
Hjælp dit barns sprog på vej gennem nær-
vær, leg, læsning og samtaler i hverdagen

- Læs for og med dit barn hver dag. Snak om det,  
I ser på billederne, og det som optager dit barn.

- Lille storm spillet. Spillet er et slags billedlotteri, det 
træner forskellige hverdagsord omkring tøj. Der er tøj, 
der passer til de forskellige årstider. Spillet træner dit 
barns evne til at koncentrere sig og vente på tur/skiftes. 
Tal om, hvad der er på billederne, og det som optager dit 
barn af. Tal om, hvilket tøj dit barn har på, når det skal ud 
på forskellige tider af året.

- Sange. Syng og leg fagtesange. Når I synger sammen, 
lærer dit barn lettere nye ord. Syng sange om kroppen 
med dit barn. Vis og peg, mens du synger. 

- Badeand. Leg gemmeleg med badeanden. Skift til at 
gemme den forskellige steder i huset. Tal om, hvilket rum 
anden er gemt i, og hvor i rummet den gemmer sig. For 
eksempel under dynen, oppe på bordet, nede i skuffen 
osv.

- Hverdagsaktiviteter. Husk at nævne de forskellige 
kropsdele eller tøjdele, når du hjælper dit barn med  
at tage tøj af og på – eller giver dit barn bad. Sig  
højt, hvad du gør.
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- Bogen: De første 100 ord: I bogen er der billeder fra  
forskellige rum i hjemmet, for eksempel badeværelset. 
Tal med dit barn om, hvad der er på et badeværelse, og 
hvad man laver der. Bed dit barn om at finde den and, 
som gemmer sig på alle siderne. Lær dit barn ord, der 
handler om alt det, som er tæt på; tøj,  
krop og bad. 

- Brug de laminerede kort med bogens personer og dyr 
til at få gode samtaler med dit barn. Slå op på en side i 
bogen. Læg kortene med bagsiden opad. Træk på skift et 
kort og tal om, hvem der er på kortet og hvad personen 
laver. Spørg f.eks. dit barn, ”hvad laver katten på billedet”.
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