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bevægelege, som forældre kan lege med deres spæde børn. Aktiviteterne støtter den naturlige
bevægeudvikling og tager udgangspunkt i det spæde barns egne bevægelser. Bevægeleg for forældre og deres

spæde børn handler om aktiviteter mellem dig og dit barn. Aktiviteterne støtter den naturlige
bevægeudvikling og tager udgangspunkt i det spæde barns egne bevægelser – altså de bevægelser der

udviklingsmæssigt optager barnet her og nu, og som det bruger, når det ligger for sig selv eller leger med
andre. Barnets evne til fællesskab er tidligt udviklet. Det kontakter os ivrigt og signalerer, at det gerne vil
være sammen med os. Det bevæger sig, fægter og sparker med arme og ben. Hvis vi lærer at svare på disse
signaler ved fx at tilbyde barnet en hånd at sparke mod, kan en fælles leg sættes i gang, hvor barn og voksen
gensidigt inspirerer hinanden. Så enkelt kan det være! Bogen fortæller bl.a. om: Barnets bevægeudvikling fra
0 til ca. 12 måneder. Betydningen af forældrenes opmærksomhed på barnets bevægelser. Hvad I kan lave

sammen på forskellige alderstrin. Hvad der sker i muskler og sanser, når barnet bruger sin krop. Bevægespirer.
Nogle råd om bl.a. beklædning, stole og bæreseler. Birte Servais Bentsenhar livslang teoretisk og praktisk
erfaring med spæde børns bevæge-udvikling, og hun betragtes som en pioner inden for børnemotorik. Hun

har tidligt påpeget betydningen af den motoriske udvikling som en uomgængelig del af barnets udvikling, der
bør tages alvorligt af forældre, pædagoger og andre fagfolk. Hun har bidraget væsentligt til områdets
udvikling gennem sit forfatterskab og ved undervisning af fagfolk på alle niveauer. Lea Bentsen er

afspændingspædagog, krops-terapeut og BA i antropologi. Hun har specialiseret sig i arbejdet med børn og
har i særdeleshed været optaget af de kulturelle elementer af motorisk udvikling, kropsopfattelse og

kropskommunikation. Hun underviser på den afspændingspædagogiske uddannelse og behandler i sin praksis
både børn og voksne.

 

Bogen giver inspiration til 40 bevægelege, som forældre kan lege
med deres spæde børn. Aktiviteterne støtter den naturlige

bevægeudvikling og tager udgangspunkt i det spæde barns egne
bevægelser. Bevægeleg for forældre og deres spæde børn handler om
aktiviteter mellem dig og dit barn. Aktiviteterne støtter den naturlige
bevægeudvikling og tager udgangspunkt i det spæde barns egne
bevægelser – altså de bevægelser der udviklingsmæssigt optager

barnet her og nu, og som det bruger, når det ligger for sig selv eller
leger med andre. Barnets evne til fællesskab er tidligt udviklet. Det
kontakter os ivrigt og signalerer, at det gerne vil være sammen med



os. Det bevæger sig, fægter og sparker med arme og ben. Hvis vi
lærer at svare på disse signaler ved fx at tilbyde barnet en hånd at
sparke mod, kan en fælles leg sættes i gang, hvor barn og voksen
gensidigt inspirerer hinanden. Så enkelt kan det være! Bogen

fortæller bl.a. om: Barnets bevægeudvikling fra 0 til ca. 12 måneder.
Betydningen af forældrenes opmærksomhed på barnets bevægelser.
Hvad I kan lave sammen på forskellige alderstrin. Hvad der sker i
muskler og sanser, når barnet bruger sin krop. Bevægespirer. Nogle
råd om bl.a. beklædning, stole og bæreseler. Birte Servais Bentsenhar
livslang teoretisk og praktisk erfaring med spæde børns bevæge-
udvikling, og hun betragtes som en pioner inden for børnemotorik.
Hun har tidligt påpeget betydningen af den motoriske udvikling som
en uomgængelig del af barnets udvikling, der bør tages alvorligt af
forældre, pædagoger og andre fagfolk. Hun har bidraget væsentligt
til områdets udvikling gennem sit forfatterskab og ved undervisning
af fagfolk på alle niveauer. Lea Bentsen er afspændingspædagog,
krops-terapeut og BA i antropologi. Hun har specialiseret sig i

arbejdet med børn og har i særdeleshed været optaget af de kulturelle
elementer af motorisk udvikling, kropsopfattelse og

kropskommunikation. Hun underviser på den
afspændingspædagogiske uddannelse og behandler i sin praksis både

børn og voksne.
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