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Baby hjerner Linda P. Acredolo Hent PDF Forlaget skriver: Linda Acredolo og Susan Goodwyn arbejder
begge med forskning i spædbørns og babyers udvikling, og har tidligere skrevet Baby Signs, der påkaldte sig

international opmærksomhed.

Denne bog er henvendt til forældre til småbørn der interesserer sig for, og gerne vil stimulere, deres børns
mentale udvikling.  Med afsæt i deres egen og andres forskning har de sammensat en lang række sjove lege

der falder barnet helt naturligt, men som kickstarter de dele af hjernen der blandt andet arbejder med
matematik, musik, sprog, logisk tænkning, og kreativitet. Aktiviteterne er inddelt efter barnets alder, fra

nyfødt til 36 måneder. Ikke alene vil engagerede forældre direkte kunne fremme deres børns intelligens med
denne bog, de vil med garanti også fascineres når forfatterne beskriver hvilket potentiale babyers hjerner i

virkeligheden besidder. Her er nogle få eksempler på helt naturlige evner hos spædbørn, som deres forskning
har vist:   
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