
 

 

 

 

 

 

 

 

Ar galima naujagimį, kuriam jau sugijo bambutė, 
guldyti ant pilvo? 

Ką daryti, jei kūdikis nenori gulėti ant pilvo? 

Ką daryti, jei kūdikis labai įsitempęs? 

Kaip mankštinti kūdikį, 
kad jis, gulėdamas ant 
pilvo, keltų galvą? 

Kaip išmokyti kūdikį 
atsisėsti iš gulimos 
padėties? 

Ar normalu, jei 9 
mėnesių kūdikis dar 
neropoja? 

Ar verta sunerimti,  
jei 12 mėnesių  
vaikas savarankiškai 
nevaikšto?  
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Teisingos kūdikio nešiojimo ir guldymo padėtys 

 

Taisyklingai nešiodami ir laikydami kūdikį nuo pirmų 
dienų, padėsime jam išvengti įvairių motorinės raidos 
sutrikimų, pavyzdžiui, padėties ir judesių asimetrijos, 
plokščio pakaušio, asimetriškai nugulėtos galvos, be to, 
patys apsisaugosime nuo nugaros, rankų, pečių juostos 
skausmų. 

Pagrindinė taisyklė, kurią turite prisiminti nešiodami 
kūdikį:  

NEKRATYKITE IR NEJUDINKITE SAVO RANKŲ 

(tokiu atveju yra kratomos kūdikio smegenys). 

JŪSŲ RANKOS VISADA TURI BŪTI RAMIOS. 

Jei norite nuraminti kūdikį, judinkite liemenį apie savo ašį, 
tupinėkite, vaikščiokite lėtais, ilgais žingsniais. Kūdikius 
tai ramina. 

 

Lėktuvėlis 

Pirmąjį mėnesį, kol naujagimis 
dar silpnai kontroliuoja 
galvutę, pasiguldykite mažylį 
ant savo dilbio (P1 pav.). Jūsų 
delnas turi būti ant vaikučio 
pilvuko, kita ranka – tarp 
kojyčių. Naujagimio rankytės 
laisvos, galvytė pasukta nuo 
Jūsų, guli ant šono. Kai jau 
kūdikis pradeda kontroliuoti 
galvą, vieną savo ranką dėkite 
po kūdikio krūtine, kitą – tarp 
kojyčių ant pilvo (P2 pav.). 
Svarbu, kad abi kūdikio 
rankytės sueitų į vidurio liniją. 

 

Atminkite, taisyklingos nešiojimo padėtys skatina sveiką ir sėkmingą vaiko 
vystymąsi. 

 

P1 

P2 
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Krepšiukas 

Galite kūdikį nešioti ir ant 
vienos rankos (P3 pav.). 
Viena ranka apkabinę 
kūdikį laikote jo galvą, 
pečius ir liemenį, kita – 
dubenį ir kojas. 

Ant pečių 

Jei norite, kad kūdikis po 
valgio atsirūgtų ir / arba 
matytų aplinką, kelkite jį 
ant savo peties (P4 pav.).  

Abi kūdikio rankutės turi būti ant Jūsų peties, 
vaikučio ir Jūsų ausys – vienoje linijoje. Tos rankos, 
ant kurios peties laikote kūdikį, pirštais prilaikykite 
galvutę, su savo nykščiu neleiskite vaikučio 
rankytei skleistis į šoną. Su kita ranka prilaikykite 
dubenį. Nepamirškite, kad nešiojant kūdikį reikia 
nuolat keisti puses, t. y. vieną kartą laikyti ant vieno 
peties, kitą kartą – ant kito. 

Veidu į pasaulį 

Kai jau kūdikis pradeda vertikaliai išlaikyti galvą, 
galite nešioti jį atsukę veidu nuo savęs (P5 pav.). 
Vertikalioje padėtyje viena ranka laikykite kūdikį 
per krūtinę, suvesdami jo rankytes į vidurio liniją, 
kita Jūsų ranka turi būti tarp kojyčių. 

P3 

P4 

P5 
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Kada ir kaip guldyti kūdikį ant pilvo? 

Didžiąją dalį pirmojo savo gyvenimo pusmečio kūdikis turėtų praleisti ant pilvo. Juk 
pagal naujausias rekomendacijas dar gimdykloje naujagimis uždedamas mamai ant 
pilvo (ne krūtinės!), laukiama kol jis pats nušliaužia iki krūties ir pradeda žįsti. Vadinasi, 
jau naujagimiui tikrai pakanka jėgų pasukti galvą ir nušliaužti. 

