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Д Н Е В Н И К Ъ Т  
Н А  Н А Ш Е Т О  Б Е Б Е
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Място за моята първа  снимка

Мамо, тате, родих се!

Името ми е: ....................................

......................................................

Родих се на: .....................в .........ч.

Тежа:....................кг.

Висок/а съм.......................см

Моята мама е: ................................

......................................................

Моят тати е: ....................................

......................................................
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Това е моето семейство

Място за снимка на моето семейство

Място за снимка на моя дом
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• бодита и блузки с къс и 
дълъг ръкав;
• ританки
• чорапки
• шапка за навън
• лигавници

Дрехи

За хранене

За банята

За разходки

За сън

За игра
• възглавничка; 
• одеяло или олекотено юрганче (тънко 
спално чувалче); 
• чаршафчета – долен, горен и калъф;
• кошарка;

Най-необходимо за бебето

• корито за къпане;
• хавлийка;
• бебешки сапун;
• бебешки шампоан;
• памперси;
• мокри кърпи;
• козметика за бебе за 
след баня;
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Кърмене

Кърменето е най-естествения начин за хранене на 
бебето. Вашата кърма е предназначена специално 
за вашето бебе.

• Кърмата осигурява всичко необходимо за правилен 

растеж и развитие;

 • Кърмата е лесна за усвояване;

 • Кърмата предпазва от различни         

заболявания;

 • Кърмененето се отразява 

благоприятно на здравето на 

майката;

• Кърменето развива емоционалната връзка на 

бебето с майката и майчинския инстинкт;
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Ч
асове на хранене от първия до третия м

есец. 

Защо е по-добре да кърмим?

! Лекарите препоръчват кърмене при поискване 
на бебето.
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Пози за кърмене
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Когато майката няма достатъчно кърма е 
необходимо бебето да се дохранва или 
изцяло да премине на адаптирано мляко.

1. Затоплете вода.
2. Налейте малко количество вода в 
шишето.
3. Измерете точно количество мляко на 
прах според описанието на опаковката
като използвате мерителната лъжица. 
4. Разклатете хубаво шишето.
5.  Долейте неоходимото количество 
вода.
6. Капнете върху ръката си, за да 
проверите топлината на млякото.

Хранене с адаптирано мляко

Личният лекар на бебето
ще Ви посъветва кое мляко
е  подходящо за Вашето бебе.

Не се препоръчва да давате прясно и кисело мляко 
на детето си, преди да е навършило една година.
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Захранването е включването на храна, която е различна 
от кърма или адаптирано мляко, то трябва да започне 

най-рано в края на  четвъртия месец.

Захранване

1
2
3

Как да започнете?

 Бебето трябва да е здраво.

Храните се въвеждат постепенно - 
започва се с една -  две лъжички, докато 
се стигне до цяла порция за около 10 дни.

Кога да започнете?

Най-често се замества обедното
хранене /кърмене. Първо опитайте с 
няколко лъжички плодово пюре. След 
това дохранете с кърма или мляко. 
Постепенно увеличавайте количеството, 
докато заместите едно хранене.

9

12
11

10

6

3

2

4

5

1

7

8

9

12
11

10

6

3

2

4

5

1

7

8

9

12
11

10

6

3

2

4

5

1

7

8

9

12
11

10

6

3

2

4

5

1

7

8

9

12
11

10

6

3

2

4

5

1

7

8

кисел

зеленчуково  
пюре

 Храните се въвеждат една по една, 
през интервал от около 2 седмици.
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Най-добре е да къпете бебето 
вечер, преди хранене.

Стаята, трябва да е топла.
Температурата трябва да  е 
около 24-25 градуса.

Какво ни е 
необходимо?

 • корито за бебето с 
топла вода;
• шампоан;
• хавлийка;
• памперс; 
• бебешко олио;
• крем против подсичане.

Къпане на бебето

Лекарите съветват да не слагате сол във водата за къпане.
Солта изсушава кожата на бебето и може да я разрани. 
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Хигиената на бебето

Грижа за зоната на пелената
Сменяйте памперса веднага след 
изхождането на бебето по голяма нужда. 
Измийте го с топла вода
или го почистете с мокри кърпи.
Сменяйте памперса на всеки 3-4 
часа, за да не се зачерви дупето 
на бебето от урината.

