
TUMMY TIME O TEMPS PANXA AVALL



 Permet al nen organitzar el seu cos respecte ell mateix, els altres i
l’entorn que l’envolta.

 És un procés que s'estén durant els primers anys de la seva vida.

 Evoluciona amb la relació, el moviment, la imitació i la exploració-
experimentació.

El desenvolupament de la motricitat:



 Una de las activitats inicials en els primers mesos de vida és el
temps PANXA AVALL o TUMMY TIME.

 Afavoreix:

El control de cap
Enfortir la musculatura del coll i l’esquena
Aparició del desplaçament
El suport de les mans i braços.



 És una postura que sempre ha d’estar acompanyada i supervisada
per un adult.

 Mai podem posar un nadó de pocs mesos panxa avall sobre una
superfície sòlida si està dormit, si no sap girar el cap, si no esteu
al seu costat o si acaba de menjar .

 Per dormir els bebès han d’estar panxa amunt.

Recordem: 



 Posar el recent nascut panxa avall tan aviat com sigui possible i
sempre i quan no tingui cap antecedent de risc biològic (davant el
dubte preguntar al pediatra o al seu equip de CDIAP).

 Introduir la postura poc a poc iniciant-la pocs minuts cada dia,
respectant el ritme i les ganes del bebè. És important que no plori i
visqui la postura de manera plaent.

 Hem de buscar moments en el que el nadó estigui satisfet i
disponible.



 Aprofitar les activitats familiars com canvi els bolquers, moment de
vestir-desvestir, després del bany o a la manteta de jocs.

 Aquests moments no només afavoreixen la psicomotricitat sinó
també l’atenció, la comunicació i en definitiva el vincle mare-fill,
pare-fill



NO ens veuen

És una posició de molt d’ESFORÇ

És una postura NOVA

 Pot ser que no li agradi perquè:

POCS minuts – VARIES vegades
Sense que el bebè plori.



 Seiem recolzats en una postura còmode. El posem panxa avall sobre el
nostre propi abdomen, amb els braços cap endavant i el sostenim pel
maluc i l’esquena.
Mentre li cantem o parlem per captar la seva atenció, afavorim el
control de cap i del coll i enfortim la musculatura de l’esquena.

Suggerències



 Per començar, el bebè està panxa amunt sobre una superfície sòlida i
confortable, l’anem acompanyant lentament i ajudant poc a poc a
VOLTEJAR, primer de costat parant un temps curt i després ja en la
postura panxa avall.

 És important fer-ho d’aquesta manera perquè així es pot anar
preparant i anticipant al canvi de posició.



 Si veiem que es cansa li podem col·locar una tovallola enrotllada
sota les aixelles per donar estabilitat.



 Quan el bebè està panxa avall, col·loquem els braços ben posicionats
cap endavant i intentem fer contacte amb la mirada, parlant o
facilitant-li el somriure (els bebès tenen predilecció per les cares i les
veus familiars).

 També podem posar una joguina i posar-nos al seu costat.



 Podem col·locar al bebè sobre un dels avantbraços , i fer un petit
passeig balancejant-lo poc a poc i cantant-li.



 El col·loquem a sobre de les nostres cames sempre subjectant-li els
malucs per donar-li seguretat.



 Pel nen petit , és important viure la motricitat des del plaer , amb
seguretat i en companyia dels adults.

 La postura panxa avall és necessària pel desenvolupament psicomotriu
del bebè.

 Per dormir cal posar-lo panxa amunt i per jugar estones curtes panxa
avall.

Per concloure: 


