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Vývoj jemnej motoriky postupuje smerom z centra tela na perifériu, ?iže najprv sa vyvíja koordinácia svalov ramien a stehien, neskôr sa postupne rozvíjajú jemné pohyby rúk a nôh. Chcete ma? preh?ad, KEDY by malo bábo ?O ovláda??

Novorodenec má ruky zovreté v päs?. 3-mesa?né die?a má už dlane otvorené, dvíha si ich nad hlavu, pozoruje si ich.

V 5. mesiacoch cielene uchopí hračku medzi všetky prsty a dlaň (ešte nevie používať palce(, máva s
ňou, prekladá si ju z ruky do ruky.
8 - 9-mesačné dieťa vie uchopiť hračku medzi palec a ostatné prsty, búcha kockami o seba, vyťahuje
hračky z krabíc.
V 10 mesiacoch uchopí aj drobné predmety medzi palec a ukazovák.
1-ročné dieťa sa pokúša samostatne jesť lyžičkou, utrie si plienkou ústa, vhodí drobný predmet do
otvoru.
1,5 ročné dieťa uchopí ceruzku celou rukou, píše ňou po predmetoch, navlečie korálky na paličku,
postaví na seba kocky.
2-ročné dieťa uchopí ceruzku do prstov, píše si, hrá sa z bábikami, medvedíkmi.
V 2,5 roku si vie odopnúť gombíky, na ktoré vidí, navlečie korálku na špagát.
3-ročné dieťa si zaviaže šnúrku na topánke, vie sa samostatne umyť. Takto sa postupne rozvíja a
cibrí jemná motorika.
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