Sprogstimulering for børn mellem

3-4 år
Giv dit barn selvtillid. Det medvirker også til at sproget udvikler sig.
DIT BARN ELSKER AT LEGE OG HA’ 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. Din 3-4 årige er blevet en god samtalepartner og er ikke længere så afhængig
af voksenstøtte for at kunne gennemføre en samtale. Eftersom barnet nu anvender
længere sætninger og har en tydeligere udtale, kan det gøre sig forståeligt selv over
for folk, der ikke kender det godt.

Det talte sprog

I denne alder begynder barnet at lære, at spørge om lov, kunne tale om andre og
kunne lave sjov. Mod slutningen af denne alder behersker barnet det talte sprog så
meget, at det nu dominerer helt over kropssproget, som dog stadigt oftest er meget livligt. Den sproglige udvikling og den almene modenhed gør, at barnet nu kan
knytte mere langvarige kontakter til andre børn, og at gruppelegen fungerer.
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Dit barn forstår stadig langt mere, end det selv kan udtrykke. Forholdet mellem sprogforståelse og sprogproduktion vil i øvrigt vedblive at være det samme gennem livet.
Også vi voksne forstår ord, som vi aldrig selv kunne finde på at anvende. Den øgede
sprogforståelse gør at barnet også magter at høre bedre efter, når du læser højt. Men
det er ikke bare teksten, der kan være mere omfattende. Også sætningerne kan være
længere og mere komplicerede. Dog er billederne stadig vigtige som supplement.
Du skaber fundamentet for en god sprogudvikling ved at
• Lytte og svare på dit barns spørgsmål og overvejelser. Måske kan du tage dig tid til
en daglig samtalestund med dit barn. Rutiner er gode for både børn og voksne.
• Udvikle det, som barnet siger, ved at tilføje information.
• Vise interesse for det, som barnet fortæller.
• Prøve at sørge for, at barnet kommer til at lege med jævnaldrende.
• Leg og spil spil med dit barn.
• Lad barnet, med støtte af billeder, genfortælle en historie, som I har læst sammen.
• Lad dit barn føle sig dygtig, f. eks ved at det har hjulpet dig med hverdagssysler.
• Giv dit barn mulighed for at tænke over og afprøve løsninger på forskellige
opgaver, f. eks når I lægger puslespil.
Din 4 årige klarer sig godt både sammen med jævnaldrende og voksne, som det
kender godt. Nu føler barnet sig som en voksen og vil ikke længere behandles som en
baby, selv om der kan være tilbagefald. At være med i hverdagsaktiviteter har barnet altid syntes om. Nu kan det også – med lidt støtte – virkelig være til hjælp. Det
vokser man af!

