Zachęcamy do regularnego korzystania z serwisu
www.pro-life.pl, gdzie znajdą Państwo aktualności, filmy,
informacje dotyczące obrony życia człowieka.

Dziewięć pierwszych
miesięcy życia człowieka
Dzień 1 Życie człowieka zaczyna
się w momencie poczęcia. W tej
chwili zostają określone takie cechy
dziecka jak: płeć, kolor oczu, włosów
i skóry, tendencja do wysokiego lub
niskiego wzrostu, krzepkie zdrowie
lub skłonność do pewnych chorób.
Dzień 21 Zaczyna bić serce dziecka,
kształtuje się mózg.
Tydzień 6 Tworzy się szkielet dziecka. Funkcjonują już nerki, płuca,
wątroba i serce. Rejestruje się już
fale elektromagnetyczne wysyłane
przez mózg człowieka.
Tydzień 9 Dziecko odczuwa ból już
niemal całą powierzchnią ciała. Reaguje na ból jak dorosły człowiek odsuwa się od źródła bólu, przesuwa
w tył, gwałtownie rusza rękami i nogami, wykrzywia twarz.
Tydzień 10 Działają wszystkie organy. Ukształtowały się nóżki i rączki.
Na palcach rąk wykształciły się linie
papilarne. Dziecko reaguje na bodźce zewnętrzne, odczuwa ból. Dalszy
rozwój polega jedynie na doskonaleniu pracy istniejących już narządów
i wzroście człowieka.
Tydzień 12 Dziecko potrafi podkurczać nogi, obracać stopy i prostować
palce u nóg, zaciskać piąstkę, marszczyć brwi. Wykazuje w swoim zachowaniu i budowie indywidualne
cechy; odczuwa i reaguje na stany
emocjonalne matki. Funkcjonują już
wszystkie narządy: i tak np. wątroba wytwarza żółć, trzustka - insulinę, a przysadka mózgowa - hormon
wzrostu. Dziecko osiąga około 9 cm
wzrostu i 30 g wagi.

Tydzień 16 Dziecko wykonuje ok.
20 tysięcy ruchów w ciągu dnia, które można zaklasyfikować do kilkunastu schematów ruchowych. Serce
przepompowuje dziennie ok. 30 litrów krwi. Dziecko jest już wrażliwe
na smak wód płodowych. Im słodsze
wody, tym dziecko wolniej je połyka, dokładniej smakując, a jego serce
bije szybciej.
Tydzień 17 Dziecko ćwiczy ruchy
ssące warg.
Tydzień 20 Dziecko nabywa umiejętności funkcjonowania w dwóch
stanach: czuwania i snu. Matka
może stwierdzić, że dziecko śpi, ma
czkawkę, kopie czy przeciąga się po
spaniu.

Nóżki dziecka ok. 11.
tygodnia od poczęcia

Dziecko ok. 3,5. miesiąca od poczęcia

Tydzień 24 Między 70 tysiącami
komórek tkanki mózgowej, wielkości łepka od szpilki, istnieje 124 miliony połączeń. Około 50 proc.
dzieci w tej fazie rozwoju reaguje na
silny dźwięk opóźnioną reakcją przestrachu.
Tydzień 26 Przedwcześnie urodzone
dziecko jest już w stanie przeżyć. Reaguje wzmożonymi ruchami na nagłe oświetlenie brzucha matki.

Twarz dziecka
ok 5. miesiąca
od poczęcia

Tydzień 40 Rodzi się dziecko – po
9 miesiącach życia w łonie matki, osiągnąwszy ciężar ciała około
3500 g i wzrost około 54 cm.
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