3 - 4-åringen din er en god samtalepartner og er ikke like avhengig
av voksne som støtte for å kunne føre en samtale. Barnet bruker nå
lengre fraser og setninger og har tydeligere uttale.



Lek leker som passer for alderen til barnet.



Gi barnet ditt anledning til å utføre noen dagligdagse
oppgaver. På den måten blir det mer selvstendig.



Les regelmessig sammen med barnet ditt og gi det mulighet
til ”å hjelpe deg” å fortelle.



Bruk rim og regler og syng sanger.

Det kan gjøre seg forstått selv for ukjente.

Talespråket
I denne alderen begynner barnet å lære seg å spørre om lov, erte og
spøke og prate om andre. Det kan nå knytte langvarige kontakter
med andre barn og kan delta i lek sammen med flere andre barn.

Når barnet ditt er 4 år er det i stand til å kommunisere med familie
og venner på egen hånd.

Språkforståelse
Barnet ditt kan nå svare på spørsmål som, ”hvor er jakken din?”. Det
kan fremdeles forstå mye mer enn det kan uttrykke, noe som
vedvarer hele livet. Den økte språkforståelsen gjør at barnet er i
stand til å lytte bedre til høytlesning.
Du støtter språkutviklingen hos barnet ditt ved å:

Gjennom deltagelse i dagligdagse aktiviteter, regelmessig lesing,
rim, regler, sanger og aldersriktig lek, vil barnet ditt utvikle en god
språkforståelse.
Barnet forstår nå dagligdagse samtaler og fortellinger og spørsmål
som for eksempel: ”hvorfor gråter babyen?”



Ta deg tid til en daglig samtalestund.



Lytt og svar på barnets spørsmål og refleksjoner.

.



Det liker å bli behandlet som en voksen og ikke som en baby. Med
litt støtte kan barnet nå være til virkelig hjelp i noen hverdagslige
aktiviteter.

Gi barnet ditt mulighet til å leke med jevnaldrende barn.

Barnet snakker nå mer som en voksen. De bruker lengre setninger,
som for eksempel: ”jeg gir dokka mat fordi hun skriker”.
De begynner å fortelle korte fortellinger og liker å lære nye ord.
De bruker nå de fleste språklydene og blir lett forstått, også av
fremmede.



Lek og spill



Les og fortell



Syng og bruk rim og regler

Språkstimulering

Gi barnet ditt god selvtillit. Det bidrar også til at språket utvikles.

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

E-post:
logopeden@live.no

for barn
mellom 3 og 4 år