Gulėjimo ant pilvo nauda: 

 padeda sustiprinti kaklo ir pečių 
juostos raumenis; 

 skatina padėties ir judesių 
simetriją; 

 padeda išvengti suplokštėjusios 
galvos (plagiocefalijos) atvejų; 

 slopina naujagimystės refleksus; 

Naujagimis  

 Gulėdamas ant pilvo galūnes laiko 
visiškai suriestas, t. y. rankos stipriai 
sulenktos, plaštakos sugniaužtos į 
kumščius, keliai pabrukti po pilvu. 

 Gulėdamas ant pilvo pasuka galvą iš 
vidurio linijos į šoną (dažniausiai į 
šviesos šaltinį) ir įstengia ją 
akimirkai šonu kilstelėti. Jei kilsteli 
pakankamai stipriai, sverdėjančią galvą gali maždaug sekundę išlaikyti ir 
vidurio linijoje. 

 Gulėdamas ant pilvo atlieka refleksinius rėpliojimo judesius. Jei padams 
duodame atramą, naujagimis rėpliojimą primenančiais judesiais ant slidaus 
pagrindo pasistumia. Abiejų pusių judesiai turi būti vienodai stiprūs. 

Pirmas mėnuo 

 Mažiausiai 3 sekundes išlaiko pakeltą galvą. Pirmosiomis gyvenimo savaitėmis 
naujagimis galvą nuolat kelia įstrižai iš šono. Ji keletą sekundžių svirduliuoja 

http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_3949.jpg
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ties vidurio linija, o kampas tarp veido ir pagrindo linijos sudaro maždaug 20–
30 laipsnių. 90 proc. trijų savaičių kūdikių laiko galvą 1–2 sekundes. 

 Antras mėnuo 

 Pakelia galvą mažiausiai 45 laipsnių kampu, apytiksliai atitinka 5 cm atstumą 
tarp smakro ir pagrindo. Tai gali padaryti apie 90 proc. šešių savaičių amžiaus 
kūdikių. 

 Laiko galvą pakeltą ne mažiau kaip 10 sekundžių. Laikoma ji dar pastebimai 
siūbuoja į skirtingas puses, bet nebeturėtų būti pasukta į vieną pusę. 

 Remiasi simetriškai dilbiais. Viršutinė krūtinės dalis šiek tiek pakelta, žastai 
prispausti prie šonų. 

    

Trečias mėnuo 

 Kelia galvą nuo 45 iki 90 laipsių kampu ir išlaiko ją pakeltą mažiausiai 1 minutę. 

 Remiasi abiem dilbiais. Ištiestas stuburas kaklo ir krūtinės srityje leidžia 
kūdikiui iškišti žastus į priekį taip, kad jie sudarytų su pagrindu iki 90 laipsnių 
kampą, ir remtis dilbiais. 

  

Ketvirtas mėnuo 

 Tvirtai remiasi dilbiais. Žastai iškišti į priekį taip, kad tarp jų ir dilbių yra daugiau 
kaip 90 laipsnių kampas. Plaštakos pusiau atgniaužtos. Galvą išlaiko pakeltą 
ilgiau negu 1 minutę. 

http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_4853.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_4853.jpg
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Penktas mėnuo 

 „Plaukimas“. Pakeldamas rankas, nustoja remtis dilbiais ir tuo pačiu metu 
pakeltomis kojomis atlieka pakartotinius tiesimo judesius. Liemuo ir stuburas 
ištiesiamas iki juosmens. Kūno svorį iš esmės dar tebelaiko pilvas. Kūdikis vis 
dažniau nustoja rėmęsis dilbiais ir ima suptis ant pilvo. Supantis jo galva, 
krūtinės ląsta ir rankos yra pakeltos aukštyn, o kojos atlieka simetriškus 
trūkčiojančius tiesimo judesius. Pakėlęs ranką aukštyn, kūdikis gali pasyviai 
persiversti ant nugaros dėl to, kad pakreipęs galvą, praranda pusiausvyrą. 
Aktyviai persiversti nuo pilvo ant nugaros pradedama tik apie septintą 
mėnesį. 

 Aktyviai verčiasi nuo nugaros ant šono. 

