Ráðleggingar um

ÞROSKA OG UMÖNNUN BARNA

NÝFÆTT BARN
FYRSTA VIKAN

1 VIKNA
TIL 6 MÁNAÐA

LEIKUR: Hafðu barnið þitt nálægt þér
og skapaðu því tækifæri til að horfa á
þig, heyra í þér, hreyfa hendur og fætur
frjálslega og snerta þig. Róaðu barnið
mjúklega, strjúktu því og haltu á því.
Bein snerting húð við húð er góð fyrir
barnið.

LEIKUR: Skapaðu barninu þínu tækifæri
til að horfa á þig, heyra í þér, hreyfa
hendur og fætur frjálslega, finna fyrir
nálægð þinni og snerta þig. Hreyfðu
litríka hluti rólega um svo barnið geti
séð þá og teygt sig í þá.
Sniðugt leikfang: létt hringla.

SAMSKIPTI: Horfðu í augu barnsins og
talaðu við það. Góður tími til þess er
t.d. við brjóstagjöf. Jafnvel nýfætt barn
sér andlit þitt og heyrir röddina þína.

SAMSKIPTI: Brostu og hlæðu með
barninu þínu. Talaðu við barnið þitt.
Byrjaðu samtal með því að herma eftir
hljóðum eða látbragði barnsins.

9 MÁNAÐA
TIL 12 MÁNAÐA

12 MÁNAÐA
TIL 2 ÁRA

LEIKUR: Feldu uppáhalds leikfang
barnsins undir ábreiðu eða kassa.
Sjáðu hvort barnið getur fundið það.
Leiktu týnd/ur-fundin/n við barnið.

LEIKUR: Láttu barnið þitt hafa hluti til
að stafla upp og setja í ílát og taka úr.
Sniðug leikföng: hlutir sem hægt er að
stafla upp eða tína ofan í, ílát og stórir
kubbar.

SAMSKIPTI: Segðu barninu þínu
nöfnin á hlutum og fólki. Sýndu
barninu hvernig hægt er að tjá sig
með höndunum, eins og að veifa bless.
Sniðugt leikfang: dúkka.

Gefðu barninu þínu
ást og umhyggju

SAMSKIPTI: Spurðu barnið einfaldra
spurninga. Svaraðu tilraunum þess til
að tala. Sýndu barninu og talaðu við
það um náttúruna, myndir og hluti.

Vertu vakandi fyrir
því sem vekur áhuga
barnsins þíns og sýndu
viðbrögð við því

6 MÁNAÐA
TIL 9 MÁNAÐA
LEIKUR: Láttu barnið þitt hafa hreina
og hættulausa hluti af heimilinu til að
þreifa á, slá í og missa. Sniðug leikföng:
ílát með loki, pottar og sleifar.
SAMSKIPTI: Sýndu viðbrögð við
hljóðum barnsins og því sem vekur
áhuga þess. Kallaðu á barnið þitt
með nafni og fylgstu með því svara.

2 ÁRA
OG ELDRI
LEIKUR: Hjálpaðu barninu þínu að
telja, nefna og bera saman hluti.
Búðu til einföld leikföng fyrir barnið.
Sniðug leikföng: hlutir sem eru mismunandi að lit og lögun sem gaman
er að flokka, krítar- eða tússtafla, púsl.
SAMSKIPTI: Hvettu barnið þitt til þess
að tala og svaraðu spurningum þess.
Kenndu barninu þínu sögur, lög og leiki.
Talaðu um myndir eða bækur.
Sniðugt leikfang: myndabók.

Hrósaðu barninu þínu
fyrir að reyna
að læra nýja færni

#EarlyMomentsMatter

