Hommelette

Kívül tágasabb.

Elöljáróban pár megjegyzés: az első kérdés aktuális csecsemőgondozási bibliánkra, Tracey Hogg
hiperhülye című, ám annál használhatóbb kézikönyvére vonatkozik. A kérdésekből kiderül, hogy
jobbára 1 és 6 hónap közötti csecsemőkre alkalmazhatók, és elsősorban abszolút kezdő, azaz
elsőgyermekes anyukák lelehetik benne örömüket. A kérdéshegy egyébként letölthető pdf-ben innen,
txt-ben pedig innen, és egyáltalán nincs ellenünkre, ha valaki önmagát érintettnek gondoló kitöltve
visszaküldi a lakotars@gmail.com címre. Természetesen teljes lakótársi diszkrécióval kezeljük.
Egyébként pedig: http://hommelette.blogspot.com

A NAGY GYERMEKGONDOZÁSI KÉRDÉSHEGY
KEZDŐ ANYUKÁK KÖZT
"Csináljátok" a Suttogó-féle 4É-t? És hogy megy?
ALVÁS
Mennyit és hányszor alszik napközben? És hogy? Ásít és leteszed?
És éjszaka? Simán átaluszkálja mindig? Néha felébred?
Milyen pózban rakod le?
Éjszakára mennyi ruha van rajta? És ahhoz milyen takaró?
EVÉS
Hányszor eszik egy nap? Hány óránként?
Szokott bukni? Mennyit?
Mit csinálsz, ha kiköpdösi a mellet? Csinál ilyet egyáltalán?
Este elég a tejed? Ha nem, akkor hogy alszik el?
Milyen cumisüvege van? És milyen lyukú a cumija?
Mikor kezded a hozzáetetést? És mivel kezditek majd?
KAKI
Hányszor kakkant a kisdrága?
Szokott folyékony lenni? Akkor csinálsz vmit vagy vársz?
Észrevettél bármiféle ráhatást a saját táplálkozásodról a kakájára (színe, állaga)?
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Kifolyik időnként? Tényleg, milyen pelust használsz?

JÁTÉK
Miket játszotok?
Van rendszeresség?
Mivel szeret játszani? Van kedvence?
Énekelsz neki? Miket? Közben van vmi játék?
MOZGÁS
Miket csinál (játék közben, egyedül, fürdésnél stb.)?
KOMMUNIKÁLÁS
Hogy "beszélgettek"?
Rajtatok kívül másokkal is kommunikál?
Gyarkan mennek a nagyszülők?
Érted a bőgéseit? Meg tudod különböztetni?
SÉTA
Milyen gyakran mentek? És hogyan?
Szereti?
Ültetve volt már a babakocsiban?
Hány réteg ruha van rajta a kocsiban?
LÁTOGATÁS
Sokan mennek? Sokszor?
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Ti mentek másokhoz?
Mekkora társaság fáraszt? És ő mekkorát bír?
Kicsigyerkőc ha jön, azt tudod kezelni?
TE
Fáradtság?
Boldogság?
"Sohaneméremutolmagamatháztartástakármit"-nyomasztó érzés?
Ha van időd magadra (nem a háztartásra!), akkor mit csinálsz?
Sör, cigi, egyéb káros szenvedélyek?
Szex?
Barátok?
Tervek?
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