
 

Anyatej Szilárd ételek
Születés 2750 52 31 0 + - eszik, alszik BCG

1hetes 2780 52 0 + - eszik, alszik

1 hónapos 3950 54 0 + - mosolyog, (a vállunkon) emelgeti a fejét, szemével már próbálja követni a 
tárgyakat (főleg az ágya fölötti forgót), gügyög

2 hónapos 4870 57 39 0 + - átalussza az éjszakát (2007.03.05.), egyre többet nevetgél, főleg a tükör előtt 
vagy a képzeletbeli barátaira, szemével követi a tárgyakat

Neis Vac-C, Infanrix-
IPV-Hib, Prevenar

3 hónapos 5670 59 41 0 + -

beköszöntött a kéz- és szájkorszak: mindent megfog, megvizsgál, majd 
begyömöszöl a szájába, tükörképét behatóan vizsgálgatja, kukucsozás közben 

nevetgél, nyanyázik, rúgdossa a pihenőszékes macikat, örül (nevet és 
sikongat), ha meglát minket, hason fekve emelgeti a fejét, jár babaúszásra, 

hátról hasra fordul (2007.05.14.)

Infanrix-IPV-Hib, 
Prevenar, Rotarix

4 hónapos 6440 64 41 0 + -

hasról hátra fordul (2007.06.16.), pelenkázás közben kezével fogja és 
megtartja a lábait, felfedezte a talpát és rengeteget játszik vele, egyre 

ügyesebben és tudatosabban fog, szépen nyúl  a tárgyakért (gyakran két 
kézzel), hangosan, gurgulázva nevet

Neis Vac-C, Infanrix-
IPV-Hib, Prevenar, 

Rotarix

5 hónapos 6710 66 42 0 + - kúszik, négykézláb hintázik, egyedül felül (2007.07.15.), támaszkodás nélkül 
üldögél (és így játszik) 

6 hónapos 6960 66 43 2 +
alma, őszibarack, meggy, körte, krumpli, 

sütőtök, sárgarépa, (pasztinák), Sinlac 
rizspép, bio kölespép (Holle), rizs

egyre többet van négykézláb, kapaszkodva feláll (2007.07.24.), sokat álldogál, 
mászik, cumizik (dobálja, berakja, kiveszi), két kézzel csapkod, leveszi magáról 
a sapkát/kendőt/kalapot/napszemüveget, az eldugott tárgyakat néha elkezdi 
keresni, utánoz minket (pl. ahogy eszünk) és játszik velünk (pl. kukucsosat).

7 hónapos 7310 68 44 2 +

banán (csak bébiételben), gesztenye, 
cékla, cukkini, brokkoli, saláta (főzelék), 
zeller, uborka, pulykamell, petrezselyem, 

olívaolaj

hallgat a nevére, sokat "dumál", kiabál, egyre biztosabban áll, többnyire már 
csak egy kézzel kapaszkodik, a másikkal "dolgozik", körbejárja a járókát, 
ügyesen leül (akár kapaszkodva, akár a hátát a rácsnak támasztva), nagy 
felfedező utakra indul a lakásban: ide-oda mászik, állva (bútorról bútorra 

kapaszkodva) közlekedik, a tárgyakat magasból leejti és követi a szemével, mi 
történik velük, fejével bólogat, rázza magát, "táncol"

8 hónapos 7710 69,5 44 2 +

sárgabarack (csak bébiételben), szilva, 
fehérrépa, (főző)tök, karfiol, kelbimbó, 

zöldborsó, patiszon, vöröshagyma, 
csirkemell, csirkemáj, bio kölesgolyók, 

bio rizsgolyók, bio rizspép (Holle), 
napraforgóolaj, fűszerek: bazsalikom, 

kapor, majoránna, metélőhagyma

megért már sok mindent (pl. nem szabad, tánci-tánci, tapsi-tapsi, pá-pá, 
integess!), szótagokat ismételget (pl. "tátá" (=tánci-tánci) volt az első, azóta 

van minden: bábá, pápá, vává, mámá, ápá, majd egyéb mással- és 
magánhangzókkal képzett "szavak", mint pl. háp, bábú, bábő, brű, brrr...), a 

