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Skive—det er RENT LIV

- når dit barn er 18 mdr
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Nu kan dit barn:
·

Gå alene

·

Pege for at vise je r, hvad hun gerne vil

·

Udforske verden omk ring sig

·

Sige 6-20 ord, og sæt ninger på to stavelse r f.eks. Helt væk,
kom mor

·

Forstå mere og mere af hvad der blive r sagt til ham

·

Efterligne simple ting

·

Vise tydeligt, hvad hun ønsker

·

Fortæl barnet, hvad ting he dde r, beskriv tinge nes udsee nde
og hvordan de skal bruges. Det hjælper ham til at lære og
til at koncent rere si g i længere tid.

·

Giv barnet tid til at svare, når du har fortalt hende noget.

·

Når du sige r 'nej', er det vigti gt at du går he n til ham, fortæller hvorfor og fortæller, hvad han kan gøre i stedet.

·

Når jere s barn er vre d og trodsigt e r det vigtigt, at I beskriver hendes følelse for hende med en roli g stemme f.eks. 'Du
er vred'. Forklar hende kort hvorfor hun ikke kan gøre, som
hun gerne vil.

·

Vær opmærksom på at dit barn mærke r det og st resses, når
forældrenes vaner ændrer si g, f.eks hvis én af dem er syg.

·

Vær opmærksom på at dit barn bliver utry gt, når de vok sne
ændre r adfærd, for eksem pel skændes eller er påvirket af
alkohol.

Den bedste måde bar net lærer grænser på, er at I fortæller
hende, hvad I gerne vil have.
Det er vigtigt, at jere s barn opleve r at ting lykkes. Derfor skal I
give udfordri nge r, der passer til barnet s udviklingst rin.
Ros barnet, når hun lærer noget nyt. Det er vigtigt for at barnet
udvikler selvtillid og selvværd.
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