
Rodzi się dziecko 



Wiesz już z lekcji przyrody, że aby począł się nowy człowiek, potrzebna jest komórka jajowa  

i plemnik. W procesie jajeczkowania (owulacji) żeńska komórka rozrodcza zostaje uwolniona   

z pęcherzyka jajnikowego. Od tego momentu zaczyna się jej wędrówka jajowodem w kierunku 

macicy. Jeśli komórka jajowa spotka się z plemnikami, które zostały przekazane kobiecie przez 

mężczyznę w czasie współżycia płciowego może dojść do zapłodnienia.  

  W nasieniu mężczyzny znajduje się około 60-200 milionów plemników, czyli męskich komórek 

rozrodczych. Mają jeden cel - dotrzeć do jajeczka. To wędrówka długa i trudna, przeżyją ją 

tylko te plemniki, które są zdrowe, silne i szybkie. A ten, który pierwszy dotrze do celu, da 

początek nowemu życiu. Zapłodniona komórka jajowa zaczyna się dzielić na coraz więcej 

komórek. Kiedy zarodek (tak nazywa się pierwszy etap życia człowieka) dotrze na miejsce, 

zagnieżdża się w miękkiej jak kołderka ściance macicy.  

 



Na początku ciąży zarodek podlega bardzo intensywnym 

zmianom, zachodzącym w błyskawicznym tempie. Dziecko 

pływa w wodach płodowych, które chronią je przed urazami. 

Tlen i składniki odżywcze niezbędne do rozwoju otrzymuje 

dzięki pępowinie, przez którą przebiegają naczynia krwionośne. 

Każdy z nas ma ślad po pępowinie - to pępek. 

 



W 21 dniu 
serduszko zaczyna 

bić 

Początek czwartego tygodnia ciąży jest bardzo 

ważny - od 21. dnia bije serce dziecka. Uderza 

ok. 140-150 razy na minutę i zaczyna 

pompować krew. Długość ciała zarodka wynosi 

4 mm - tyle co ziarnko ryżu. Ciąża trwa około 

38-40 tygodni. W tym czasie dziecko rośnie od 

wielkości kropki na końcu tego zdania do około 

50 cm długości i 3-4 kilogramów wagi. Przez 

dziewięć miesięcy dziecko rozwija się, uczy 

umiejętności potrzebnych mu po przyjściu na 

świat, np. ćwiczy odruch ssania niezbędny 

podczas karmienia. 

 



Zobaczmy jak przebiega rozwój dziecka 



Pierwszy miesiąc 

• okres szybkich podziałów zapłodnionej komórki 

• zarysowuje się okolica głowy 

• tworzą się oczy 

• tworzy się zamknięty system naczyń krwionośnych 

• od około 21 dnia zaczyna pracować serce 

• powstają zaczątki 33 kręgów 

• pojawia się jama ustna, zawiązki narządów wewnętrznych, 

kończyn, uszu i nosa oraz 40 par mięśni 

• kończąc pierwszy miesiąc zarodek ludzki jest zwinięty w łuk, 

ma około 0,5 cm długości i waży poniżej 1 g 

 



Drugi miesiąc 

• okres tworzenia się podstawowych narządów 

• pojawiają się zawiązki dłoni i stóp, gruczołów rozrodczych, 

rozrodczych narządów płciowych 

• twarz nabiera bardziej ludzkiego wyglądu 

• głowa staje się największą częścią ciała 

• pojawiają się zawiązki zębów 

• w zawiązku oka powstaje barwnik widoczny przez 

przezroczystą skórę płodu 

• serce, szczęka i żuchwa są całkowicie uformowane 

• wytwarza się podniebienie i przewód nosowo-łzowy 

 

 



• wątroba podejmuje wytwarzanie komórek krwionośnych 

• tworzą się wargi i zawiązek języka 

• małżowina uszna przybiera kształt odziedziczony po rodzicach 

• drogi moczowo-płciowe i przewód pokarmowy oddzielają się od 

siebie 

• kostnieją żebra i kręgi 

• gałki oczne nabierają pigmentu, tworzą się powieki 

• na dłoniach pojawiają się główne linie papilarne 

• następuje rozwój gruczołów dokrewnych oraz kubków 

smakowych 

• kończąc drugi miesiąc zarodek mierzy 3 cm 

 

 



Trzeci miesiąc 
• płód jest coraz bardziej aktywny, przejawia już indywidualne 

cechy w wyglądzie i zachowaniu 

• grubieje skóra i mięśnie 

• na skórze wyrasta meszek płodowy 

• powieki przykrywają oczy 

• na kończynach pojawiają się zawiązki paznokci 

• twarz ma już proporcje dziecięce 

• powstaje otwór odbytowy i gruczoły wytwarzające ślinę 

• nerki produkują mocz, kora nadnerczy wydziela hormony 

• rozwijają się struny głosowe 

• płód ma 7,5 cm długości i waży 20 g 

 



Czwarty miesiąc 
• intensywny przyrost długości ciała do 25 cm i ciężaru do 170 g 

