
3-6 hónapos babák fejlődése 
 
Pár mondatban a 3-6 hónapos babák fejlődéséről, s hogy mikor forduljatok hozzánk: 

 
Mit tud a baba ebben az időszakban? 
 
A három hónapos baba kezei már nincsenek folyamatosan szorosan ökölbe zárva, a 
hüvelykujja nem simul állandóan a tenyerébe. A gyermek maga is nyújtja ujjait, és mi is 
könnyedén ki tudjuk nyitni a kezét például fürdetéskor. A körülötte lévő puha dolgokat 
tapogatja, markolássza. Ezek általában: a feje alatt lévő pelus, a rajta lévő ruha, takaró, 
szerettei bőre és haja (amikor kézben van), vagy a mellette lévő tárgy (például plüssfigura, 
textiljáték). A hatodik hónap végére a markolászásból pontos nyúlás, fogás, megtartás és 
elengedés alakul ki. 

 
Három hónapos korában a csecsemő háton fekve a kezeit maga előtt összekulcsolja, ökleit a 
szájába gyömöszöli, ezért az ököl rágását, vagy az ujjszopást nem csak éhségjelnek 
tekinthetjük. Kezeit, a körülötte lévő tárgyakat és személyeket hosszan nézegeti, közben 
különböző hangokat ad, játszik a hangjával. Gőgicsélése először főként magánhangzókat 
tartalmaz (például: oá-, ei-szerű hangok). A gőgicsélő játékban a szülők is részt tudnak 
venni, ha ismétléssel, a baba fölé hajolva megerősítik a hangadását. A baba utánzó 
képessége egyre pontosabbá válik, és folyamatosan megjelennek az ajakkal képzett 
mássalhangzók: p, b, m. A fejlődési szakasz vége felé nagy változás történik a 
hangadásban: a gőgicsélést felváltja a gagyogás. 

 
Hason fekve emeli a fejét és néhány percig tartani is tudja. Három-négy hónaposan hasra 
fektetve kezével az alkarjára, majd hat hónapos kora körül nyújtott karral a tenyerére 
támaszkodik. 

 
A csecsemő nagymozgásának fejlődését azzal segíthetjük, ha körülötte minél nagyobb 
szabad terület van. Ez fogja arra ösztönözni, hogy a távolabb lévő játékok után oldalra 
forduljon, forogjon, távolabbra nyúlással próbálja azokat elérni. Fontos, hogy minél többet 
tartózkodjon a baba viszonylagosan kemény felületen, mert puha ágyon, süppedős paplanon 
nehezebb a hely- és helyzetváltoztatás. Négy hónapos kor után a csecsemő már egész 
testével az oldalára fordul, az oldalán fekve is játszik. Hat hónapos kora körül a kicsik 
többsége forogni kezd, de az változó, hogy hasról hátra, vagy hátról hasra sikerül először. 
A két hónapos kor végére, de három hónapos korban már mindenképpen várjuk, hogy 
kisbabájuk visszamosolyogjon Önökre. Ezt segítheti, ha Önök is gyakran mosolyognak rá, és 
kedvesen, dallamos, magas hangon beszélnek hozzá. 

 
Mikor forduljunk szakemberhez? 

 Ferde a testtartása. 
 Teljesen elhárítja, hogy hasra fektetve tegyék le. 
 Hason fekve nehezen és alig emeli a fejét, és csak néhány percig tartja meg (3-4 hó). 
 Hasra fektetve még nem támaszkodik az alkarjára (4 hó), nyújtott karral a tenyerére 

(6 hó). 
 Egyik oldali végtagjait kevésbé mozgatja. 
 Kezei szoros ököltartásban vannak. 
 Nem nyúl a látott tárgyakért, játékokért. 
 Könnyű tárgyakat (pl. csörgőt) hosszabban nem képes megtartani, vagy játszani vele 

(megnézni, forgatni, szájba venni, rázogatni) 
 Kezeit nem viszi a szájához. 
 Nem fordul az oldalára (4-5 hó), hasról hátra, hátról hasra (6 hó). 
 Hangos zajokra nem reagál. 
 Nem ad ki hangot, soha nem sír. 



 A már megindult gőgicsélés egyre ritkábbá válik, vagy elmarad. 
 A mozgó tárgyakat nem követi a szemével. 
 Nem mosolyog vissza rád 
 Túl lassan eszik, egyáltalán nem szopik, vagy túl sokat bukik. 
 Túlságosan nyugtalan, vagy épp ellenkezőleg nagyon nyugodt, aluszékony. 

  
Forrás, s további információ: 
Gyermekút! (gyermekut.hu) 

https://gyermekut.hu/szuloknek/forgok-ide-oda-3-6-honaposok-fejlodese

