”Når du har et godt sprog,
kan du lære mere og få venner….!”
Laura 2. kl.

Få idéer til





at tale med dit barn
at læse bøger sammen
at lege sammen
aktiviteter ud af huset

Helle Bach Kristensen,
Tale-hørekonsulent
Tlf. 51 29 52 97
e-mail: hebk@vordingborg.dk

PPR & Forebyggelse
Åløkkevej 8
4773 Stensved

Sproget
starter i hjemmet
Tilbud til forældre med
børn fra ½ - 2 år.
Få idéer til, hvordan dit barn kan lære
at forstå og senere tale.
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Alle forældre har de bedste ønsker for
deres barn.
De ønsker, at barnet får gode legekammerater
og senere gode venner.
Og mange forældre ønsker, at deres barn vil
få en god skoletid, måske bedre end de selv
har haft.
Et godt sprog gør, at dit barn bedre kan forstå,
hvad lærerne siger, og dit barn kan blive
bedre til at lære at læse.

Først udfylder I sammen et skema om dit barn
vedr.:
 at forstå sprog
 at kommunikere
 opmærksomhed
 barnets lyde / pludren
 syn
 hørelse

Målet er på kort sigt:

Bagefter får I en snak om, hvad netop dit barn
har brug for.

 At dit barn kan bruge sproget, når det leger
med andre børn.

 At du som mor eller far får idéer til, hvordan
du kan hjælpe dit barn med sproget.
 At dit barn kommer i gang med at lære at
forstå, hvad du siger.
 At dit barn begynder at pludre og tale.

Og I aftaler, hvad du kan lave med dit barn
indtil det næste besøg.
Der er mulighed for op til 6 besøg.

Tilbuddet er til dig, som måske
 selv var lang tid om at lære at tale
 selv har haft svært ved at lære at læse
og stave
 har et barn, der ikke pludrer
 synes, det er svært at tale med en baby

På længere sigt:
Dit lille barn er skabt til at lære sprog,
men det kommer ikke af sig selv!
 Læg mærke til, hvad dit barn er optaget af.
Sig, hvad det er, langsomt og tydeligt!
 Den fælles opmærksomhed giver dit barn
lyst til at lære mere!

Få besøg af en tale-hørekonsulent.

Man har fundet ud af, at de børn, der har et
stort ordforråd som 3-årige, er bedre til at lære
som 16-årige.
Derfor er det vigtigt, at dit barn har et godt
sprog inden skolestarten.
Så bliver dit barn bedre til at lære og får
nemmere ved at tage en uddannelse.

