
 

 

 התפתחות מוטורית בגיל הרך

*סדר השלבים בהתפתחות הינו זהה מילד לילד אך טווח הזמן להבשלה של כל שלב שונה ויתכן 

 שינוי קל נורמטיבי בין הילדים בגיל המצוין הטבלה.

 בטווח הנורמה:היכולת המוטורית  גיל הילד:

 היילוד נמצא עדיין בתנוחה עוברית טיפוסית, מעין המשך לתקופה שלפני הלידה. הלידה לאחר

, דוחף את זרועותיו בתנועות קופצניות ופתאומיות, כשהתינוק נשכב על הבטן הוא מרים את הסנטר חודש

 תנועות רפלקס חזקות. 

 החזה ומתחיל להסתכל סביבו.התינוק נוטה להרים את הראש ואת בית  חודשיים

, פותח וסוגר כפות התינוק מתחיל להיות פעיל יותר. הוא מנסה, למשל, לתפוס חפצים בסביבתו חודשים 3

 ידיים, בועט ברגליו.

 גב(, מעביר חפצים מיד ליד. -, מתהפך לשני הצדדים )בטןהתינוק יושב כשתומכים בו חודשים 4

התינוק יושב על ברכיים של מבוגר ויכול באותה עת להושיט את ידיו כדי לתפוס חפצים שונים  חודשים 5

 סביבו. 

 .ומגלה התעניינות רבה בצעצועים ובחפצים שונים סביבו "כסא תינוק"התינוק יושב ב חודשים 6

 התינוק יושב בכוחות עצמו, וממשיך לגלות עניין רב במתרחש סביבו. חודשים 7

 קם כאשר עוזרים לו.זוחל זחילת גחון או שש ו התינוק חודשים 8

 התינוק עומד על רגליו כשהוא נשען על אחד הרהיטים בסביבתו. חודשים 9

התינוק זוחל, ואגב זחילה הוא מגלה התעניינות רבה בסביבה ומוכן להשקיע מאמצים ומרץ  חודשים 10

 בחקירתה.

 לו.עושה כמה צעדים כשעוזרים פעוט ה חודשים 11

 קם על רגליו בעזרת רהיט בסביבה. פעוט ה  חודשים 12

 עולה במדרגות בזחילה. הוא יכול לקום בכוחות עצמו.  פעוטה חודשים 13

 קם לבדו ונשאר עומד. פעוטה חודשים 14

 הולך בכוחות עצמו.   פעוטה חודשים 15

 עולה במדרגות עם עזרה של מבוגר.הפעוט  חודשים 14-24

 רץ, עולה רגל רגל במדרגות, יורד שתי רגליים, קופץ על שתי רגליים, תופס כדור בשתי ידיים וגוף. חודשים  36-24

ריצה על קצות האצבעות, קפיצה על רגל אחת, טיפוס על סולם, עקב בצד אגודל, תפיסת כדור  חודשים 36-48

 בשתי ידיים, הליכה אחורה ולצדדים, רכיבה על אופניים עם גלגלי עזר.

 יש לבדוק את העניין מול רופא ילדים., עיכוב התפתחותיבהכרח הנורמה אינה מהווה *חריגה מטווח 
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