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A magzati kor



 az élet első időszaka
 méhen belüli környezet: védelem és táplálék
 a várandósság
 minősége az egészségi állapot, életmód, környezeti
tényezők (szennyeződés), táplálkozás, kor függvénye
 átlagosan 266 nap / 9 hónap / 40 hét / 3 trimeszter

 az agy és az érzékelési funkciók fejlődése
 pl. a magzat érzékeli az anyai test mozgását, jellemző a
fényérzékenység
 a magzati aktivitás nő az anyaméhben hallható háttérzajok
és generált hangok függvényében (pl. a normális szívritmus
megnyugtatja, a gyors szívritmus felizgatja a magzatot,
illetve a csecsemőt)

MÉHEN BELÜLI (PRENATÁLIS) FEJLŐDÉS
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 az emberi élet egyetlen sejtként,
zigótaként kezdődik (akkora, mint egy
pont a lapon, súlya 1 grammnak is
csak töredéke)
 a 4.-5. héten a baba kb. 2 mm, kezd
kifejlődni a gerince, agya, izmai,
csontjai és kezdetleges szíve is
 a 8. héten az összes fő belső szerve
megvan, bár még fejletlenek, sokat
mozog, de ez nem érzékelhető

 a 12.-13. héten kb. 8 cm és 28 g
 belső szervei teljesen kifejlődtek, már csak
növekedniük kell
 az agy teljesen kifejlődött, már érezhet fájdalmat
 ekkor már kevesebb a fertőzések okozta problémák
esélye
 megjelenésében igazán hasonlít egy apró emberre
 neme megállapítható

 a 15.–16. héten 13,5 cm és 100 g
 kezd nőni a haja, a körmei
 már hallja az őt körülvevő hangokat, az
anya szívverését, gyomrának korgását,
sőt a kívülről beszűrődő zajokat,
hangokat is
 kb. 250 ml magzatvízben úszkál, bőven
van még helye mozogni, forogni
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 a 28.-32. hét
 meg tud különböztetni ízeket, hallása tovább fejlődik
 hetente kb. 200 g-ot hízik, bőre kezd kisimulni, eltűnik
róla a magzatmáz egy része
 tüdeje elég fejlett, ha megszületne, nagy esélye volna
az életben maradásra (de csak speciális ellátással)
 ideje, hogy fejfekvéses helyzetbe forduljon
 a nap 90-95%-át átalussza, valószínű néha álmodik is

 33.-36. hét - kb.46 cm és 2,5 kg
 megkülönböztet fényt és sötétséget
 mozgását édesanyja legalább 10-szer kell érezze egy nap
 teljesen fejlett, már csak híznia kell és felkészülnie a
születésre
 gyorsan hízik, bőre rózsaszínes, haja és körmei is
megnőnek
 már (jó esetben) fejfekvéses helyzetbe fordult
 lesüllyedhet a medencébe (de lehet, hogy ez csak
közvetlenül a szülés előtt történik meg)
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 37.-40. hét:
 tüdeje teljesen felkészült a légzésre
 sok magzatvizet nyel, és ettől gyakran
csuklik
 beleiben sötét, ragadós anyag
(magzatszurok) gyűlt össze
 készen áll a születésre

 születéskor kb. 50-55 cm, átlagosan 3250
gramm (több milliárd sejt )
 az újszülött kor az élet első hónapja

Prenatális pszichológia

 az embrió emberi lényege már fogantatástól jelen
van
 a fejlődés szociális kontextusa
 alkalmazkodás és tanulás a méhen belüli élet során
 magzati interakciós képességek (ld. mozgás)
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Mi mindent tud az újszülött?


 jellegzetes kinézet
 reflexek
 sírás
 mosolygás
 szemkontaktus
 eljutás az anyamellig
 szinkronizálódási képesség
 aktív részvétel a kötődés folyamatában
 utánzás

Ajánló

 Andrek Andrea
 Mindentudó magzatod,
mindentudó kisbabád - A
korai kötődés kezdete és
kontinuitása
 előadás a magzati- és
újszülött kori
kompetenciákról
 2012. szeptember 28.

 Annie Murphy Paul
 Mit tanulunk meg
születésünk előtt?
 előadás a születés előtti
tanulásról
 TED, 2011
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Csecsemőkor


Reflex

Leírás

Babinski - ha talpát végigsimítjuk a lábujjak
szétnyílnak majd begörbülnek

Fejlődésmenet
8-12 hónapos korban eltűnik

Moro -

leejtés szerű mozdulatra erős hangara fél éves kor körül eltűnik, de a
kapaszkodik
megriadás fennmarad

