DIN SPROGVERDEN I SYDSLESVIG
handler om glæden ved at tale, skrive, læse
og fællesskabet, der udspringer af det
Sprogfolder ·

0-6 år

Dansk Skoleforening
for Sydslesvig e.V.

Forældresamarbejde

Sprog &
LÆSNING
I DAGTILBUD

VELKOMMEN
Dejligt, at I er startet hos os. Dagtilbuddene i mindretallet er fællesskaber for
læring og udvikling med dansk sprog og kultur som omdrejningspunkt.
Vi anerkender barnets indsats og kreativitet i at bruge sproget/sprogene og
gøre sig forståelig i samværet med kammeraterne og de voksne i dagtilbuddet. Både barnets første- og andetsprog er vigtige for udviklingen af barnets
sprogudvikling og identitet.

Sproget vokser
• når vi er sammen og i dialog om aktiviteter og emner, på skovtur eller ude
at handle, spiser frokost eller tager tøj på
• når vi taler om gulerødderne, som skal rives – om mælken eller frugten, vi
mangler at købe, og når vi sammen undersøger, hvad vi skal bruge for at
bage en kage
• når vi er i bevægelse og får en rytme, synger og danser sammen
• når det giver mening for børn at bruge sproget fx i hverdagens samtaler om
noget børnene selv er optaget af
• når vi lytter til det, barnet fortæller om sine egne billeder, tegninger og
andre kreative fremstillinger - her bliver sproget mere nuanceret
• når børn og voksne gensidigt glædes ved at dele oplevelser og sproget bliver
til samtalende fælleskaber.
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SÅDAN KAN DU UNDERSTØTTE DIT BARN

SAMT A

LER

Hvordan kan du få dit barn til at blive aktiv i samtaler?
• Stil åbne spørgsmål, som ikke kan besvares med ja eller nej.
• Grib dit barns interesse, hvis det fx taler om Spiderman, SvampeBob
eller katte og uddyb samtalen.
• Hjælp dit barn med at finde de rette ord og vendinger, så det lærer at
udtrykke sig klart.
• Forklar og tal om ord, som dit barn ikke kender endnu.
• Ret ikke direkte på barnets fejl
– gentag sætningen korrekt i stedet for.
Se mere om samtaler i hverdagen her:
https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/samtaler-i-hverdagen

Hvad var det
allersjoveste, da du
var i tumlerummet
med Peter?
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Hvordan kan du få dit barn til selv at skrive?
• Du kan inddrage dit barn, når du skriver indkøbslister,
fødselsdagskort eller ønskesedler.
• Du kan lægge små breve i barnets madkasse.
• Du kan lege med ordkort ved at sætte navn på hverdagsting
i hjemmet.

• Du kan skrive tekster til barnets tegninger.
• Hold selv øje med de nyeste læse- og skriveapps, og vis interesse for
de apps, dit barn er optaget af.
• Du kan støtte dit barns lyst til legeskrivning
– fra krusseduller til bogstaver.

Forslag til skriving:
Planlæg en fest
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Hvordan kan du læse med dit barn?

LÆSNIN

G

• Vælg bøger, der handler om noget, dit barn er optaget af, eller bøger,
der indeholder ord, som du mener dit barn i særlig grad har brug for
at lære.
• Læs bogen selv, før du læser med dit barn, og dan dig et billede af,
hvad du kan spørge ind til i historien.
• Du kan tale med dit barn om bogens udseende og de ord og billeder,
der er på bogens omslag.
• Du kan lade dit barn sidde med en lille genstand, som har betydning
i historien.
• Læs gerne bogen flere gange, og prøv at opfordre dit barn til at fortælle det, det kan huske, fx ud fra billederne.
• Du kan bruge de nye ord, som bogen indeholder, i andre samtaler
med dit barn.
Få mere inspiration til dialogisk læsning her:
https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/dialogisk-laesning

Hvor mange jordbær har
larven spist? Er larven mæt
nu? Kan du lide jordbær?

Forslag til
samtaleemne:
Den sultne
larve Aldrigmæt
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IT OG BØGER TIL AT TAGE FAT I
STØT DIT BARN VED AT FØLGE MED PÅ DE DIGITALE MEDIER
På www.multidansk.dk finder du en masse netbaserede lege, spil, sange og
rim, som på en sjov måde understøtter vores tosprogede børns sprogtilegnelse
– og måske også din egen.
Andre ideer til digitale sprogaktiviteter og input
Her får du inspiration til de 0-3 årige – Minisjang:
https://www.dr.dk/drtv/minisjang
Her får du inspiration til de 3-6 årige – Ramasjang:
https://www.dr.dk/ramasjang
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GODE BØGER, SOM EGNER SIG TIL SAMTALER
0-3 år
En dag i vuggestuen Smørklatten
(Louise L. Koch (red.),Gyldendal,
2007)
Må jeg kigge i din ble
(Guido van Genechten, Turbin, 2010)
Kaj-bøgerne
(serie af Mats Letén, Gyldendal)

3-4 år
Den sultne larve Aldrigmæt
(Eric Carle, Apostrof, 2009)
Mis med de blå øjne
(Egon Mathiesen, Gyldendal, 2006)
Da Carl næsten var ond
(Ida Jessen, Høst & Søn, 2011)

5-6 år
Finn Hermann
(Mats Letén, Gyldendal, 2008)
Vitello skal have en papfar
(Kim Fupz Aakeson, Gyldendal, 2010)
Lars og Lone alene hjemme
(Jon Ranheimsæter, Gyldendal, 2011)

Pædagogen og bibliotekaren
hjælper dig gerne med at
finde flere ideer til
gode bøger.
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NOTATER

Dansk Skoleforening
for Sydslesvig e.V.
Stuhrsallee 22
24937 Flensburg
Tlf. +49 (0) 461 50 47 0
post@skoleforeningen.org
www.skoleforeningen.org/sprog

