
Nauka chodzenia to nie lada wyczyn. 
W brzuchu mamy było łatwiej! 

Uff, ile trudu i zdartych kolan! 
pierwszy kroczek... 
Pierwszy roczek, 
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Noworodki lubią spać w pozycji embrionalnej, zwinięte w kłębek. 

Przyjmują tę pozycję nawet wtedy, gdy dorosną, bo przynosi 

ukojenie w stresie i bólu. To ze względu na pamięć z okresu przed 
narodzeniem tak bardzo lubimy hamaki, wannę wypełnioną 
ciepłą wodą czy duże, miękkie fotele. Przypominają nam 

najbezpieczniejsze miejsce na ziemi – brzuch mamy.

Jak bardzo okres prenatalny nas kształtuje, widać na przykładzie 
bliźniąt jednojajowych. Często  jedno z nich jest prawo- a drugie 
leworęczne. To dlatego, że około 10. tygodnia ciąży każde z nich 

aktywizuje bardziej jedną rączkę. W mózgu zachodzą zmiany, które 

na całe życie utrwalają ten wybór – mózg wybiera aktywniejszą 

stronę. W przypadku bliźniąt jednojajowych wybór ten może być 

związany z ograniczonym miejscem w brzuchu – dzieci preferują 

rączkę po przeciwnej stronie od brata lub siostry bliźniaczki.

Kształtują nas 
doświadczenia prenatalne. 

Naukowcy z Université Paris Descartes 
odkryli, że miesięczne niemowlę pamięta 

muzykę, której słuchało w trzecim 
trymestrze ciąży! 

Nie rodzimy się 
białą kartą! 

Tak wyglądają nóżki dziecka w jedenastym tygodniu od poczęcia. Dziecko  

jest jak mały astronauta – w macicy wypełnionej płynem owodniowym ma sporo 

miejsca. Korzysta z tego i porusza się jakby w stanie nieważkości. Skacze, zgina 
kolana, odpycha się od ściany macicy, unosi się i opada, obraca stópkami, 
a nawet kołysze biodrami, choć ma dopiero około pięciu centymetrów.

Mało tego! W jedenastym tygodniu zachodzą zmiany strukturalne w korze 
mózgowej, które decydują o przewadze intelektualnej człowieka nad światem 
zwierząt. Dziecko otwiera i zamyka dłoń oraz usta, marszczy brwi, przeciąga się, 

ziewa. Potrafi  rozróżniać smaki – gdy wody płodowe są słodkie, połyka ich więcej. 

Już wtedy wie, że woli lody od szpinaku.

A serce? Ach, serce! 
Przecież bije już od 21. dnia 
życia prenatalnego!
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POLSKIE STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA 
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