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Prata om det ni gör tillsammans.
Kommentera det som

barnet intresserar sig för.
Gör barnet uppmärksam på ord genom
att upprepa det du just sagt.

Berätta, benämn och beskriv saker och ting

i barnets omgivning.

Sök ögonkontakt med barnet när ni pratar med varandra.
Ge barnet gott om tid att kommentera
och svara på det du sagt.

Lyssna på vad ditt barn har att säga i ord, gester
och med sina rörelser.

Visa att du är intresserad, uppmuntra
och beröm barnet.
Visste du att det bästa för ditt barns språkutveckling är samspelet
med andra människor? Att titta på TV och använda skärmar kan vara
givande, men det viktigaste är att du pratar och läser med ditt barn.

Genom att titta i böcker tillsammans med en vuxen lär sig barnet
mycket: att lyssna, samtala och koncentrera sig.
Skapa en mysig ”läsbubbla” utan störande ljud. När det är tyst
runt omkring kan barnet koncentrera sig bättre. Och kom ihåg, ditt
barn älskar att lyssna på din röst även om du själv inte tycker att du
läser så bra.
Sätt er bekvämt – gärna nära varandra. Kroppskontakt ger trygghet
och gör det lättare för barnet att vara uppmärksam.
Peka på bilderna medan du berättar om dem och försök knyta an till
barnets egna erfarenheter.
Berätta med olika röster, miner och gester. Det fångar barnets
intresse och uppmärksamhet.
Bjud in barnet i berättelsen. Fråga och fundera tillsammans. Var inte
för snabb att svara själv. Ge barnet tid.
Om barnet känner till boken väl fråga då gärna om barnet kommer
ihåg vad som händer på nästa sida.
Uppmuntra barnet att själv berätta och fylla i ord i kända texter
och ramsor.
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Läs mer om barns språkutveckling på www.spraknatet.se
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