
Sådan udvikler du dit barns sprog

- Vis engagement, glæde og nærvær. Det motiverer  
dit barn og skaber god stemning.

- Hav øjenkontakt. Det motiverer dit barn til  
kommunikation og samspil.

- Gentag ord. Det styrker dit barns hukommelse og  
dit barn får større ordforråd.

- Varier dit sprog. Dit barns ordforråd vokser jo flere  
forskellige ord han/hun hører.

- Gentag korrekt. Ret ikke dit barns fejl, men gentag  
ordet eller sætningen på den korrekte måde.

- Tag dig god tid. Så giver du dit barn mulighed for at 
”svare”. Lad barnets lyde være en del af samtalen  
og hold pause, så I skiftes til at ”snakke”. Gentag lyde  
eller ord som dit barn siger.

- Skab fælles opmærksomhed. Du og dit barn har  
blikket rettet mod den samme genstand, for eksempel 
en bold. Du sætter ord på det I ser. Det kunne være:  
”Se bolden triller.” 

- Udvid sproget. Gentag det ord barnet bruger i en  
længere sætning Eksempel: Dit barn siger ”bil.”  
Du siger: ”ja, far er kørt på arbejde i bilen.”
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Nærvær, leg, læsning og samtaler  
hjælper dit barns sprog på vej

- Vær aktiv i barnets leg, sæt dig sammen med dit  
barn og deltag i legen. Følg dit barns initiativ  
og nysgerrighed.

- Tal om det I gør og oplever sammen.

- Bold: Tril og spil bold med dit barn. Husk at skrifte tur.

- Bøger: ”Kom og hils på bondegårdens dyr” og  
”Kaj læser bog”. Læs for og med dit barn hver dag. 
Snak om det I ser på billederne, og det som dit barn 
er optaget af.

- Sange: ”Lille Peter Edderkop”, ”Jens Petersens ko”, 
”Mariehønen Evigglad”. Syng og leg fagtesangene. 
Leg med de dyr som passer til sangene. Hør  
sangene på www.sproggaven.dk.
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