   

Šeštas mėnuo 

 Ištiesęs rankas, remiasi pusiau arba 
visai atgniaužtomis plaštako-
mis. Liemuo ištiestas iki juosmens 
srities stuburo. Kūno svorį laiko 
plaštakos ir dubens sritis, nors 
daržnai dar ir apatinė pilvo dalis. 
Galva su pagrindu sudaro 45–90 
laipsnių kampą, alkūnės pagrindo 
neliečia. 

http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_5906.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_5751.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_5879.jpg
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http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_6067.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_5941.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_6667.jpg
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 Nuožulniai pakėlus pagrindą iš šono, atsiranda aukščiau esančios pusės rankos 
ir kojos atitraukimas (pusiausvyros reakcija). Abiejų kūno pusių reakcija turi 
būti susiformavusi vienodai. 

 Kai kurie šio amžiaus kūdikiai geba pakelti viršutinę liemens dalį ištiestomis 
rankomis, siekti šone esančio daikto perkeldami visą kūno svorį į vieną pusę. 

 Kai kurie šio amžiaus kūdikiai geba judėti ratu apie savo ašį gulėdami ant pilvo. 

  Septintas mėnuo 

 Mažiausiai 3 sekundes išlaiko ranką, pakeltą virš pagrindo. Kūdikiui viena ranka 
griebiant pasiūlytą žaisliuką, laisvoji ranka mažiausiai 3 sekundes turi būti 
išlaikoma pečių aukštyje. 

 Pasirengęs atsiremti rankomis. Apsivertęs ant pilvo, išlaiko kūno svorį ant 
ištiestų rankų, perkelia kūno svorį nuo abiejų ištiestų rankų ant vienos, o 
laisvąja ranka paima žaislą. 

 Vartosi, gulėdamas ant pilvo, sukasi ratu apie savo ašį. Tyrinėja supančią 
aplinką, domisi žaislais, stebi žmones ir noriai bendrauja. 

 Aštuntas mėnuo 

 Pereinamoji fazė tarp 7 ir 9 mėnesių. Intensyviai mėgina judėti į priekį. 
Judėjimas gali būti labai individualus ir neatitikti tipiško šliaužimo arba 
ropojimo. Vis dar vyrauja judėjimas vietoje, pavyzdžiui, suriečiant ir ištiesiant 

http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_7424.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_6535.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_6535.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_6761.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_6761.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_7424.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_7424.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_7424.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_7424.jpg
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visą kūną. Tuo metu keletą sekundžių kūną išlaiko plaštakos ir kojos (keliai) – 
keturpėsčia padėtis. Be to, kūdikis gali apsisukti apie savo ašį. 

 Kai kurie šio amžiaus kūdikiai jau gali atsistoti ant keturių ir šioje padėtyje 
suptis, t. y. perkelia savo kūno svorį nuo rankų ant kojų ir atvirkščiai, taip pat 
iš šios padėties geba atsisėsti šonu ir vėl pereiti į padėtį ant keturių. 

` Devintas mėnuo 

 Šliaužia. Šliaužimas į priekį sulenkto-
mis rankomis ir alkūnėmis. Iš pradžių 
šliaužiant dažniausiai krypstama į šo-
ną (slenka ratu), o vėliau pajudama į 
priekį. Šliaužimo fazė paprastai būna 
trumpa; ilgesnį laiką (daugiau kai 2 
mėnesius) užsitęsia dažniausiai vai-
kams, turintiems motorinės raidos su-
trikimų. 

Dešimtas mėnuo 

 Sūpuojasi, remdamasis plaštakomis ir 
keliais. Pasirėmęs rankomis, kūdikis 
jomis pasistumia atgal taip, kad sėd-
menys atsiduria ant blauzdų. Viduti-
niškai ištiesus kelius ir klubų sąnarius, 
pasikelia sėdmenys, kūnas atsiduria 
ant plaštakų ir kelių (stovėsena ant ke-
turių). Šioje padėtyje galima stebėti 
siūbavimą išilgai kūno pirmyn ir atgal. 

 Nekoordinuotai ropoja. Nėra „kryžmi-
nės koordinacijos“: kairė koja – dešinė 
ranka. 

 Iš kniūbsčios padėties, lenkdamas 
klubus ir sukdamas liemenį gali 

http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_7125.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_8783.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_7901.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_7765.jpg
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atsisėsti. Iš padėties ant pilvo arba ant keturių spontaniškai arba prisilaikydamas 
už baldų vaikas gali atsisėsti, pasisukdamas per bet kurį šoną. 

