
Развитието на бебето 
през първата година
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Информацията в тази книга и включените илюстрации ще ви позволят 
лесно и бързо да проследите двигателното, игровото и езиковото раз-
витие на детето през първата година от живота му. Показаните ориен-
тири ще ви дадат представа какво би трябвало да умее да прави мъни-
чето на съответната възраст. Но не забравяйте – всяко бебе е различно 
и преминава през отделните етапи на развитие със свое собствено 
темпо. И все пак, родителите са тези, които най-добре познават де-
тето си и имат силно развита интуиция дали всичко с неговото здра-
ве е наред. При съмнения, че детето проявява някакво отклонение от 
стандартите за съответната възраст, препоръчително е да се направи 
консултация с педиатър.

Прегледайте илюстрациите и, ако описаното отговаря за 
вашето дете, маркирайте предвиденото за целта място. 
Ако детето е недоносено, не забравяйте да коригирате възрастта.

Какво трябва да знае всеки родител
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Реч0-3
месеца реагира на човешки глас

обръща глава по посока на звука

различава гласа на майка си (грижещия се)

издава гласни/гърлени звуци, за да изрази 
задоволство/неспокойство

гука в отговор на ласкав говор

плаче в отговор на груб и рязък говор

1 месец
 Обстоен преглед на здравословното състояние - в първите 24 часа след изписването на детето от 

родилния дом   Измерване на ръста и теглото  Оценка на психическото развитие  Измерване на оби-
колката на главата и гърдите   Изследване за луксация на тазобедрените стави  Имунизация против 
хепатит тип В (II прием)

 2 месеца
 Измерване на ръста и теглото  Оценка на психическото развитие  Измерване на обиколката на гла-

вата и гърдите   Имунизация против полиомиелит (I прием)  Имунизация против дифтерия, тетанус и 
коклюш (I прием)

 3 месеца
 Измерване на ръста и теглото  Оценка на психическото развитие  Измерване на обиколката на гла-

вата и гърдите   Имунизация против полиомиелит (II прием)  Имунизация против дифтерия, тетанус 
и коклюш (II прием)

Профилактични прегледи
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Физическо развитие
ТРЕВОЖНИ ЗНАЦИ

Игра
визуално следи движеща се отгоре/от-
страни играчка 

задържа поглед върху предмет, който се 
опитва да хване 

реагира с оживление на позитивна стиму-
лация (масаж, песничка, нова играчка)

проявява интерес към предмети с ярък 
цвят, източници на светлина, движение, 
човешкото лице  – очи, уста и др. 

Докато лежи по корем...

повдига се на ръце и задържа горната 
част на тялото

повдига и задържа за кратко главата

Докато лежи по гръб...

опитва се да се обръща настрани

трудност при повдигане на главата

скованост в краката, слабо движение 
или липса на движение

избутва се с главата назад

държи ръцете си притиснати и 
не ги движи

Физическо 
                  развитие

Прегледайте илюстрациите и, ако описаното отговаря за вашето дете, маркирайте предвиденото за целта място.
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Реч3-6
месеца

произнася неясно звуци, подобни на гласни 
(а, о, ъ) – неясно, нечленоразделно

произнася звуци, подобни на съгласни (б, п, 
м, н, д, т, г, к, х) – неясно, нечленоразделно 

ранни форми на лепет - опит за произнася-
не на срички, напр. „ба-ба“

обръща глава към човека, който му говори
гука в отговор на ласкав говор, отправен 
към него  или плаче в отговор на интонации, 
изразяващи недоволство

4 месеца
 Измерване на ръста и теглото  Оценка на психическото развитие  Измерване на обиколката на гла-

вата и гърдите  Изследване за луксация на тазобедрените стави  Имунизация против полиомиелит (III 
прием)  Имунизация против дифтерия, тетанус и коклюш (III прием)

5 месеца
 Измерване на ръста и теглото  Оценка на психическото развитие  Измерване на обиколката на гла-

вата и гърдите

 6 месеца
 Измерване на ръста и теглото  Оценка на психическото развитие  Измерване на обиколката на гла-

вата и гърдите  Изследване за албумин в урината  Обща оценка на зрението  Обща оценка на слуха 
 Изследване на кръв: (хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCN, MCHC); 
 Изследване на урина (седимент)  Имунизация против хепатит тип В (III прием) 