Fogó -

ha ujj vagy tárgy megérinti a tenyerét
az ujjai rákulcsolódnak

3-4 hónapos kortól felváltja az
akaratlagos fogás

Elemi
járás

ha vízszintes felszín fölött
felegyenesedve tartják ritmikus
lábmozgást végez

vitatott – lehet, hogy a későbbi
akaratlagos járás alkotórésze
lesz

Kereső -

ha arcát megérintik fejét fordítja és
száját nyitja

a szopás egyik eleme

Mászó -

ha hasra fektetik és enyhe nyomást
gyakorolnak a talpára karjai és lábai
ritmikus mozgást végeznek

3-4 hónapos korban eltűnik
majd félévesen újra megjelenik
az akaratlagos mászásban

Pislogó -

a szem gyors becsukása

állandó
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Változások a reflexek terén



 egyes reflexek az életben maradás eszközei, mások korábbi
evolúciós szintekről maradtak vagy elősegítik az anyacsecsemő kapcsolat kialakulását
 néhány hónappal a születés után a reflexek közül számos
eltűnik, mások eltűnnek egy időre de majd érettebb viselkedés
részeként visszatérnek, illetve egyesek átalakulnak
 ezek a változások az agyi központok éréséről és a csecsemő
egészségéről is árulkodnak
 újszülött korban hiányuk az idegrendszer korai kiterjedt
károsodására utal
 tartós fennállásuk viszont az idegrendszer érésének
késlekedését jelzi
 aszimmetrikus megjelenésük a test két oldalán pedig
betegségek kialakulására utalhatnak

A kötődés



 genetikai programozottság a kapcsolatteremtésre
 ösztönös törekvés a közelségre és a testi
kontaktusra
 biztonságos háttér nyújtása a világ felderítéséhez
(Bowlby)
 5 ösztönös viselkedés: sírás, mosoly, szopás,
követés, kapaszkodás
 a csecsemő anyja iránti viselkedése egyre inkább
ragaszkodássá válik
 a ragaszkodó magatartás csecsemőkorban
kizárólagos, egy vagy néhány fontos személyre
irányul
 megnyilvánul a szeparációtól és az idegenektől
való félelem
 a későbbi bizalom alapja
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Jelentős fejlődés csecsemőkorban



 két éves korig a kognitív
 biológiai érés és egyre
fejlődés szenzomotoros
gyorsabb helyváltoztatást
szakasza
lehetővé tevő
mozgásfejlődés (fordulás,  tárgyállandóság alakulása (a
tárgyak anyagiak,
mászás, járás)
azonosságukat megtartják,
 a viselkedésmintázatok
amikor helyet változtatnak,
minőségi változása
ha nem látjuk, akkor is
léteznek)
 énfejlődés és éntudat
 a beszéd kezdete (gügyögés,
 elsődleges szocializáció
gagyogás, halandzsa),
 primér tanulás,
átlagban 10 szó 1 évesen, 50
tapasztalás és
szó 1,5 évesen, 200-300 szó 2
„belenövés”
évesen

Kisgyermekkor
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 megszilárdulnak és továbbfejlődnek a
csecsemőkorban kialakult funkciók,
cselekvéses formák
 biztonságosabbá, változatos feltételek
között is alkalmazhatóvá válik a járás, a
gyermek egyre bonyolultabb
mozgásos feladatokra képes (pl. a
tricikli használata, fél lábon állás)
 nagymértékben ügyesedik a kéz, pl.
rajzolás: kétéves kor körül firkál,
hároméves korban már észlelhető az
ábrázolás szándéka

 kialakul a szobatisztaság
 a gyermek fejlődő emlékezetével már
képes bizonyos idői és téri távolságokat
áthidalni
 rendkívüli tempóban bővül a szókincs,
megjelennek az összetett mondatok
 gyorsan gazdagodik a gyermek
ismeretanyaga („Mi ez?” „Miért?”)
 kognitív egocentrizmus (a világ saját
nézőpontból való értelmezése)
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 az érzelmi kötődés már több családtagra (nagyszülők,
távolabbi rokonok) kiterjed, az elsődleges gondozóhoz
fűződő kapcsolat még mindig igen szoros
 énkép - saját magunk felfogása, megértése, másoktól
való megkülönböztetése, belső, mentális „ábrázolása”
 igényli és élvezi a gyermekközösséget
 bonyolultabb manipulációs és szerepjátékokat játszik
 csökken a gyermek függése környezetétől, nő saját
kompetenciájának tudata
 egyre jellemzőbb az önállósodásra való törekvés, a
saját, egyéni elképzeléseihez való ragaszkodás
 megjelennek az első dacreakciók
 önállóság vs. szégyen, kétely → akarat

“…játszom játszó önmagammal…”
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Az óvodáskor