 Vienuoliktas mėnuo 

 Ropoja ant plaštakų ir kelių kryžminės koordinacijos būdu. Ropojimas jau turi 
būti koordinuotas, t. y. vaikas juda kryžminės koordinacijos būdu tokiu ritmu: 
kairė koja – dešinė ranka, dešinė ranka – kairė koja ir t. t. Gerėjant pusiaus-
vyrai, judėjimas pirmyn tampa greitesnis ir laisvesnis. 

KADA IR KAIP PRADĖTI MOKYTI KŪDIKĮ SĖSTIS? 

Sodinimas ir sėdėjimas? 

Jei kalbame apie sėdėjimo funkciją, tai reikia pirmiausia skirti dvi skirtingas sąvokas: 
sodinimą ir sėdėjimą. Kol kūdikis dar savarankiškai nesėdi, nuo pirmojo mėnesio 
mokome jį atsisėsti, t. y. sodiname. Būtent 
specialistas, nuo pirmojo mėnesio vertinda-
mas sėdėjimo funkciją, stebi, kaip vystosi 
sugebėjimas atsikelti iš padėties gulint ant 
nugaros. Pirmąjį mėnesį naujagimį reikėtų 
sodinti ar kelti iš gulimos ant nugaros 
padėties suėmus rankomis už vaikučio 
pažastų, tuo pačiu prilaikant savo pirštais jo 
galvutę (S1 pav.). 

Nuo antrojo mėnesio pradedame sodinti 
tvirtai suėmę už vaikučio plaštakų (S2 pav.). 
Aukštai kelti nereikia, užtenka 5–10 cm nuo 
pagrindo. Jei nedrąsu, kad vis dar lošiasi kū-
dikio galva, sodiname vaikutį kaip pirmąjį 
mėnesį. Šitaip stiprinsime kūdikio kaklo, pečių 
juostos, pilvo, rankų raumenis, pratimas pa-
dės sumažinti pilvo raumenų spazmus ir / ar 
pilvo dieglius, kurie dažnai pasireiškia šiuo 
amžiaus laikotarpiu, arba jų išvengti. Užten-
ka keičiant sauskelnes atsisėsti kartą, o per 
visą dieną tų pakartojimų bus su kaupu. 

Antrajam mėnesiui įpusėjus, sodinamas kū-
dikis jau turėtų pradėti laikyti galvą (S3 pav.), 
o sulaukus trečiojo mėnesio atsisėdus galva 
neturėtų nusvirti pirmyn (S4 pav.). Tokios 
mankštelės sėdantis turėtų tęstis iki šeštojo 
mėnesio. 

S1 

S2 

S3 Sodinimas ir galvos kontrolė 3–4 

mėn 

http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_4840.jpg
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http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_4840.jpg
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  Nuo šeštojo mėnesio mokome kūdikį sėstis 
pasiremiant viena ranka į pagrindą, o į kitą 
duodame įsikibti, taip aktyvindami įstrižinius 
pilvo raumenis, kurie yra atsakingi už liemens 
stabilumą sėdint ir stovint. 

Sėdėjimas 

Savarankiškai sėdėti kūdikiai pradeda 6–8 
mėn. (5 pav.). Pagal funkcinės diagnostikos 
raidos skalę normalu, jei kūdikis, būdamas 8 
mėnesių, sėdi savarankiškai 5 sekundes, 9 mėnesių – 1 minutę, 10 mėn. sėdi laisvai, 
nekrenta (6 pav.). Tėvai taip pat daro klaidą, kai, norėdami paskatinti kūdikį anksčiau 
išmokti sėdėti, paramsto pagalvėmis arba atremia į sofos atlošą. Taip stabdomas 
kūdikio sėdėjimo pusiausvyros reakcijų lavėjimas. 

 Ankstyvo sodinimo žala ir pasekmės 

 

Kol kūdikis geba gulėti ant pilvo ir nesėdi savarankiškai, formuojasi kaklinės stuburo 
dalies linkis. Kai pradeda sėdėti, kūdikio nugarytė būna C raidės formos, lavėjant 
sėdėjimo pusiausvyrai ir ilgėjant sėdėjimo trukmei, formuojasi krūtininės stuburo 
dalies linkis. Juosmeninės stuburo dalies linkis formuojasi tik tada, kai kūdikis pradeda 
savarankiškai stovėti prie baldų. Per anksti skatindami vaiką sėdėti, stabdome stuburo 
linkių formavimąsi, o tai vyresniame amžiuje gali paskatinti laikysenos sutrikimus, 
nugaros skausmus ir kt. Todėl, norėdami gero savo vaikams, gyvenkime ne šia diena, 
o galvokime apie vaikų sveikatą. 