kezével berregteti a száját, ha valamire rámutatok, odanéz, integet (ugyan elég 
elnagyoltan, de akkor is), az ujjait kinyitja, majd a tenyerébe csukja (ebből lesz 

egyszercsak az igazi integetés, de egyelőre még csak saját maga felé 
próbálgatja), bármilyen textilíával, sőt az ajtóval is kukucsosat játszik (azaz 
elbújik, majd vigyorogva felbukkan), imádja a "fogócskát", meg azt, amikor 
fennhangon őt keresgéljük és végre megtaláljuk, szereti ha összedugjuk az 
orrunkat, felfelé mászik (pl. a kanapé támlájára a komódba kapaszkodva), 

tapsol(ni próbál) 

9 hónapos 8070 72 44 6 +

banán (bio), szőlő, fokhagyma, karalábé, 
kelkáposzta, marha (felsál), fűszerek: 
fehérbors, feketebors (egész szemes), 

kömény

két kezét a feje fölé emeli, "igazából" integet, megmutatja "hol az okos feje" 
(2007.11.05.), a kutya már vau-vau, ügyesen labdázik (egy kézzel megfogja és 

eldobja), pár másodpercre megáll kapaszkodás nélkül is, az ujjunkba 
kapaszkodva sétál (van, mikor csak egy kézzel, miközben a másikkal 

egyensúlyoz), karúszóval néha egyedül "úszik"

Panni fejlődése hónapról hónapra
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10 hónapos 8260 73 45 6 +

kukorica (csak bébiételben), padlizsán, 
spenót, vörös lencse, zöldbab, 

gluténtartalmú ételek (fehér kenyér, kifli, 
zsemle, Holle bio tönkölybúza 

kétszersült, milupa 7-gabonás pehely, 
stb.), főtt tojássárgája, rizstej, tészta (bio 

tönkölybúza, durum), fűszerek: 
rozmaring, … (és stikában egy kevés 

mandarin, pogácsa)

a mutatóujjával mutogat (pl. ha kér vagy meg akar nekünk mutatni valamit), 
kapaszkodás nélkül feláll, egy-két(-három) lépést tesz, új szavai: apa, cici/cica 

(cica), bu (boci), bru (brumi maci), pápá (szia), ti (tik-tak/óra)

11 hónapos 8660 74 46 8 +
paradicsom, mandarin, narancs 

(bébiételben), mangó (bébiételben), 
fűszerek: oregáno, kakkukfű

egyre ügyesebben és gyorsabban jár, próbálkozik az önálló evéssel (kézzel, 
kanállal), puszit dob/ad, magának kerekecske gombocskát játszik, új szavak: 

háp (kacsa), bá (bárány), há (hálló) és egy csomó halandzsa

12 hónapos 8950 75 46 8 +
sajt, joghurt (natúr), túró, tojásfehérje, 

nyers uborka, retek, citromlé 
(bébiételben), bio akácméz

már nem csak jár, hanem szalad, közben megáll, legugol, felvesz valamit, majd 
továbbfut; még több mindent megért, pár újabb szó Panni-nyelven: ta-ta (= 
hinta), gyí (=gyí, gyk. gyítepaci, így már ismerős?), gye (= gyere, kérem, mi 

ez?), tya (=kutya), ca (=katicabogár), tyetye (=csiki ), ci (=cipő), stb.

13 hónapos 9020 77 46 8 + ananász (bébiételben), hal (bébiételben), 
fehérbab, curry sokminden

14 hónapos 9190 78 46 8 +

sertéshús, spárga, ringló és rengeteg 
fűszerféle - amúgy egy-két kivétellel 

(tej, dió, mogyoró, apró magvas 
gyümölcsök, gomba, stb.) már azt eszi, 

amit mi

megfújja a kaját, koccint, imád egyedül enni (kézzel, kanállal, villával) kedvenc 
szava a nem, szinte mindent megért, újra átalussza az éjszakákat, stb.

15 hónapos 9600 80 47 8
nyúlhús, borjúhús, tintahal, 

csicseriborsó, újhagyma, mindenféle 
nagy-és dédmama sütik

sokminden, új kedvenc szava: anny (=anyu) MMR, Varilrix

16 hónapos 9700 80 47 8
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