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Profil rozwojowy dziecka

Profil rozwojowy dziecka opracowany przez Instytut to opis najważniej-
szych etapów rozwoju zdrowego dziecka, jakie przechodzi ono od uro-

dzenia do ukończenia sześciu lat. Profil przedstawia progresywny rozwój 
mózgu. Został opracowany na  podstawie wyników wieloletnich badań 
nad rozwojem dziecka.

Doszliśmy do wniosku, że człowiek różni się od innych istot żywych 
sześcioma umiejętnościami.

Posiadanie tych umiejętności, za które odpowiada praca kory mózgo-
wej, jest charakterystyczne wyłącznie dla człowieka.

Trzy z  nich mają charakter motoryczny i  są  całkowicie uzależnione 
od kolejnych trzech funkcji o charakterze sensorycznym.

Każdy człowiek posiada trzy funkcje motoryczne:
1. Chodzenie i bieganie w sposób naprzemienny (obie nogi poruszają 

się równocześnie) w pozycji wyprostowanej.
2. Mówienie przy użyciu złożonego języka symbolicznego, powsta-

łego i  używanego w  sposób umowny i  zwyczajowy (na  przykład 
języka angielskiego, chińskiego, hiszpańskiego, japońskiego, wło-
skiego itp.).

3. Pisanie — umiejętność zapisywania wymyślonego przez człowieka, 
symbolicznego języka przy użyciu przeciwstawnego kciuka i palca 
wskazującego.

Te trzy funkcje motoryczne są charakterystyczne dla człowieka i każda 
z nich jest wynikiem pracy rozwiniętej u człowieka kory mózgowej.

Wymienione powyżej trzy umiejętności motoryczne opierają się 
na wyjątkowych dla człowieka zdolnościach sensorycznych:

1. Zdolności widzenia pozwalającej przeczytać symboliczny, wymy-
ślony przez człowieka język.
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2. Zdolności słuchu umożliwiającej zrozumienie tego symbolicznego 
języka.

3. Zdolności czucia dającej możliwość identyfikowania obiektów je-
dynie przez dotyk, bez potwierdzania wrażenia dotykowego przez 
zmysł wzroku, słuchu, powonienia lub smaku.

Każda z wyżej wymienionych zdolności sensorycznych jest charakte-
rystyczna jedynie dla człowieka i jest funkcją kory mózgowej.

Po przestudiowaniu wczesnego rozwoju zarówno dzieci zdrowych, jak 
i z uszkodzeniem mózgu doszliśmy do wniosku, iż rozwój każdej z wy-
mienionych funkcji przebiega w siedmiu etapach, które obejmują okres 
od urodzenia dziecka do ukończenia przez nie sześciu lat.

Siedem etapów rozwijania się funkcji odpowiada siedmiu stadiom 
rozwoju mózgu, podczas których kształtują się różne jego części. Dziecko 
ma te części mózgu od urodzenia, ale dopiero później, w miarę ich dojrze-
wania i rozwoju, stają się one funkcjonalne.

Stadium I Wczesny rozwój pnia mózgu i rdzenia.

Stadium II Pień mózgu i wczesny rozwój obszarów podkorowych.

Stadium III Śródmózgowie i obszary podkorowe.

Stadium IV Wczesny rozwój kory mózgowej.

Stadium V Początkowy rozwój kory.

Stadium VI Prymitywny rozwój kory.

Stadium VII Zaawansowany rozwój kory.

Odkryliśmy, że w przypadku rozwijających się normalnie dzieci osią-
ganie kolejnych stadiów rozwoju mózgu pokrywa się w czasie z osiąga-
niem kolejnych etapów rozwoju wspomnianych powyżej sześciu funkcji. 
Siedem ważnych okresów w  życiu dziecka (chociaż u  każdego dziecka 
mogą mieć nieco inne ramy czasowe) to:

Narodziny

2,5 miesiąca

7 miesięcy

12 miesięcy

18 miesięcy

36 miesięcy

72 miesiące
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53Profil rozwojowy dziecka

Skoro fragmenty układanki zaczęły do siebie pasować, mogliśmy stwo-
rzyć tabelę przedstawiającą sześć ważnych i charakterystycznych dla czło-
wieka funkcji oraz siedem stadiów rozwoju mózgu, w których wykształ-
cają się one u zdrowych dzieci (patrz tabela 7.1 na stronie 54).

