2 - 3 åringer lærer å kjenne verden gjennom språket.



Gjør lesing og fortelling for barnet til en vane. Prat om
bildene i bildeboka, forklar hva de forestiller, hvordan de ser
ut, hva de kan brukes til og hvorfor noen gråter.



Les og syng for barnet ditt hver dag, for eksempel i
forbindelse med leggetid.



3-åringen din er allerede i stand til å prate både med deg og
med andre kjente som vil lytte.



Barnet forstår mange ord og fraser, som inneholder
preposisjoner som for eksempel ”under”, adjektiver som
”stor” og ”liten”, pronomen som ”han”. 3-åringen kan også
svare på ”hvor”-spørsmål.



Barnet har nå et større ordforråd og 3 - 4-ords setninger.
Språket brukes ikke bare til å navngi ting, men også til å sette
ord på ideer og følelser.



Barnet kan nå stille mange spørsmål.

Barnet er nå fortrolig med samtalens struktur: lytte – tale – lytte- og
vil gjerne ha ”ett ord med” i samtalen!
Talespråket blir etter hvert viktigst. Barnet forstår korte setninger
og kan følge enkle beskjeder.
Barnet kan svare på hvem- og hva- spørsmål, som for eksempel:
”hva holder du på med?”
Barnet ditt kan også bruke språket mens det leker og liker å høre
fortellinger.
Det blir nå gradvis mer selvstendig og kan utføre enkle oppgaver for
deg.
Du støtter språkutviklingen hos barnet ditt ved å:



Gi det anledning til å snakke om et tema som det er opptatt
av. Ta deg tid til å lytte og svare.



Utvid samtalen ved å legge til informasjon om temaet.



Delta i lek og spill der turtaking er naturlig, slik som for
eksempel:
-

Diverse spill, som bildelotto, matche bilde-bilde, lydbilde, farge-form, størrelse, puslespill
Sanger der bevegelse inngår, samt barnerim og regler.

Dersom du har spørsmål vedrørende ditt barns språkutvikling, kan
du få svar og eventuelt hjelp av en logoped.

Hentet fra brosjyre fra Norsk Logopedlag: Språkstimulering for barn

Besøksadresse:
Åsveien 21, 3475
Sætre

Hjemmeside:
hurumlogopedi.no
Telefon: 40856624

Språkstimulering for
barn mellom 2 og 3 år

E-post:
logopeden@live.no