• główka zajmuje 1/3 ciała, dzięki rozwojowi mięśni karku trzyma się 

prosto 

• na palcach pojawiają się poduszeczki dotykowe, a na nich linie 

papilarne 

• serce przepompowuje ok. 30 l krwi 

• zwiększa się ilość płynu owodniowego, który zapewnia utrzymanie 

stałej temperatury, łagodzi wstrząsy i skutki urazów fizycznych 

matki 

• mózg dynamicznie dojrzewa, na jego powierzchni pojawiają się 

bruzdy i zwoje 

• powstają nowe połączenia nerwowe 

• w przedniej części kory mózgowej tworzy się mapa ruchowa i 

czuciowa ciała 

 



Piąty miesiąc 
• płód osiąga do 30 cm długości i do 450 g wagi 

• porost włosów, brwi i rzęs, pojawienie się paznokci 

• wysłuchiwane tony serca 

• w mózgu uwidacznia się bruzda czołowa, ciemieniowo-

potyliczna i ostrogowa oraz spoidła 

• stopniowo aktywność płodu staje się regularna i cyklicznie 

zmienia się → faza czuwania, snu; w tym momencie bardzo 

dużo zależy od temperamentu a także stylu życia matki 

 



Szósty miesiąc 
• ciało płodu powoli staje się proporcjonalne 

• długość ciała do 35 cm, waga od 500 do 700 g 

• wytwarzają się więzadła stawowe 

• szkielet intensywnie kostnieje 

• płód magazynuje substancje potrzebne po 

urodzeniu: wapń, żelazo białko, przeciwciała 

• dojrzewają narządy wewnętrzne 

• kończy się wzrost liczby komórek i zwojów nerwowych 

• gęstnieje sieć wiązań nerwowych 

 



Siódmy miesiąc 

• płód osiąga ok. 40 cm długości i waży 0,9 – 1,35 kg 

• w dalszym ciągu rosną włosy i paznokcie 

• zmniejsza się przestrzeń wokół płodu, co utrudnia 

swobodne poruszanie się 

• powstają wzorce pamięciowe ruchów 

• większość odruchów wrodzonych jest już widoczna 

(np. odruch ssania, poszukiwania pokarmu, 

kroczenia czy chwytania) 

 



Siódmy/ósmy miesiąc 
• pojawia się intensywna aktywność kory mózgowej 

• układ nerwowy sprawniej koordynuje ruchami ciała, 

zawiaduje czynnościami, myśleniem i uczuciami 

• płód coraz częściej przybiera pozycję główkową w dół 

• wytwarza się zdolność lewej półkuli mózgowej do 

przyjmowania dźwięków mowy, a prawej – muzyki 

 



Ósmy miesiąc 

• płód waży 1,8 – 2,2 kg i mierzy ok. 34 cm 

• skóra wygładza się i różowieje 

• ciało przybiera kształt bardziej zaokrąglony 

• nadal dojrzewają narządy wewnętrzne, 

zwłaszcza układ oddechowy 

 



Dziewiąty miesiąc 

• dziecko rodzi się 

• średnia waga to ok.3,5 kg i wzrost 

ok. 50 cm 



Przyjęcie dziecka do rodziny 
Oczekiwanie na dziecko jest wielką radością. Rodzice już wcześniej przygotowują się na jego przyjście na 

świat: kupują ubranka, wózek i łóżeczko, planują, gdzie w mieszkaniu urządzą kącik dla niemowlęcia. 

Starsze rodzeństwo często uczestniczy w tych przygotowaniach, zastanawia się wspólnie z rodzicami, 

jakie maluszek będzie mieć oczka, kiedy będzie można pograć z nim w piłkę lub pobawić się lalkami. 

Dzień, kiedy tata przywozi mamę z nowo narodzonym dzieckiem ze szpitala, jest wielkim świętem. Starsze 

dzieci z wielką ciekawością oglądają malucha, który jest taki bezradny, delikatny... Dopiero teraz widać, jak 

bardzo potrzebuje opieki, troski, czułości. Ile nowych zajęć przybyło mamie! Prawie cały czas musi teraz 

spędzać z noworodkiem, który stale jej potrzebuje. Często jest zmęczona. Jeśli komuś z was urodzi się 

braciszek lub siostrzyczka, pomyślcie, w czym można mamie pomóc.  



Mama kocha 
wszystkie 

dzieci 
jednakowo! 

Może ktoś z was pomyśli, że mama mniej go kocha, bo 

większość czasu poświęca najmłodszemu członkowi 

rodziny. Wiedzcie, że to nieprawda - mama po prostu musi 

więcej zajmować się maluchem, bo jest on zupełnie 

bezradny. Wy jesteście już dziećmi w dużym stopniu samo 

dzielnymi. Rodzice niezależnie od tego, ile mają dzieci: 

jedno, dwoje czy większą gromadkę, kochają wszystkie 

jednakowo. Ktoś powiedział, że serce mamy jest jak wielka 

rodzinna sypialnia: z każdym nowym dzieckiem dostawia 

się nowe łóżeczko - nowe miejsce w sercu do kochania. 

Miłości mamy wystarczy dla wszystkich dzieci. 
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