Kiedy już określiliśmy istotne etapy rozwoju, przez które dziecko musi 
przejść, aby w pełni osiągnąć sprawność motoryczną i sensoryczną, mu-
sieliśmy zdefiniować funkcje krytyczne dla ludzkiego wzrostu i rozwoju.

Wymagało to bacznej obserwacji setek zdrowych dzieci znajdujących 
się na wszystkich etapach rozwoju. Te badania trwają od pięćdziesięciu lat 
do dnia dzisiejszego.

Jeżeli o naszym Instytucie będą mówić jeszcze za sto lat, co jest bar-
dzo prawdopodobne dzięki opracowanemu przez nas profilowi rozwojo-
wemu, będzie to głównie owoc naszej pracy.

Profil rozwojowy to opis wzrostu i rozwoju mózgu człowieka trwający 
od urodzenia do wieku sześciu lat, kiedy mózg dziecka dojrzewa.

Jest to  rzeczowy dokument, który ma  być jasny i  czytelny dla każ-
dego rodzica, i co najważniejsze — rodzic powinien z łatwością z niego 
korzystać.

Problem ze  stworzeniem profilu rozwojowego nie polegał na  tym, 
co w nim uwzględnić, ale co z niego wykluczyć. Praktycznie rzecz biorąc, 
pierwszych sześć lat życia dziecka obfituje w różnego rodzaju wydarzenia. 
Gesell i  jego współpracownicy spędzili wiele lat na  katalogowaniu tych 
wydarzeń. Było to gigantyczne przedsięwzięcie.

Przede wszystkim Gesell i  jego zespół udokumentowali wszystko, 
co dziecko w ciągu tych pięciu niezwykle ważnych lat potrafi robić.

Jednak my chcieliśmy dowiedzieć się czegoś znacznie ważniejszego: które 
z  nabywanych przez dziecko w  ciągu pierwszych sześciu lat umiejętności 
są istotne?

Krótko mówiąc: które z  rzeczy, jakie dziecko zaczyna robić, są  przy-
czyną, a które skutkiem?

Jakie czynności ograniczyłyby normalny rozwój dziecka, gdyby nie po-
trafiło ich ono wykonywać?

Za  każdy z  siedmiu etapów rozwoju dziecka odpowiada różne sta-
dium rozwoju mózgu. Chociaż wszystkie te części mózgu dziecko posiada 
w  chwili przyjścia na  świat, stają się one funkcjonalne w  następującym 
po sobie porządku, od najniższego stadium rozwoju w momencie naro-
dzin do najwyższego w wieku sześciu lat.
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Tabela 7.1. 
Uproszczony 

profil rozwojowy
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Do uproszczonego profilu rozwojowego musieliśmy dodać:
1. Wykres ludzkiego mózgu z następującymi po sobie stadiami 

rozwoju.
2. Konkretne funkcje mózgu w każdym z czterdziestu dwóch 

pól tabeli.
3. Kolory, którymi wyróżniliśmy każde stadium rozwoju mózgu.

W ten sposób można prześledzić rozwój dziecka etap po etapie i ko-
lumna po kolumnie.

Book Smart Baby.indb   54 14-03-2012   13:32:45



55Profil rozwojowy dziecka

Dzięki profilowi rozwojowemu rodzice mogą upewnić się, że ich dzie-
cko jest w ogólnie prawidłowym wieku neurologicznym, i zająć ewentu-
alnymi problemami.

Tak naprawdę profil określa neurologiczny wiek dziecka z punktu wi-
dzenia sześciu sprawności: wzrokowej, słuchowej, dotykowej, ruchowej, 
językowej i manualnej.