S4 Galvos kontrolė 3–4 mėn. 

 

S5 Sėdėjimas 6–8 mėn S6 Sėdėjimas 9–10 mėn 

http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_4837.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_4837.jpg
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Dažnas tėvelių pirkinys gimus vaikui būna spyruoklinis gultukas. Šis daiktas gali nei-
giamai paveikti sėdėjimo raidą. Spyruokliavimas skatina suptis visu kūnu ir dėl to 
atsiranda dažnai labai stiprus opistotonuso ekstensorinis spazmas (nugaros raumenų 
mėšlungis). Spyruokliniame gultuke prisegtas kūdikis praranda galimybę patenkinti 
savo motorinius poreikius natūraliu būdu. Tačiau vis dėlto kūdikį stipriai stimuliuoja 
netoliese besisukiojanti mama, taip jis neišvengiamai ima žaisti, naudodamasis eks-
tensoriniais spazmais. Ilgai laikyti pritvirtinti prie tokio gultuko vaikai, būdami 10–12 
mėnesių amžiaus ir jau turėdami sėdimos padėties pusiausvyros reakcijas, laisvai 
sėdėdami nuolat pradeda suptis ir pargriūna aukštielninki. Paprastai kūdikiai ypač 
greitai išmoksta sėdėti tada, kai jie dažnai turi galimybę sėdėti tėvams ant kelių; „jo-
dami“ sėdėjimo plokštuma juda, o tai normaliai ir sparčiai ugdo automatines pusiaus-
vyros reakcijas ir kūno padėties išlaikymo refleksus. 

Suaugusieji neturėtų sutrikdyti kūdikio stambiosios motorikos raidos ginčytinomis 
pagalbinėmis priemonėmis arba atgyvenusiais įpročiais, kaip reikia prižiūrėti vaikutį. 
Sveikam vaikui, kad jis galėtų pagal amžių ropoti, sėdėti ir stovėti, tereikia pakankamai 
judėjimo laisvės ir jaukiai įrengto kambario ar žaidimo erdvės. Spyruoklinis gultukas, 
šokliukas, vaikštynė, ankšti vežimėliai ar maži maniežai nėra sukurti gamtos. Jei ir nau-
dojant šias pagalbines priemones, vaiko motorika optimaliai vystosi, tai reikia dėkoti 
jokiu būdu ne joms, o sveikam vaiko organizmui. 

KADA IR KAIP KŪDIKĮ MOKYTI STOVĖTI? 

Atsistojimas ir stovėjimas? 

Kūdikio judesiai vystosi nuo galvos link kojų. Pirmiausiai lavėja stambiosios raumenų 
grupės, po to smulkiosios. Kol kūdikis dar savarankiškai nestovi, nuo pirmųjų dienų 
stebime stovėjimo įgūdžius. Būtent specialistas, vertindamas kūdikio stovėjimo 
funkciją, stebi, kaip vystosi sugebėjimas remtis pėdomis, išlaikyti kūno svorį. 

T1 Naujagimio kojų atrama (atsispyrimo reakcija) ir automatinio žingsniavimo refleksas 
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Nuo pirmųjų naujagimio dienų vertinama kojų 
atrama arba stovėjimo funkcija. Šiame amžiuje 
specialistai vartoja terminus primityvi 
atsispyrimo reakcija, žingsniavimo 
automatizmas. Nors pastarieji judesiai ir 
primena vėlesnį stovėjimą ir vaikščiojimą, yra 
refleksinės prigimties ir vaikui bręstant 
išnyksta. Tik antrąjį gyvenimo ketvirtį prasi-
deda nepertraukiama raida, kuri, perėjusi 
vadinamąjį stovėjimo reakcijos etapą (9 
mėnesį), pasiekia laikiną kulminacijos tašką, 
kai vaikas išmoksta laisvai vaikščioti. 

Naujagimis 

Laikant naujagimį vertikalioje padėtyje ir 
suteikus kojoms atramą, stebima primityvi 
atsispyrimo reakcija (T1 pav.): pastatytas 
naujagimis tiesia kojas per klubus ir kelius, 
pėdas iki galo atremia į pagrindą. Viršutinė 
kūno dalis tuo metu palinkusi į priekį, rankos 
sulenktos, o plaštakos sugniaužtos. Taip pat 
laikant naujagimį vertikalioje padėtyje ir 
pakaitomis perkeliant kūno svorį nuo vienos 
kojos ant kitos kartojami automatinio 
žingsniavimo judesiai (jis turi išnykti 4–6 
gyvenimo savaitę). Žingsniavimo judesiai turi 
pasireikšti vienodai stipriai abiejose pusėse. 
Rankos tuo metu sulenktos ir kartu su kojomis 
nejuda (T1 pav.). 

