LÆS HØJT FOR DIT BARN
Børn elsker at få læst højt og høre en god fortælling. Du kan bruge strategien
Før-Under-Efter når du læser højt. På den måde inddrager du dit barn i højtlæsningen, og han eller hun lærer nye ord og udtryk.
FØR
Kig på bogen sammen med dit barn. Hvad hedder bogen? Snak om,
hvad den mon handler om. Kig på billederne sammen, og snak om,
hvad I ser.

BRUG SPROGET!
EN FOLDER TIL FORÆLDRE
TIL BØRN I BØRNEHAVEKLASSEN

UNDER
Lad dit barn stille spørgsmål undervejs, både til handlingen og svære
ord. Stil også selv åbne spørgsmål undervejs: ”Hvorfor tror du, pigen
siger sådan?”, ”Hvad tror du nu der sker? Etc.
EFTER
Tal om, hvad bogen handler om, se på billederne igen, og lad dit barn
genfortælle historien. Spørg dit barn om, hvad det sjoveste var i
historien, det mest uhyggelige, det mest spændende. I kan også
kigge efter bogstaver og tale om, hvad de hedder, hvordan de ser ud,
og hvilken lyd der passer til.

ANDRE GODE IDÉER

På hjemmesiden ”READ – sammen om læsning” kan du få
inspiration til at læse med dit barn. Filmen findes på flere sprog.
www.aarhus.dk/read

I denne folder kan du læse om hvad du kan gøre
derhjemme for at støtte dit barns sproglige
udvikling mest muligt.

DU ER VIGTIG FOR DIT BARNS SPROG

S Æ T O R D PÅ H V E R D A G E N

Du er som forælder den vigtigste person i
forhold til dit barns sproglige udvikling og
for dit barns lyst til at lære.

Man lærer sprog ved at bruge det i hverdagen. Tal om de ting I laver sammen: Når
I køber ind, tager tøj på, dækker bord, laver mad, går tur osv.

Sammen med skolen skaber du de bedste
forudsætninger for dit barn.
Man lærer sprog ved at bruge det så meget
som muligt, og du kan altid støtte op om dit
barns sproglige udvikling i hverdagen.

Her kan du se filmen

”Sproget er en gave
fra far og mor”
som handler om, hvordan du kan
støtte dit barns sprog i hverdagen.
Filmen findes på flere sprog.
www.ltk.dk/sprog-er-en-gave

“Vil du tage bestik? Vi skal
bruge gafler og knive.”
“Nu har vi købt mælk og smør.
Vi skal også have grøntsager.
Vil du hente 5 tomater?”

Brug de sprog du kan, og som du føler dig
bedst tilpas med – både når du taler med dit
barn, og når du læser eller fortæller historier.

Børn der møder mange ord i hverdagen, lærer mange ord. Sæt ord på alt det,
du gør med dit barn:
TA L , L E G , S Y N G , L Æ S
Der er mange ting du kan gøre for at støtte dit barns sproglige udvikling:
• Tal om det der optager jer, jeres tanker og følelser.
• Tal med dit barn om det I har oplevet sammen, og det som I skal opleve.
• Spørg dit barn hvad det tænker på, og fortæl om dine egne tanker.
• Syng og leg med dit barn
• Læs med dit barn hver dag, og tal om det I læser og ser på billederne.
• Fortæl også gerne selv historier, fx fra din barndom.

“Kan du huske da vi besøgte
mormor og morfar i sommerferien.
Dem skal vi besøge igen til næste
sommer.”

”Nu skal jeg binde dine sko, kan du stikke den højre fod ned i skoen”,
”Nu skal vi pakke din skoletaske, kan du hente madpakken?” osv.

TA L O M D E T D E R S K E R I S K O L E N
Vis dit barn at du gerne vil høre om det der sker i skolen.
Spørg fx:
• Hvordan gik det på biblioteket i dag?
• Lånte du en spændende bog? Hvorfor
lånte du den? Må jeg se den?
• Hvem har du leget med – hvad har
I leget?
• Har I hørt en spændende historie i
dag i skolen? Hvad var det bedste?
• Lige nu har dit barn dialogtræning
i skolen. Måske har det lyst til at
fortælle om, hvad de har snakket om.