Rodzice, oceniając dziecko, w  każdej kolumnie zaznaczają te umie-
jętności, które ich pociecha już nabyła, oraz te, których jeszcze sobie 
nie przyswoiła. Pod koniec badania rodzice rysują linię łączącą wszyst-
kie najwyższe etapy rozwoju osiągnięte przez dziecko. Czasem oczekują, 
że we wszystkich sześciu kolumnach ich dziecko osiągnie ten sam etap 
rozwoju, ale takie sytuacje są rzadkością.

Dzieci z konieczności osiągają wyższy poziom rozwoju w sferze sen-
sorycznej niż motorycznej. Dziecko musi otrzymać sporą dawkę bodź-
ców sensorycznych, zanim przyjmowane przez nie informacje wywołają 
u niego reakcję motoryczną. W skrócie — informacja musi najpierw do-
trzeć do mózgu, a dopiero potem można oczekiwać reakcji. Dlatego część 
motoryczna profilu zawsze będzie nieco słabiej rozwinięta niż strona 
sensoryczna.

Możliwa jest sytuacja, w  której dziecko nie osiągnie doskonałości 
w zdobywaniu poszczególnych sprawności na niższych etapach rozwoju. 
Może także osiągnąć bardziej zaawansowany etap rozwoju, zanim jego 
rozwój na wszystkich poprzednich etapach będzie doskonały. Jednak nie 
osiągnie ono doskonałości na  ostatnim etapie rozwoju (VII), jeżeli do-
skonale nie opanowało umiejętności zdobytych na  wszystkich niższych 
etapach.

Ostatecznie otrzymaliśmy tabelę znaną jako profil rozwojowy opraco-
wany przez Instytut Doskonalenia Ludzkich Możliwości (patrz tabela 7.2).

Jak już zostało wspomniane w tej książce, w przeszłości istniała teo-
ria, zgodnie z którą rozwój dziecka jest z góry przesądzony i nie można 
na niego wpływać ze względu na dziedziczność genów, więc przebiega we-
dług ściśle określonego harmonogramu następujących po sobie etapów.

Udowodniliśmy, że teoria ta jest nieprawdziwa.
Porządek, w  jakim następują kolejne ważne etapy rozwoju (wzroko-

wego, słuchowego i  dotykowego w  części sensorycznej profilu oraz ru-
chowego, językowego i manualnego w części motorycznej), jest funkcją 
rozwoju mózgu, który następuje, w miarę jak coraz „wyższe” części mózgu 
są używane.
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Wiek, w jakim dziecko nabywa kolejnych umiejętności, jest bardzo zróż-
nicowany i zależy od dwóch czynników:

1. Częstotliwości, intensywności i czasu trwania bodźców, które mózg 
dziecka odbiera z otoczenia.

2. Stanu neurologicznego dziecka.
Tabela 7.2. 

Profil rozwojowy 
stosowany 

w Instytucie

DOMINUJąCE STADIUM 
ROZWOJU MóZgU

PRZEDZIAł WIEKOWy  
ROZWOJU W MIESIąCACh SPRAWNOŚć WZROKOWA SPRAWNOŚć  

SłUChOWA SPRAWNOŚć DOTyKOWA

Vii zaawansowany  
rozwój kory

ponadprzeciętny 36
Czytanie z pełnym 
zrozumieniem

Rozumienie słownictwa 
i poprawnych zdań

dotykowa identyfikacja 
obiektów

przeciętny 72

powolny 144 Rozumienie na poziomie 
zaawansowanym

Rozumienie na poziomie 
zaawansowanym

Rozumienie na poziomie 
zaawansowanym

Vi Prymitywny  
rozwój kory

ponadprzeciętny 18
Rozpoznawanie symboli 
wizualnych i liter w trak
cie zbierania doświad
czeń

