuie să fii atent(ă) ... „” 

Pathways.org este o organizaţie 
non-profit, conform 

reglementărilor 501(c)(3) 

� spate rotund
� nu poate ridica capul             

� slab control al capului                

� nu întinde braţele înainte
pentru a se prinde 

� îşi arcuieşte spatele şi 
picioarele devin rigidie  

� dificultate în a se târâ
� foloseşte doar o jumǎtate  

a corpului pentru a se mişca                                 

În timp ce stă culcat pe spate...
� urmăreşte jucăria cu privirea, în timp

ce este mişcată dintr-o parte într-alta 

� încearcă să întindă mâna după zornăi-
toarea aflată deasupra capului său  

� menţine capul pe mijloc în timp ce se
uită la feţele celorlalţi sau la jucării 

� şezînd în scăunelul său, prinde cu
amîndouă mîinile şi bea din sticla 
cu biberon

� explorează şi examinează un obiect,
utilizând ambele mâini

� întoarce, dintr-o singură mişcare, mai
multe pagini ale unei cărţi 

� îi imită pe ceilalţi, în jocurile simple

� Stă în fund şi se întinde
după jucărie, fără să cadă

� Se ridică în şezînd, din 
culcat pe burtă sau culcat
pe spate 

� Se târăşte pe mâini şi pe
genunchi, prin mişcări 
alternative mână-picior

� incapacitatea
de a-şi 
îndrepta
spatele

� nu-şi poate
menţine
greutatea 
pe picioare              

� Stă în fund, cu greutatea
lǎsatǎ doar pe o parte a 
corpului

� Braţe puternic îndoite 
(flectate) sau foarte tare 
extinse 

� Încă mai are nevoie de mâini
pentru a se menţine în şezând