Antrąjį mėnesį laipsniškai silpnėja atsispyrimo 
reakcija ir žingsniavimo automatizmas. Kadan-
gi pėdos lėčiau pakyla nuo pagrindo, todėl lie-
čia jį labiau kojų pirštais. Galva dabar jau gali iš-
būti pakelta mažiausiai 2 sekundes. 

Trečiąjį mėnesį kūdikis pagrindą liečia su-
lenktomis kojomis (T2 pav.). Atsispyrimo 
reakcijos ir refleksinių žingsniavimo judesių ne-
bėra. Pastačius kūdikį vertikaliai ant pagrindo, 

jo kojos lieka sulenktos. Rankos tebėra sulenktos, bet labiau atkištos į priekį. 

Ketvirtąjį mėnesį liesdamas pagrindą, kūdikis vėl nustoja lenkti kojas ir šiek tiek ištiesia 
šlaunis ir blauzdas (T3 pav.). Kūdikis jau pakankamai nulaiko galvą vertikalioje 

T3 

T2 

http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_4843-e1455697531784.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_4843-e1455697531784.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_48461-e1455697506106.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_48461-e1455697506106.jpg
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padėtyje ir vidurio linijoje. Jei kūdikį laikome 
vertikaliai aukštai taip, kad jo kojos neliečia 
pagrindo, vaikas jas pariečia po pilvu. Po to, šiek 
tiek išsitiesus šlaunims ir blauzdoms, kūdikis gali 
trumpą laiką remtis kojų pirštais, tačiau kūno 
svorio dar neišlaiko. Rankos sulenktos, o plašta-
kos išlieka pusiau atgniaužtos. 

Penktąjį mėnesį kūdikis vertikalioje padėtyje visą 
savo svorį išlaiko ant ištiestų kojų, gali remtis 
pirštų galais. Padai dar kūno svorio neišlaiko. 
Rankos laisvai sulenktos, o plaštakos visai arba 
pusiau atgniaužtos (T4 pav.). 

Šeštąjį mėnesį  kūdikis ištiesia kojas per kelius ir 
šiek tiek per klubus, išlaikydamas kūno svorį 
mažiausiai 2 sekundes. Liemuo ir apatinės galū-
nės dar nesudaro tiesios linijos, o viršutinė kūno 
dalis dėl ne iki galo ištiestų klubų yra palinkusi į 
priekį. Retkarčiais remiasi visu padu. Šiuo laiko-
tarpiu kojų pirštų surietimas dar yra leistinas  
(T5 pav.). 

Septintąjį mėnesį vertikalioje padėtyje, suteikus 
atramą kojoms, kūdikis spyruokliuoja. 

Aštuntąjį mėnesį stebima pereinamoji fazė tarp 7 
ir 9 mėnesio (T6 pav.). Dažniausiai kūdikis jau 
gali stovėti ant abiejų padų. Šlaunys dar šiek tiek 
sulenktos. Kai kurie 8 mėnesių amžiaus kūdikiai, 
įsikibę į baldus, jau atsistoja iš padėties „ant 
keturių“. Įsikibęs į baldus, kūdikis visą kūną 
traukia rankomis į viršų, tik judesio pabaigoje 
kūno svorį perkelia ant kojų. 

Devintąjį mėnesį, prilaikomas už rankų, vaikas 
mažiausiai pusę minutės stovi, visiškai išlaikyda-
mas savo kūno svorį. Vystantis stovėjimo reakci-
jai, lygiagrečiai silpnėja kojų griebimo refleksas. 
Jei 9 mėnesių kūdikis vis dar dažniausiai stovi 
ant pirštų galų ar kryžiuoja kojas, vertėtų pasi-
konsultuoti su kineziterapeutu, neurologu, 
šeimos gydytoju. Kūdikiai, kurių raumenų tonusas žemas arba hipotoniškas, 
dažniausiai stovėti pradeda vėliau. Šie vaikai 9 mėnesį dar nesugeba išlaikyti svorio 
taip, kaip aprašyta. 