Rozumienie dwóch tysię
cy słów i prostych zdań

umiejętność odróżnie
nia cech obiektów przez 
dotyk

przeciętny 36

powolny 72 Rozumienie na poziomie 
prymitywnym

Rozumienie na poziomie 
prymitywnym

Rozumienie na poziomie 
prymitywnym

V wczesny  
rozwój kory

ponadprzeciętny 9
Rozróżnianie podob
nych, ale różnych 
prostych symboli 
wizualnych

Rozumienie 10 do 25 
słów i dwóch dwu
wierszy

odróżnianie dotykiem 
podobnych, ale różnych 
obiektów

przeciętny 18

powolny 36 Rozumienie na poziomie 
wczesnym

Rozumienie na poziomie 
wczesnym

Rozumienie na poziomie 
wczesnym

iV Początkowy  
rozwój kory

ponadprzeciętny 6
zbieżność widzenia 
pozwalająca na dostrze
ganie głębi obrazu

Rozumienie dwóch słów uświadomienie sobie 
przez dotyk trójwymia
rowości przedmiotów 
pozornie zlewających 
się z tłemprzeciętny 12

powolny 24 Rozumienie na poziomie 
początkowym

Rozumienie na poziomie 
początkowym

Rozumienie na poziomie 
początkowym

iii
Rozwój  

śródmózgowia 
i obszarów 

podkorowych

ponadprzeciętny 3,5
Rozpoznawanie szczegó
łu obrazu

Rozpoznawanie znacze
nia dźwięków

Rozpoznawanie wrażeń 
dotykowych

przeciętny 7

powolny 14 Świadome odbieranie 
wrażeń zmysłowych

Świadome odbieranie 
wrażeń zmysłowych

Świadome odbieranie 
wrażeń zmysłowych

ii
Rozwój  

pnia mózgu  
i wczesny rozwój 

obszarów 
podkorowych

ponadprzeciętny 1
dostrzeganie konturów Żywa reakcja na zagraża

jące życiu dźwięki 
Percepcja silnych wrażeń 
czuciowych

przeciętny 2,5

powolny 5 Percepcja wywołująca  
żywe reakcje

Percepcja wywołująca  
żywe reakcje

Percepcja wywołująca  
żywe reakcje

i
wczesny  

rozwój pnia mózgu  
i rdzenia

ponadprzeciętny 0 – 0,5
odruch źreniczny odruch moro odruch babińskiego

przeciętny 0 – 1

powolny 0 – 2 Odbieranie bodźców na 
poziomie odruchowym

Odbieranie bodźców na 
poziomie odruchowym

Odbieranie bodźców na 
poziomie odruchowym
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57Profil rozwojowy dziecka

PRofil 
Rozwojowy

oPRaCowany PRzez  
glenna j. domana

SPRAWNOŚć RUChOWA SPRAWNOŚć JęZyKOWA SPRAWNOŚć MANUAlNA

sprawne posługiwanie się nogą 
w sposób zgodny z dominującą 
półkulą mózgu

Posługiwanie się pełnym zaso
bem słownictwa i budowanie 
poprawnych zdań

używanie przy pisaniu ręki 
zgodnie z dominującą półkulą 
mózgu

Ekspresja na poziomie zaawan-
sowanym

Ekspresja na poziomie zaawan-
sowanym

Ekspresja na poziomie zaawan-
sowanym

Chodzenie i bieganie w sposób 
naprzemienny

używanie dwóch tysięcy słów 
i budowanie krótkich zdań

oburęczność z dominacją jednej 
ręki

Ekspresja na poziomie prymitywnym Ekspresja na poziomie prymitywnym Ekspresja na poziomie prymitywnym

Chodzenie bez posługiwania się 
rękami w celu utrzymania rów
nowagi

Posługiwanie się słownictwem zło
żonym z 10 – 25 wyrazów i dwóch 
dwuwierszy

używanie przeciwstawnego kciu
ka w obu rękach równocześnie

Ekspresja na poziomie wczesnym Ekspresja na poziomie wczesnym Ekspresja na poziomie wczesnym

