Hvad gør din baby v ed 3 mdr?
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Godt at vide når dit barn er ca. 3 mdr.
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Nu kan dit barn:

·

Se på dig og bruge sin krop og si ne lyde til at 'snakke' med
dig

·

Se sig omkring og oplev e sine omgivel ser

·

Grine og ny de sin e gen st emme, ved at lave hvine nde lyde

·

Lave flere og høje re lyde end før

·

Vise bege jst ring me d hele sin krop

Hvordan viser dit barn sin interesse fo r omg ivelserne ?
Dit barn be gynder nu at være mere int eresseret i verden omk ring
sig.
Selvom ansigt til ansigt-kontakte n med dig stadig er sæ rligt
spændende, begy nder dit barn nu også at være ny sge rrigt på
andre ting.
Når dit barn har kigget på noget, vil han/hun som regel vende si g
mod dig, for at dele de nne ny e ting med di g.

Det er vigtigt for dit barn, at du følger dets blik og
er interesseret i det hun/han kigger på.
*

Sig med ord hvad barne t kigge r på

*

Giv barnet tid til at 'svare' dig

*

Hold godt øje, så du forstår hv ad dit barn vil vise dig og fortælle dig

*

Gentag dit barns lyde og ve nt på et svar

*

Læg mærke til hvad der får dit barn til at smile

Pusle bordet er et godt sted at kærte gne, nusse, masse re, snak ke
og smile med barnet.
Fortæl barnet, hvad der ske r. Selv hvis dit barn ikke forstår hvad
du sige r, vil det føle sig trygt og sikke rt ved at høre din stemm e.
Når en fremmed komme r og sige r 'hej' kan du for eksempel sige:
"Der er Peter"

Derfor er det vigti gt, at du fortsætte r med at lægge mærke til og
følge dit barn, for at vise at du ved, hvad hun/han er optaget af.
Jeres barn vil føle tryghe d og fortsætte me d at udforske omgivelserne, når du er til stede, kigge r, nikker, smiler og sætter ord på
det hun/han er opt aget af.
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