Sprogstimulering for de yngste

0-12 måneder
Mod slutningen af det første leveår
• lytter barnet til sit navn
• forstår barnet nogle ord og visse sætninger
• udtrykker barnet sig med lyde, pludren, gestik og enkelte ord.
DIT BARN ELSKER AT LEGE OG HAVE DET SJOVT SAMMEN MED DIG.
Hvis du har spørgsmål angående dit barns sprogudvikling, kan du få svar, og hvis der
er behov for det også hjælp af en talepædagog. Henvend dig til kommunens talekonsulent. Sundhedsplejerske, dagplejer eller daginstitutionen kan også formidle kontakten. Evnen til at lære et sprog er medfødt. Babyen reagerer på stemmer og bevæger
sig i takt med rytmen i omgivelsernes sprog. Morens stemme, som barnet allerede
hørte, da det lå i hendes liv, genkender barnet. Babyen udtrykker sig med: øjenkontakt – kropssprog – smil – og skrig. Men for at sproget og evnen til at kommunikere
skal udvikle sig, er det nødvendigt at barnet får mange erfaringer med at deltage
i samspil. Ved at den voksne svarer på øjenkontakten, bevægelserne og smilene,
som om det var meddelelser, stimuleres babyen til at fortsætte med at udvikle sin
kommunikation. Så sørg for at nusse, lave sjov og snakke med dit barn, når du f. eks
mader, skifter ble eller klæder barnet af og på. De daglige rutiner giver rig lejlighed til
leg og samspil.
Således kan det måske foregå:
• Du ser på dit barn, som søger dit blik.
• Hvis barnet pludseligt begynder at græde, tolker du det, som at barnet oplever
noget ubehageligt, og du svarer med at trøste både med ord og handling.
• Barnet lytter til din stemme og dine ord.
• Gråden ophører med et lille suk, som du kommenterer.
• Barnet svarer dig med et smil.
• På denne måde lærer barnet hvordan man taler sammen i et samspil.
• Ved at du tolker barnets udtryk og forklarer, hvad I gør og oplever sammen, bliverbarnet gradvist bekendt med sin omverden. Desuden lærer barnet at samspil og
samtale både kan være sjovt og kan føre til noget positivt.
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Du skaber fundamentet for en god sprogudvikling for dit barn ved at –
• Være opmærksom på at lytte og svare, når dit barn udtrykker sig med kropssprog,
lyd og ord.
• Giv barnet tid til at svare. Svar får du altid. Men jo yngre barnet er, jo længere tid
kan det vare.
• Tal i korte og enkle sætninger.
• Tal om det, som barnet er opmærksom på, dvs. del barnets interesser.
• Leg med dit barn. Tril boldt til hinanden. Leg »titte bøh« og andre lege, som øver
turtagning. Det hjælper barnet med at forstå, hvordan en samtale foregår.
• Syng, sig rim, remser og fingerremser.

