En børnebog, der støtter jeres pottetræning
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Til dig som læser
Hej, hvor dejligt at I skal i gang med at pottetræne! At blive blefri er en stor
milepæl i livet. Idéen med bogen er at støtte både dig og dit barn i denne
periode.

Kapitel 3 handler om, at Eddie skal være i daginstitution uden ble. Eddie
genkender følelsen i kroppen, når han bliver tissetrængende og lærer, at
han er nødt til at afbryde legen og skynde sig på toilettet.

Eddie smider bleen hjælper dig med at forklare de grundlæggende trin til
at begynde at anvende potten eller toilettet. Bogen beskriver situationer
under pottetræningen, hvor dit barn kan have behov for ekstra støtte –
særligt i begyndelsen, når I går ud, når dit barn skal lave stort på potten
eller i daginstitutionen. Eddie guider dit barn og viser, hvordan han gør i
forskellige situationer uden ble på.

Hvis dit barn ikke går i daginstitution, kan du selv tilpasse teksten, så den
passer til jeres hverdag. Du kan også tilpasse sproget og læsningen efter dit
barns alder.

Eddie smider bleen er en supplerende bog til Pottetræning på 3 dage. De
tre kapitler er lavet efter de tre faser, pottetræningen er inddelt i. Bogen
fungerer også fint alene.
Kapitel 1 fokuserer på at introducere potten og forklare, hvordan den
bruges. Eddie opdager, hvad der sker med kroppen, når han føler sig
tissetrængende og lærer, hvad han skal gøre i de situationer – at gå hen til
potten.
Kapitel 2 er en scene fra Eddies første uge som blefri. Alt er stadig nyt,
og det handler ofte om at være hurtig, når behovet opstår. Så er det rart
at have adgang til potten. Eddie lærer, at han kan tage sig af sine behov,
uanset hvor han er.

Vi har valgt at illustrere Eddie uden en voksens synlige tilstedeværelse.
Idéen er at gøre Eddie til et forbillede for dit barn og vise, at han ”kan selv”.
Vi håber, at det kan inspirere dit barn til at gøre det samme, så vidt muligt.
Der er selvfølgelig en voksen i nærheden i alle situationer.
Hvis du følger metoden Pottetræning på 3 dage, anbefaler vi, at du
introducerer bogen 2-3 dage inden, I begynder selve pottetræningen, som
en del af forberedelserne. Du kan selv vælge, om du kun vil læse det kapitel,
der hører til hver enkelt fase eller hele bogen på én gang.
Alt det bedste!
Hvis du gerne vil læse mere om pottetræning, så gå ind på www.smidbleen.dk

Kapitel 1
Eddie tisser i potten

Eddie er stor nu. Det er tid til at smide bleen.
Hvis Eddie skal tisse, kan han gøre det i potten.

Eddie har ikke længere brug for en ble.
Han smider den i skraldespanden.