Профилактични прегледи
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Физическо развитие
ТРЕВОЖНИ ЗНАЦИ

Физическо 
                  развитие

стои изправено на краката, когато се 
придържа

обръща се от гръб по корем и обратно

опитва се да пълзи/седи

превит гръб

не повдига главата

насочва се самостоятелно към играчки в 
близкото обкръжение

посяга и хваща играчка в обсега на ръцете

прехвърля играчка от едната ръка в другата 

докосва, взима и слага в устата си различни 
предмети

изследва предмети, като ги пипа, удря

повтаря многократно действия, целящи оп-
ределен резултат, напр. пуска играчка на 
пода

раменете са извити назад

скованост в краката

слаб контрол на движенията на главата

затруднение при опит да бъде хванато и 
повдигнато за ръцете

Игра

Прегледайте илюстрациите и, ако описаното отговаря за вашето дете, маркирайте предвиденото за целта място.
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6-9
месеца

спонтанно произнася срички, напр. „ба“, „ма-
ма“, „ба-ба-ба“

реагира при назоване на имената на познати 
хора/предмети, включително и на името си

увеличава се разнообразието от звуци и ком-
бинациите от срички, които произнася

„отговаря“ с лепет на говор, отправен към 
него

7 месеца
 Измерване на ръста и теглото  Оценка на психическото развитие  Проверка за белег след БЦЖ 

имунизацията.  На децата без белег се прави проба Манту и отрицателните се имунизират с БЦЖ.

 8 месеца 
 Измерване на ръста и теглото  Оценка на психическото развитие

9 месеца
 Измерване на ръста и теглото  Оценка на психическото развитие  Измерване на обиколката на 

главата и гърдите

Реч

Профилактични прегледи
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Физическо развитие
ТРЕВОЖНИ ЗНАЦИ

Физическо 
                  развитиеИгра

достига до играчка и я взема в ръце
хваща малък предмет между палеца и по-
казалеца

проследява показан и назован предмет 
търси с поглед скрита играчка

разлиства няколко страници от книжка на-
веднъж

заиграва се по-продължително време с иг-
рачки/предмети (до 5 мин.)

в игра с възрастния го имитира 

седи стабилно в седнало положение  
без да губи равновесие. 

самостоятелно сяда от позиция за 
пълзене 

самостоятелно се изправя до непод-
вижна опора

не успява да държи гърба 
в изправено положение

краката не успяват да по-
емат тежестта на тялото

използва предимно една ръка

превит гръб

нестабилна опора в раменете в 
седнало положение

затруднено пълзене

използва само едната страна 
на тялото, за да се движи

Прегледайте илюстрациите и, ако описаното отговаря за вашето дете, маркирайте предвиденото за целта място.



10

Реч9-12
месеца произнася последователно различни срич-

ки, напр. „ма-ма-та“ произнася затворени 
срички, напр. „бам“

опитва се да имитира звуци, когато въз-
растният ги произнася бавно и разчленено, 
напр. „бау-бау“

изпълнява прости команди, напр. „ела тук“

разбира изразяването на одобрение, неодо-
брение или забрана 

чувайки имената на познати хора/предме-
ти, ги търси с поглед

10 месеца 
 Измерване на ръста и теглото  Оценка на психическото развитие

 12 месеца (1 година)
 Измерване на ръста и теглото  Оценка на психическото развитие  Измерване на обиколката на гла-

вата и гърдите  Изследване за албумин в урината  Преглед за обща оценка на зрението  Преглед за 
обща оценка на слуха  Изследване на кръв: (хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хемато-
крит, MCV, MCN, MCHC)  Изследване на урина (седимент)

Профилактични прегледи
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Физическо развитие
ТРЕВОЖНИ ЗНАЦИ

