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Stimulationsforslag til børn 0-3 år Hanne Agerholm Hent PDF Forlaget skriver: Børn udvikler sig gennem
bevægelse, håndtering og leg, så de kan indgå i aktiviteter med deres omgivelser. Som oftest går det af sig
selv, men ind imellem er der børn, som har brug for et skub undervejs både i forhold til at blive styrket og i

forhold til at undgå uhensigtsmæssige bevægemønstre.

Stimulation af børn fra 0-3 år er en inspiration til alle, der har med småbørn at gøre. Den indeholder forslag
til stimulation i dagligdagen, så børnene bliver løftet, båret og leget med på en måde, som støtter det enkelte

barn netop der, hvor det har behov for det. I forbindelse med vejledning af for eksempel forældre og
dagplejere er det nemt for fysioterapeuter, ergoterapeuter, sundhedsplejersker o.a. at anvende tegningerne og

målrette dem til det enkelte barns behov.

De 286 tegninger er inddelt i aktivitet og udgangsstilling.

Indhold:
- stimulation af hovedkontrol

- aktivitet og lejring i ryg- og maveliggende stilling
- støttefunktion på armene

- aktivitet i og stimulation af kravle-, siddende, knæstående og stående stilling
- bevægelsesforløb: rulle, krybe, kravle, sidde, knæstående, stående og gang

- stimulation af banale sanser
- bæreteknik og brug af badering og bold
- forslag og behandlingsprogrammer
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