Sprogstimulering

Hvorfor er det vigtigt, at dit barn bliver dygtig til at
bruge sproget?
Fordi:
sproget spiller en vigtig rolle, når dit barn skal
kommunikere og være sammen med andre.
et godt sprog gør det lettere for barnet at udtrykke
følelser og behov.
et godt sprog har betydning for, at dit barn lærer
at læse, lærer at formulere sig skriftligt og kan
tilegne sig fremmedsprog.
et velfungerende sprog giver dit barn de bedst
mulige betingelser for en god skolegang og for
efterfølgende at kunne gennemføre en uddannelse.
Hvordan kan du som forældre støtte dit barn
i sin sproglige udvikling?
Vær
o
o
o

en god talemodel for dit barn
tale én ad gangen
ikke afbryde den, der taler
naturlig øjenkontakt med den, man taler med

vær opmærksom på baggrundsstøj – sluk
for radio, fjernsyn o.l. i samværssituationer
– f.eks. under måltiderne eller ved
oplæsning
Snak om det, du gør sammen med dit barn.
For eksempel når I laver mad, er på indkøb,
er på legepladsen…
Leg med dit barn – og tal med det!
Lyt til det, dit barn har at fortælle dig. Svar
på barnets spørgsmål.
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Leg med rim og remser sammen med dit
barn.
Syng med dit barn.
Spil små spil for eksempel vendespil,
billedlotteri osv.
Fortæl for dit barn
o små historier eller eventyr
o om dengang, du var barn
Lad barnet bruge alle sine sanser, så det
føler, lugter, smager, hører og rører ved
tingene.
Læs højt for dit barn. Gerne hver dag. Snak
med dit barn om det I læser. Svar på
barnets spørgsmål. Hvis barnet har en
yndlingshistorie, så læs den mange gange.
På et tidspunkt kan barnet måske ”læse”
historien for dig.
Gå på biblioteket og lån bøger og spil
sammen med dit barn
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