Rozwój dziecka od poczêcia
Dzieñ 1. ¯ycie cz³owieka zaczyna siê w momencie
poczêcia. W tej chwili zostaj¹ okreœlone takie cechy
dziecka, jak: p³eæ, kolor oczu, w³osów i skóry, tendencja do
wysokiego lub niskiego wzrostu, krzepkie zdrowie lub
sk³onnoœæ do pewnych chorób.
Dzieñ 21. Zaczyna biæ serce dziecka, kszta³tuje siê mózg.
Tydzieñ 6. Tworzy siê szkielet dziecka. Funkcjonuj¹ ju¿
nerki, p³uca, w¹troba i serce. Rejestruje siê ju¿ fale
elektromagnetyczne wysy³ane przez mózg cz³owieka.
Tydzieñ 9. Dziecko odczuwa ból ju¿ niemal ca³¹
powierzchni¹ cia³a. Reaguje na ból jak doros³y cz³owiek –
odsuwa siê od Ÿród³a bólu, przesuwa w ty³, gwa³townie rusza
rêkami i nogami, wykrzywia twarz.
Tydzieñ 10. Dzia³aj¹ wszystkie organy. Ukszta³towa³y siê
nó¿ki i r¹czki. Na palcach r¹k wykszta³ci³y siê linie
papilarne. Dziecko reaguje na bodŸce zewnêtrzne, odczuwa
ból. Dalszy rozwój polega jedynie na doskonaleniu pracy
istniej¹cych ju¿ narz¹dów i wzroœcie cz³owieka.

Nó¿ki dziecka ok. 11 tygodni od poczêcia.

Tydzieñ 12. Dziecko potrafi podkurczaæ nogi, obracaæ
stopy i prostowaæ palce u nóg, zaciskaæ pi¹stkê, marszczyæ
brwi. Wykazuje w swoim zachowaniu i budowie
indywidualne cechy; odczuwa i reaguje na stany
emocjonalne matki. Funkcjonuj¹ ju¿ wszystkie narz¹dy:
i tak np. w¹troba wytwarza ¿ó³æ, trzustka – insulinê, a przysadka mózgowa – hormon wzrostu. Dziecko osi¹ga oko³o 9 cm
wzrostu i 30 g wagi.
Tydzieñ 16. Dziecko wykonuje ok. 20 tysiêcy ruchów w
ci¹gu dnia, które mo¿na zaklasyfikowaæ do kilkunastu
schematów ruchowych. Serce przepompowuje dziennie
ok. 30 litrów krwi. Dziecko jest ju¿ wra¿liwe na smak wód
p³odowych. Im s³odsze wody, tym dziecko wolniej je po³yka,
dok³adniej smakuj¹c, a jego serce bije szybciej.
Tydzieñ 17. Dziecko æwiczy ruchy ss¹ce warg.
Tydzieñ 20. Dziecko nabywa umiejêtnoœci funkcjonowania w dwóch stanach: czuwania i snu. Matka mo¿e
stwierdziæ, ¿e dziecko œpi, ma czkawkê, kopie czy przeci¹ga
siê po spaniu.

Dziecko ok. 3,5 miesi¹ca od poczêcia.

Tydzieñ 24. Miêdzy 70 tysi¹cami komórek tkanki
mózgowej wielkoœci ³epka od szpilki istnieje 124 miliony
po³¹czeñ. Oko³o 50 proc. dzieci w tej fazie rozwoju reaguje
na silny dŸwiêk opóŸnion¹ reakcj¹ przestrachu.
Tydzieñ 26. Przedwczeœnie urodzone dziecko jest ju¿
w stanie prze¿yæ. Reaguje wzmo¿onymi ruchami na nag³e
oœwietlenie brzucha matki.
Tydzieñ 40. Rodzi siê dziecko – po 9 miesi¹cach ¿ycia
w ³onie matki, osi¹gn¹wszy ciê¿ar cia³a oko³o 3500 g i wzrost
oko³o 54 cm.
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Twarz dziecka ok. 5 miesiêcy od poczêcia.
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