Игра
Физическо 

                  развитие
заиграва се с други деца, напр. лази към 
тях, дърпа им играчките 

имитира някои действия на други лица

целенасочено наблюдава предмети и 
извършва действия с тях

показва познати образи в книжки с кар-
тинки 

активно се включва в нови игри

играе по различен начин с различните 
играчки

задържа се изправено, без да се 
подпира

водено за ръце, ходи

първи опити за самостоятелни стъпки

Трудно се изправя поради скова-
ност в краката и ръцете

В седнало положение тежестта на тяло-
то пада върху едната страна 

Използва раменете, за да се опи-
та да се изправи

Слаб баланс в изправено поло-
жение

Стои изправено само на пръсти

Силно сгънати или 
разгънати ръце

Подпира се на ръката 
си, за да може да стои 
в седнало положение

Прегледайте илюстрациите и, ако описаното отговаря за вашето дете, маркирайте предвиденото за целта място.
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КАК ДА СТИМУЛИРАМЕ

 Създайте подходяща, спокойна и любяща среда за отглеждането на детето – 
гушкайте го, говорете му нежно, усмихвайте се!

 В близост до детето (около креватчето) поставете подхо-
дящи предмети и играчки с ярки цветове и възпроизвежда-
щи приятни мелодии.

 Обръщайте детето в позиция по корем, за да се опитва да 
повдига глава за кратко. 

 Подавайте на детето играчки, за да протяга ръце. 

 Когато детето не спи, често сменяйте местоположението 
– разхождайте го в различните стаи, извадете го от креват-
чето и го преместете на леглото до вас и т.н. 

 Дръжте го в изправено положение, гушнато във вас, за да 
може да наблюдава средата. 

 Масажирайте детето и правете гимнастика.

 Говорете, четете приказки, пейте му песнички!

0-3
месеца
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 Поставяйте детето по гръб и по корем, докато започне самò да се 
обръща и да заема позицията, която иска. 

 Поставяйте в обсега му играчки (леки, удобни за хващане, в ярки цве-
тове), за да се опита да ги достигне/хване само.

 Когато бодърства, разхождайте детето в различните стаи на 
апаратамента, в градинката, в парка. 

 Играйте на подходящи за възрастта игри, например 
„Дай боц“, игра на криеница „Къде е мама“, др.

 Разказвайте/четете кратки приказки и стихчета. 

 Пейте/слушайте песнички. 

 Обяснявайте на детето действията, които извършвате.

 Разговаряйте с детето, като повтаряте звуците, 
които издава.

 Окуражвайте детето, като го хвалите.

РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО 3-6
месеца
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КАК ДА СТИМУЛИРАМЕ6-9
месеца

 Подпомагайте детето в опитите му да сяда, да се изправя, стои и ходи, като му осигурите 
необходимата опора (решетките на креватчето, стени, мебели) и го хвалете.

 Поставете играчки на различно разстояние от детето и го насърчавайте да ги стигне и 
хване. 

 Подберете различни играчки, които да дават възможности за 
различни действия с тях – подреждане, 
разклащане, почукване, стискане и т.н. 

 Стимулирайте детето да участва в игри,  
а и вие самите активно участвайте в тях. 

 Имитирайте какви звуци издават коли-
те, часовника, животните и т.н.

 Осигурете му възможност да играе и да 
общува с други деца. 

 Говорете на детето по всякакъв повод – 
какво правите, какво виждате и т.н.

 Посочвайте лица или обекти 
и ги назовавайте по име. 
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 Съобразете се с темпа на прохождане на детето, като го подкрепяте и под-
помагате при необходимост.

 Осигурете достатъчно и разнообразни по вид играчки - кубчета в различни 
размери, нанизанки, кутии за отваряне и затваряне и т.н. 

 Не пропускайте да давате примери от ежедневния 
живот, които показват причинно-следствени връзки, 
напр. „бутнахме чашата и тя падна“.

 Осигурете на детето подходящи за възрастта му 
книжки. 

 Играйте съвместно на игри с конструктори, на 
криеница и т.н. 

 Задавайте въпроси на детето, напр. „къде е 
кученцето“, „как прави кученцето“ и т.н.

 Насърчават всички опити за самостоятелно дви-
жение/действия с позитивни изрази.

 Следете емоционалното състояние на детето, 
показвайте съпричастност, разбиране и подкрепа.

 Придружете рутинните ежедневни действия с 
говор и жестове, напр. „кажи чао“ (помахайте с 
ръка за довиждане), „Дай целувка“ (докосвате ръцете до устните)

РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО 9-12
месеца
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