ЧИСТОТАТА на дрешките, бельото, 
шишетата за хранене са важни за 
ЗДРАВЕТО на бебето.

Почиствайте 
шишетата на бебето
със специална четка 

и топла вода.

Всеки ден, поне веднъж сменяйте 
дрешките на бебето.

Перете ги със специален прах  за 
бебешки дрехи. Той е безвреден и 

антиалергичен.

Почиствайте редовно 
стаята, в която 
спи бебето.



11

На бебето му се спи, ако:
• се прозява;
• е изнервено и хленчи;
• си търка очичките.

Сънят на бебето според възрастта

Съня на бебето

Причини за нощното събуждане

• Страх да остане само;
• Развитие на нови навици – например 
учи се да пълзи, да седи, да ходи
• Проблеми на родителите
• Дразнещи дрехи (тесни, неудобни)
• Никнещи зъбки, запушен нос
• Мокър или мръсен памперс
• Подсичане
• Глад
• Много е горещо или студено
• Шум в спалнята
• Бебето е болно

18 - 20 

14 - 15 

13 - 14 

11 - 12 
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Развитие на бебето

Бебето само спи
и се събужда за хранене.

Първи месец

Втори месец

Четвърти  месец

Пети месец

През втория месец прекарва 
повече време будно. Лежейки 
по корем, то повдига главата, 
раменете и гърдите си. Към 
края на втория месец започва 
да издава някои звуци.

Бебето може да сяда 
за кратко с опора. 

Достига самостоятелно 
предмети, хваща ги и 
ги задържа. Реагира 

на името си, когато се 
обръщат към него.

Хвърля подаден 
предмет. Пълзи 
към играчката, 

разположена на 
близко разстояние

от ръката му.
Учи се да се изправя, 

хванато за
неподвижна опора.

Трети месец
Бебето започва да хваща 
играчки, които вижда,
опипва ги и прави опити да 
борави с тях. При
говор или усмивка реагира с 
оживление. 
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Развитие на бебето

Обръща главата си към звук 
или движение. Пружинира 
нагоре-надолу поставен в 
изправено положение. 
Може да се обръща
от корем на гръб.

Самостоятелно сяда. 
Стои продължително. 

Пълзи на по-дълго 
разстояние. 

Придвижва се с 
опора от възрастен.

Изправя се без 
опора.

Шести месец

Седми месец

Единадесети 
и дванадесети 

месец

Девети и десети 
месец

Пълзи на по-дълго разстояние. 
Реагира на името си. Бърбори като 

използва звуци “ба, да, ма, га”. 
Усмихва се на образа си в огледалото.

Маха с ръчички за 
здравей или довиждане.

Изкачва се и слиза по 
стълби пълзейки

Опитва се 
да върви 

самостоятелно. 
 Изпълнява прости 

инструкции - 
“Дай”, “Остави”.

Осми месец
Стои продължително 
седнало без опора. 
Пълзи, за да 
проучи цялата стая. 
Крачетата му стават 
все по-силни и често 
желае да подскача, 
когато го придържаме 
под мишниците. 
Самостоятелно се изправя 
и се движи хванато за 
опора. 
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Централни резци

Централни резци

8 - 12 месеца

9 - 13 месеца

16 - 22 месеца

13 - 19 месеца

25 - 33 месеца

Странични резци

Странични резци

Кучешки зъби

Кучешки зъби

Първи кътници

Първи кътници

Втори кътници

Втори кътници

Горни зъби

Долни зъби

8 - 12 месеца

10 - 16 месеца

17 - 23 месеца

14 - 18 месеца

23 - 31 месеца

Зъбките на бебето
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Крачето на моето бебе

Вземете молив и 
очертайте крачето 
на вашето бебе!
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Ваксините

Ваксините пазят детето от болести,
които трудно се лекуват и понякога 
водят до смърт - хепатит, туберкулоза, 
дифтерия, тетанус, морбили, полиомиелит 
и др. Те се поставят от личния 
лекар в определено време, според 
имунизационния календар. 

Личният лекар на бебето 
Ви определя датата,
на която ще се постави 
ваксината.

Спазвайте определената дата!

Ако бебето е болно, не трябва да му се 
поставя ваксина!

Ваксините са напълно 
безплатни!

