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TV og computer
Tv og computer er også en del af
barnets hverdag.
Det er vigtigt, at den voksne bruger
medierne sammen med barnet.
– forklar og fortæl, hvad barnet ser.
Tempoet er ofte for højt for barnets
opfattelsesevne.

Greve Kommune
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Når du leger, spiller og
læser med dit barn

Telefon 43 97 97 97
Telefax 43 97 90 90
raadhus@ greve.dk

Sang og dans
Syng med dit barn. Dans med dit barn.
Dans skaber glæde.
Når du synger børnesange sammen
med dit barn, i langsomt tempo, styrker
du barnets forståelse og hukommelse
for ord og sætninger. Rytme og melodi
støtter barnet i at bruge sproget.

Det vigtigste er, at I hygger jer, når I
leger, spiller og læser.
Det skal være sjovt at lære sprog!
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Styrkelse af børns sproglige
udvikling

Tale og leg

Leg med legetøj

Bøger

Tal med dit barn, når I leger.

Leg sammen med dit barn og dets
legetøj. Brug barnets legetøj til at lære
ord og begreber.
Leg med dyr, dukker, biler, puslespil
mv.
Sæt ord og begreber på legen, f.eks.
” Her kommer dukke Lise. Hun vil
gerne sidde mellem bamsen og
giraffen” eller ”Nu kommer hunden,
den er glad for at se sin mor”.

Det er vigtigt at vælge bøger, der
passer til barnets alder.
Læs gerne den samme bog igen
og igen.

Leg med dit barn på mange måder.
Bevidst sprogbrug i legen støtter dit
barns sprogudvikling, f.eks.” Nu kører
den grønne bil over broen”.
Tal med dit barn, selv om det måske
ikke siger så meget. Du er dit barns
sproggiver.
Dit barn skal høre ordene og
sætningerne mange gange før det selv
prøver at bruge dem.
Hold en pause, når du har sagt noget
til dit barn. Barnet skal vænnes til, at
der er en, der taler og en, der lytter.
Giv barnet mulighed for at svare på sin
måde.
Det helt lille barn vil pludre, og det
større barn vil fortælle.

Spil
Tal om billederne, inden I begynder at
spille. Kender dit barn tingene? Hvad
hedder de, og hvad kan de bruges til?
Når du råber op i billedlotteri, skal du
bruge hele sætninger: ”Hvem har en
ko”?
Barnet kan svare: ”Jeg har en ko”.
Når barnet bliver lidt større kan det
svare med en hel sætning: ” Det er
mig, der har…”.
Barnet vil hurtigt efterligne din måde
at sige tingene på.
Til små børn bruges få plader/brikker,
til større børn kan antallet forøges i
takt med alderen.

Snak med dit barn om historien.
Det er godt at lege den historie
bogen fortæller, f.eks. ”De tre
Bukkebruse”, hvor man kan
udtrykke forskellige typer og
følelser ved hjælp af stemmen.
Den lille Bukkebruse bruger en
forsigtig stemme. Den mellemste
Bukkebruse bruger en almindelig
stemme og den store Bukkebruse
bruger en høj, grov stemme.
Det er vigtigt at give barnet gode
læsevaner allerede fra det er helt
lille.
Lad ofte din finger følge med
læseretningen, så hjælper du dit
barn med at opdage
sammenhængen mellem det talte
og det skrevne sprog.

