GODE RÅD OM SPROGFORSTÅELSE
Sådan styrker du dit barns sprogforståelse
Gode råd som styrker sprogforståelsen
Den voksne giver sprog ved at fortælle, hvad barnet laver eller er optaget af. F. eks. far spiser, du er glad osv.
Barnet har brug for, at sproget, og det der tales om, holdes tæt sammen. Barnet har brug for megen visuel
støtte: kropssprog, genstande, billeder og dramatik for at forstå nye begreber og ytringer.

Prøv i en periode at lege små ”hente-lege” med dit barn f.eks.: ”Nu henter vi puden” – og I gør det
sammen. Se flere forslag til handlen under Gode råd som styrker sprogforståelsen.
Læs eller fortæl til billedbøger med en meget enkelt handling. Læs eller fortæl samme billedbog flere gange.
Bøgerne kan lånes på biblioteket.
Spil sprogstimulerende spil. Det er spil, hvor barnet bruger sproget. F. eks billedlotteri: "Hvem har koen?" "Jeg
har koen". osv. , huskespil: "en kat og en sol, det giver ikke stik" - "en hund og en hund, det giver et stik. "
Biblioteket har udlån af mange andre sprogstimulerende spil.
Brug sprogstimulerende legetøj.
Det er legetøj, der kræver, at barnet både bruger sproget og handler. Barnet og den voksne leger måske "at
lave mad i køkkenet". De laver mad og fortæller, hvad de bruger og gør. "Jeg vasker agurken". "Rører du rundt
i gryden"? "Hvad kan du lide at spise"? "Vi skal bruge en ske." osv.
Leg rollelege. En person er mor og en anden er barn eller en er buschauffør og en anden er passager osv. Der
købes billet og vises kort/billet. Passageren fortæller chaufføren, hvor han skal hen. Alle i bussen taler sammen
og fortæller, hvad de oplever. Legen bliver rigtig god, hvis barnet selv har prøvet at køre i bus.
Fortæl om det I ser, når i går tur, ser tv, er i byen osv.
På legeteket kan du få råd og vejledning i, hvordan du bruger forskellige stimulerende spil. Legeteket har udlån
af mange sprogstimulerende spil. På legeteket er der en sprogpædagog tilstede, som kan give råd og
vejledning i, hvilke spil der passer bedst til dit barn. Legeteket ligger på Arenaskolen Gersager Allé 6, 2670
Greve.

