
          

         לחייו לחייו לחייו לחייו הראשוני הראשוני הראשוני הראשוני בחודשי בחודשי בחודשי בחודשיטיפי לעידוד התפתחות התינוקטיפי לעידוד התפתחות התינוקטיפי לעידוד התפתחות התינוקטיפי לעידוד התפתחות התינוק

  (B.O.T)   ומרפאה בעיסוק(M.A)ביבליותרפיסטית , דנדקר�עמית שיינר: מאת

        

        התפתחות מוטוריתהתפתחות מוטוריתהתפתחות מוטוריתהתפתחות מוטורית

 .שבועיי�יש להקפיד על החלפת כיוו� שכיבתו של התינוק במיטתו מדי כשבוע •

•    ). צדדי שוני, גב, בט�(רצוי לשנות את תנוחתו של התינוק באופ� יזו

 .בכל תנוחה יפתח התינוק שרירי אחרי

 .רצוי להשכיב את התינוק על בטנו בשעות העירות ככל היותר ולעודדו להרי ראש •

מנת שיתנסה בתנועה תו! מגע ע גו  �רצוי לקפל את שרוולי בגדיו של התינוק על •

 .ההורי או חפצי שוני

•  ולהשכיבו על ) תו! הקפדה על חימו החדר(קלי רצוי להלביש את התינוק בבגדי

  .מנת לאפשר לו תנועה נוחה יותר�עלמשטחי קשיחי

 .לול, ספה,  שטיח–מומל" לגוו� לתינוק את מקומו  •

 .ייה מאוזנת משני צידיו של התינוקיש להקפיד על גר •

  .  כשהוא עירני ושבע פנוי לפעילות מוטורית וללמידההתינוק •

        

        התפתחות תחושתיתהתפתחות תחושתיתהתפתחות תחושתיתהתפתחות תחושתית

אופ� ומיקו המגע בהתא להעדפותיו של התינוק , להתאי תחילה את סוגרצוי  •

 .ובהדרגה לחשו  אותו לסוגי מגע אחרי

•  . וצבעי שוניצלילי, משקלי, גדלי, מומל" לספק לתינוק משחקי במרקמי

•  .חשוב לספק לתינוק מגע רב ועיסויי

רהיטי ואנשי , ולהראות לו תמונות, מומל" להסתובב ע התינוק בחדר או בחו" •

 .מכיווני שוני

  )להניח מול התינוק משחק או שניי בלבד בכל פע(יש להימנע מגריית יתר  •

        

        תקשורתתקשורתתקשורתתקשורת

•   . בתגובה למה שמתרחש באותו הרגע, רצוי לדבר ע התינוק במשפטי קצרי

,  שבו משאירי לתינוק מרווחי בה הוא יכול לענותע התינוק באופ�" שוחח"חשוב ל •

 . ותקשורתשיחהשונית טובה של מיומנויות לש רכישה רא

•   ".תינוקיות"חשוב להשתמש מ� ההתחלה בשפה תקינה ולא במילי

  לחקות אות ולבחו� הא הוא חוזר עליה� , מומל" להקשיב לקולות התינוק •

 ).  משמיע לבי� קולות הסביבהכ! הוא לומד שיש קשר בי� הקולות שהוא(

 . קשר עי� בזמ� הדיבורחשוב להקפיד על שמירת •

•  .שירי וסיפורי קצרי, מומל" להרבות במשחק בהבעות פני