Chodzenie z rękami uniesionymi 
powyżej lub na wysokości linii 
ramion w celu utrzymania rów
nowagi

wypowiadanie dwóch słów w spo
sób spontaniczny i sensowny

używanie przeciwstawnego kciu
ka w jednej lub drugiej ręce

Ekspresja na poziomie początkowym Ekspresja na poziomie początkowym Ekspresja na poziomie początkowym

Chodzenie na czworakach i opano
wanie umiejętności raczkowania 
wzorcem naprzemiennym

wydawanie świadomych dźwię
ków

małpi chwyt

Celowe reakcje dziecka Celowe reakcje dziecka Celowe reakcje dziecka

Pełzanie w pozycji brzuchem 
do podłoża, zwieńczone pełza
niem wzorcem naprzemiennym

Płacz jako żywa reakcja na zagro
żenie życia

umiejętność zwolnienia uchwytu 
w reakcji na bodźce związane 
z zagrożeniem życia

Żywe reakcje dziecka Żywe reakcje dziecka Żywe reakcje dziecka

Ruszanie kończynami bez poru
szania ciałem

Płacz przy narodzinach i tuż 
po nich

odruch chwytny

Reakcje na poziomie odruchowym Reakcje na poziomie odruchowym Reakcje na poziomie odruchowym

Profil rozwojowy przedstawia szczegółowy rozwój każdego dziecka 
od narodzin do szóstego roku życia, kiedy rozwój neurologiczny w rze-
czywistości jest już zakończony.

Kiedy opracowywaliśmy ten profil, nie używaliśmy zwyczajowych ter-
minów z takich dziedzin, jak medycyna, psychologia czy rozwój dziecka. 
Tego rodzaju określenia często przedstawiają dającą się zaobserwować 
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Subtelna rewolucja. Wykorzystaj potencjał swojego malucha od pierwszego dnia życia58

chronologię zdarzeń, która towarzyszy rozwojowi dziecka, i  chociaż 
te wy da rzenia mogą być prawdziwe, nie są istotne dla jego rozwoju.

W  dodatku wiele tych terminów dla każdego oznacza coś innego. 
To  zmniejsza ich użyteczność jako niezawodnych narzędzi i  tłumaczy, 
dlaczego w badaniach różnych obserwatorów pojawiają się zupełnie różne 
dane dotyczące wieku, w jakim przeciętne dziecko nabywa konkretnych 
umiejętności.

Ponieważ mieliśmy do czynienia z dziećmi znajdującymi się w różnym 
stanie — od rozwijających się ponadprzeciętnie po dzieci z uszkodzeniem 
mózgu — musieliśmy opracować profil rozwojowy, który posłużyłby 
nam za dokładną normę porównawczą. Chociaż rozwój dzieci przebiega 
w tempie różnym od przedstawionej w profilu normy, musimy go do tych 
norm i wartości średnich porównywać.

Naszym celem jest pomóc każdemu dziecku przejść przez etapy pra-
widłowego rozwoju w odpowiedniej kolejności i w jak najkrótszym czasie, 
jednak tak, aby osiągnęło doskonałą sprawność na etapie wykształcania 
się wszystkich funkcji.

Wykorzystujemy profil rozwojowy Instytutu jako normę prawidło-
wego rozwoju. Rozwój każdego dziecka jest z nią porównywany, a następ-
nie przygotowujemy odpowiedni program zajęć w domu, aby ten rozwój 
przyspieszyć.

Przedstawione w profilu czterdzieści dwie funkcje to kluczowe czyn-
niki w życiu dziecka od chwili jego narodzin do ukończenia sześciu lat. To, 
jak szybko i jak dobrze opanuje te umiejętności, będzie miało duży wpływ 
na jego funkcje intelektualne, fizyczne i społeczne w przyszłości.

Wykształcenie każdej z  wyżej wymienionych podstawowych funk-
cji zależy bezpośrednio od  ilości czasu spędzonego na  ich ćwiczeniu 
i praktykowaniu.
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