Странични ефекти от ваксините
• Детето може да вдигне температура 
след имунизация;
• Мястото може да се зачерви;
• Детето може да стане раздразнително 
и да загуби апетит; 

Какво да направите?
• поставете компрес с риванол на 
убоденото място;
• не къпете детето в деня на поставяне 
на ваксината;
• обадете се на лекаря, ако 
температурата е много висока;
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Имунизационен календар
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Бебето е болно

• Постоянно плаче; 
• Не иска да яде;
• Отпуснато е, не рита с 
крачета и не маха с ръчички;
• Не се заиграва с 
възрастния;
• Кашля;
• Има хрема;
• Има висока температура;  
• Повръща;
• Появили са се обриви по тялото;
• Изпраженията /акото/ са слузести;

Първи признаци, че бебето е болно

Консултирайте се с личния лекар,
преди да дадете лекарство на бебето!

Ако бебето има температура
над 37 0  потърсете лекар!
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Безопасност на бебето

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Пазете бебето от кабели и контакти.

Пазете бебето от гореща печка, огън, 
съдове с гореща вода.

Х

Пазете детето
от остри 
предмети - игли, 
куки, шишове.

Дръжте 
лекарствата 
далеч от бебето 
или в заключен 
шкаф.

Х
Пазете детето от остри предмети.

Внимавайте детето да не падне от 
прозореца или по стълбите.

! !
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Играчките на бебето

Първи месец

Втори месец

Трети месец Четвърти месец

Вглежда се в движещи 
предмети, шарени дрънкалки 
и лицата на родителите.

Обича да си играе с ръчички, 
да ги разглежда, да ги пъха в 
устата. Удоволствие му доставят 
също дрънкалките, които може да 
раздвижи, като ги удари с ръчичка.

Давайте му различни 
дрънкалки, от повече материи, 
с бибиткащи, шумолящи, 
вибриращи елементи.

Най-подходящи са меките 
гумени играчки, които то 

може да стиска, търкаля или 
захваща с ръчички.
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Играчките на бебето

Пети месец

Шести месец

От седмия до деветия месец

От десетия до дванадесетия месец

Бебето слага всичко в устата си, затова 
са подходящи гризалки, чесалки.

През този месец бебчето започва 
да  движи повече ръцете си и по-
специално захващането с пръсти. 
Затова сега е време да му дадете и 
неговата първа книжка.

Бебето проявява интерес към 
всичко, което го заобикаля.
Опитва се да натиска, завърта, 
издърпва, премества,
отваря, търкаля, нанизва и др.

Проходилката прави 
прохождането забавно 

и интересно за детето и 
му дава възможност да 

изучава света.

Всички играчки, които могат да се бутат или търкалят ще са 
интересни на вече порасналото мъниче. Подходящи за тази възраст 
са и първите „музикални” играчки – минипиано, ксилофон или др.
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Играйте с вашето бебе

Играта “Дзак”
Детето може да е седнало 
или легнало. Когато 
привлечете вниманието 
му, сложете ръцете върху 
лицето си и попитайте „Къде 
е мама?”, след секунда-две 
си махнете ръцете и кажете 
„Ето я!”.

Сапунени балони
Бебето много се забавлява 
със сапунените балони. 
Издухвайте ги пред бебето и 
ще забележите как ги следи 
с поглед и се опитва да ги 
хване.

Самолет
Игра, особено 
подходяща за 

татковците. 
Повечето бебета се 

забавляват искрено, 
подходяща е за 

укрепване на тялото.

Носле в носле
Вдигнете бебето във 

въздуха и кажете 
„Носле, носле,хубаво 
носле”. На думичката 

хубаво, свалете 
бебчето и докоснете 
нослето му с вашето. 

Играйте с вашето бебе, за да 
използва повече ръчичките 
си и да общува с вас. 
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Първият рожден ден

Място за снимка
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Мили родители,
Ако вие, вашето семейство, близки или познати имате нужда от помощ в грижата за 
вашето бебе, ето къде може да ни потърсите!

Къде да потърсим помощ?

Център за обществена подкрепа
гр.Казанлък, ул. “Войнишка” 25
тел. 0431 6 28 66

Вашият социален работник е ..............................
неговият телефон е ............................................

При нас може да получите:
• информация за правата, които имате като 
родители;
• придружаване до различни институции;
• съвети свързани с грижата за детето;
• материална подкрепа в кризисни ситуации.

Центърът за обществена подкрепа
се управлява от