T4 

T5 

T6 

http://vsic.lt/vaiku-raida/vaiku-kineziterapija/
http://vsic.lt/vaiku-raida/vaiku-kineziterapija/
http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_6429.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/IMG_6429.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/12528464_1060796523980112_809137100_o-1.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/kudikis-10-men_5.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/kudikis-10-men_5.jpg
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Dešimtąjį mėnesį kūdikis 
(T7 pav.) prisilaikydamas 
pats savarankiškai sto-
vi. Kojos yra gerokai sutvir-
tėjusios, todėl pastatytas ir 
nusitvėręs už baldų ar kitų 
tam tinkančių daiktų 
kūdikis gali pastovėti ilgiau 
negu pusę minutės. Prilai-
kant už rankų, sėdinčiam 
kūdikiui pavyksta atsisto-
ti. Jei kūdikis pats atsistojo, 
tai didelis žingsnis pirmie-
siems savarankiškiems 
žingsneliams. Kūdikis pra-
deda koordinuoti stambiąsias raumenų grupes vienu metu: 
nuo rankų iki nugaros, nuo kojų iki pėdų.  

Vienuolikos mėnesių amžiaus kūdikis (T8 pav.): 

 Pats atsistoja laikydamasis už baldų. Stovėdamas ant 
keturių (ropojimo padėtyje) arba sėdintis vaikas pats 
savarankiškai atsistoja prisilaikydamas už baldų. Klau-
piasi arba pusiau klaupiasi, tada ištiesia koją į priekį, 
primina pėdą ir, tiesdamas koją, traukiasi rankomis. Šis 
įgūdis turi būti įvaldytas iš abiejų pusių. 

 Pakaitomis abiem kojomis atlieka žingsniavimo judesius 
vietoje ir į šoną. Didėjantis stabilumas leidžia vaikui atlikti 
pirmuosius žingsnius vietoje arba į šoną, pakaitomis 
perkeliant kūno svorį. 

 Laikomas už abiejų rankų žengia į priekį. Paėmę vaiką už 
rankų arba riešų, pamatysime pirmuosius mėginimus 
eiti. Jis eis neryžtingai, netvirtai, išskėstomis kojomis. 
Kojos plačiai išskėstos ir pasuktos į išorę, o žengiant lieka 
ne iki galo ištiestos, pėdos remiasi į pagrindą visu padu. 

Dauguma metų sulaukusių vaikų jau eina savarankiškai. 
Pasikonsultuoti su kineziterapeutu, šeimos gydytoju, neuro-
logu ar ortopedu rekomenduoju, jei Jūsų vaikutis: 

 6 mėnesių ir vyresnio amžiaus statomas nuolat remia pirštų galais (stiebiasi); 

 bet kurio amžiaus kūdikis nesiremia kojomis į pagrindą; 

 jei 16–18 mėnesių vaikas savarankiškai neina nors kelių žingsnių. 

T7 

T8 

http://vsic.lt/wp-content/uploads/10-menesiu-kudikio-motorine-raida_1.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/10-menesiu-kudikio-motorine-raida_1.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/10-menesiu-kudikio-motorine-raida_2.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/10-menesiu-kudikio-motorine-raida_2.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/kudikis-11-men_2.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/kudikis-11-men_2.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/kudikis-11-men_4.jpg
http://vsic.lt/wp-content/uploads/kudikis-11-men_4.jpg
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KADA KREIPTIS Į KINEZITERAPEUTĄ? 

Mieli tėveliai, atkreipkite dėmėsį į toliau pateiktas pagrindines motorinės raidos būkles, 
kurioms esant turėtumėte kreiptis į kineziterapeutą.  

Kodėl reikia kreiptis ne į pediatrą, neurologą, ortopedą ar kitą specialistą?  

Pirma, sutaupysite brangaus laiko, nes kineziterapeutas įvertins vaiko motorinę raidą, 
patars, kaip ištaisyti tai, kas yra blogai, ir padėti kūdikiui.  

Antra, jei kineziterapeutas, įvertinęs kūdikio motorinę raidą, matys, kad problema 
rimtesnė, nukreips konsultuotis su atitinkamu specialistu, kuris atliks išsamesnę apžiūrą 
ar patvirtins diagnozę, kad būtų suteikta kvalifikuota pagalba. 

Jei Jums rūpi kūdikio motorinė raida, atsakykite į toliau pateiktus klausimus ir 
sužinosite, kada kreiptis į kineziterapeutą. 