A gondolkodás jellemzői


 Mágikus gondolkodás
 Gyermeki realizmus
 Animizmus
 az óvodások világképére jellemző, hogy élettelen
tárgyakat (és jelenségeket) tudattal, szándékkal,
érzésekkel rendelkező lényekként képzelik el
(megelevenítés), pl. a mackó éhes
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 Finalizmus
 az érvelésben a cél és az ok felcserélődik (cél-okság)
 mindennek valamilyen célja van, pl. „Azért esik az eső,
hogy megöntözze a virágokat.” vagy “Azért esik az eső,
hogy felvehessem a szép, új gumicsizmámat.”
 Artificializmus
 minden emberi alkotás, minden emberi szándék
következménye, a természeti jelenségek is
 „A folyók medrét kiássák és beleöntik a vizet.” „Az eget a
bácsik festették kékre.”
 Kognitív egocentrizmus

Tehát,

 Van testvéred?
 Igen.
 Hány testvéred van?
 Egy.
 És neki van testvére?
 Nincs.



 a felnőtt és a gyermeki gondolkodás között nagy
különbségek vannak mind a gondolkodás
jellemzőiben, mind világképben és értékrendben, mind
pedig a problémákra való reakcióban
 felnőttek ügyes-bajos dolgaitól érdemes mentesíteni
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A játék formái óvodáskorban


 Építő és konstruáló játék
 Barkácsolás
 Szerepjáték
 a gyermekek a felnőttek szerepét, tevékenységét és a
felnőttek közötti sajátos viszonylatokat
 sajátos játékkörülmények között: általánosított
formában, képzeletük segítségével és a felnőttek által
használt tárgyak helyettesítésére szolgáló
játékeszközökkel újraalkotják

 Nagyobbaknál megjelenik a szabályjáték

A játék minden fajtája elősegíti:


 az értelmi fejlődést,
 gyakorlóterepet biztosít a formálódó funkciók számára
 kulcsszerepe van a szociális és érzelmi fejlődésben:
 helyzeteket és modelleket kínál mások megértésére,
 lehetőséget biztosít olyan szerepek kipróbálására,
amelyekre a gyerek csak később fog megérni,
 nehézségek leküzdésére olyan helyzetben, amely nem
fenyegető,
 hozzásegít a feszültséget, fájdalmat okozó helyzetek,
konfliktusok feldolgozásához.
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A mesére való beállítódás,
a képzelet



a gyermeki képzelet vágyteljesítő, ismeretpótló
élénkség és merész csapongás jellemzi
az érzelmek, s nem annyira az értelem irányítja
az erőteljes fantáziaműködés és a gyenge tudati kontroll
eredménye lehet a fantáziahazugság
 a mesében





 a gyermeki gondolkodás polaritása tükröződik a jó és rossz
harcában, kategorikusság
 komolyan veszi a gyermek szorongásait, megbékít a
félelemmel, megelőlegezi a vágyak teljesülését
 a gyermek nyelvén szól: a dolgok átalakulhatnak, minden
lehetségessé válhat, éppen úgy, mint a gyermeki
fantáziában



 A mindennapi mesélés nagyon
fontos a gyerekeknek, érzelmi
életüket gazdagítja,
személyiségfejlődésüket segíti.
 Lényeges, hogy életkoruknak
megfelelő és csak nyelvileg
tiszta, értékes meséket
(verseket, mondókákat is)
halljon a gyerek.
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“Népmeséink hagyományai szerint
minden embernek végig kell járnia az
útját,
amelyen
csak
a
másik
megsegítése révén érhet célba. Ez a
segítés
legtöbbször
a
látszólag
legkisebbel és legelesettebbel szemben
történik (pl. bajba jutott ember vagy
állat), vagyis a segítés célja nem a
nyereségvágy, hanem csupán a jóttevés. „Jótett helyébe jót várj!”- halljuk
ilyenkor, és valóban.
A Hős megkapja jutalmát,
amikor a földhözragadt önzőségtől
képes elszakadni, és a bajbajutott
megsegítése révén, bátorságával és
önzetlenségével méltóvá tud válni
arra, hogy a „kincs” birtokosa
lehessen. Azaz felnőtté, felelősen
gondolkodó emberré válik.”
LurkóVilág, 2010. őszi (IV. évf. 3. sz.)


„Az óvoda látogatója gyakran találkozik apró
hercegnőkkel és overallos szuperhősökkel, akik nem
létező teával kínálják őt saját udvartartásuk etikettje
szerint, vagy nem létező szörnyek veszélyére
figyelmeztetik.
Figyelemre méltó tény, hogy e képzelt világokban a
részletek nagyon is valósághű logikával állnak össze.”
Alison Gopnik
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A. A. Milne: Hatévesek lettünk
Egyesztendős voltam,
épphogy elindultam.
Aztán kettő lettem,
épp, hogy megszülettem.
Hároméves lettem,
én voltam? Nem értem.
Négyesztendős múltam,
s nem volt semmi múltam.
Évem száma öt lett,
nem volt bennem ötlet.
De most, hatéves vagyok,
és okos vagyok nagyon, nagyon,
így azt hiszem, ezt a kort már
soha-soha el nem hagyom!
(Ford.: Devecseri Gábor)
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