 3 mėnesių amžiaus kūdikis negeba arba sunkiai nulaiko galvą vertikalioje 
padėtyje / paguldytas ant pilvo; 

 pastebėjote, kad kūdikis nuolat ar dažnai galvą laiko kreivai (paguldyto ar 
laikomo vertikaliai kūdikio galvytė ne tiesi, o pasvirusi į šoną); 

 pastebite, kad 3 mėnesių ir vyresnio amžiaus kūdikio raumenų tonusas yra 
padidėjęs, t. y. jį sunku aprengti, plaštakos vis dar kumšteliuose, judesiai 
netikslūs, negrabūs, įtempti; 

 pastebite, kad 3 mėnesių ir vyresnio amžiaus kūdikio raumenų tonusas yra 
žemas, t. y. raumenys glebūs, sunku atlikti judesius, galūnės sunkios; 

 7 mėnesių kūdikis sąmoningai neapsiverčia nuo nugaros ant pilvo; 

 8 mėnesių kūdikis negeba savarankiškai sėdėti bent 5 sekundes; 

 11 mėnesių kūdikis nepereina iš sėdimos padėties į keturpėsčią; 

 11–12 mėnesių kūdikis neropoja; 

 6 mėnesių ir vyresnio amžiaus kūdikis statomas nuolat remia pirštų galais 
(stiebiasi); 

 bet kurio amžiaus kūdikis nesiremia kojomis į pagrindą; 

 pastebite, kad vienos kūno pusės judesiai gerokai aktyvesni nei kitos; 

 16 mėnesių amžiaus kūdikis dar nevaikšto savarankiškai? 

 

Leidinio leidybą iš dallies finansuoja: 
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Po to dėmesys sutelkiamas į pagrindines jau savarankiškai vaikštančio vaikučio 
motorinės raidos situacijas, kurioms esant tėvai turėtų reaguoti ir kreiptis į 
kineziterapeutą: 

 Pastebite, kad savarankiškai du mėnesius ir ilgiau vaikštančio vaiko pusiausvyra 
ir judesių koordinacija yra nepakankama (dažnai griūna lygioje vietoje, judesiai 
nekoordinuoti ir t. t.). 

 Eina nuolat pasistiebęs. 

 Eidamas suka pėdas į vidų arba į išorę. 

 1,5 metų ir vyresnio amžiaus vaiko kojos O formos (tarpas tarp kelių suglaudus 
čiurnas yra daugiau kaip 3 cm). 

 Vaiko kojos X formos (bet kurio amžiaus vaiko tarpas tarp čiurnų suglaudus 
keliukus daugiau kaip 7 cm). 

 Savarankiškai nevaikšto 16 mėnesių ir vyresnis vaikas. 

 Pastebite, kas vaiko čiurnos sąnariai pakrypę į vidų (pėdų išorinis kraštas 
pakilęs, kojų pirštai nusisukę į išorę). 

 Kojų pirštai sukasi į išorę ar į vidų. 

 Trejų metų ir vyresnio vaiko laikysena netaisyklinga (gali būti vienas ar keli 
nurodyti požymiai: atsikišęs pilvas arba mentys, nevienoda pečių, klubų linija, 
pakrypusi į šoną galva, stebima kuprelė krūtininėje dalyje, įdubusi krūtinės 
ląsta, atsikišę šonkauliai, padidėjęs stuburo juosmes linkis). 

 Pastebite, kad bet kurio amžiaus vaikas raišuoja. 

JEI Į NORS VIENĄ TEIGINĮ ATSAKĖTE TAIP, KREIPKITĖS Į SPECIALISTUS. Jei dvejojate, 
padėsime įvertinti esamą situaciją periodiškai. Ramaus laiko kartu, aukite sveiki ! 

Kūdikis savo ateitimi negali pasirūpinti, bet už vaikų sveikatą yra atsakingi tėvai. 

Todėl kviečiu prisijungti prie savo atžalų sveikos gyvensenos ir psichofizinės 
sveikatos formavimo. 

 

Dr. Laura Žalienė - biomedicinos mokslų daktarė, kineziterapeutė, 
lektorė, turinti daugiau nei dešimties metų patirtį kineziterapijos su 
kūdikiais ir vaikais srityje. Konsultuoja tėvus apie kūdikio, vaiko 
psichomotorinę raidą ir jos lavinimą, padeda spręsti motorinės raidos 
problemas ir sutrikimus ortopedinių, neurologinių ligų atvejais. 

Vaiko sveikatos informacinis centras, www.vsic.lt 

Palangos g. 7a-3, Klaipėda, Tel.: +370 67499009, El. paštas: info@vsic.lt 
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