Brug sproget!
Gå på opdagelse på biblioteket

Læs med dit helt lille barn
Inspiration til den tidlige læsning

På biblioteket kan du nemt finde de bøger, der passer til dit barns alder.
Pegebøger 0-2 år
Lette Billedbøger 2-4 år
Billedbøger 4-6 år
Du kan du også låne andre materialer, der
er gode til at træne sproget med. Kom
f.eks. og lån vores sprogkufferter med spil,
bøger og legetøj.

Husk at bruge bibliotekaren!
Bibliotekaren er er for din skyld. Så
spørg, når du har brug for hjælp og
inspiration
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Når du læser med dit helt lille barn og samtidig taler om bøgerne, skaber du nærvær, giver dit barn et bedre sprog med et større ordforråd
og grundlægger gode læsevaner.

Du kan ikke starte for tidligt!
De allerførste pegebøger indeholder slet intet eller meget lidt tekst.
Her kan I tale om og pege på billederne. Du kan digte en lille historie
eller bare sætte ord på de ting, der er på billederne. Det vigtige er at
have bogen i hånden og bruge sproget.

Bøger om barnets hverdag. Helt enkle historier om hverdagsting, som alle børn kan genkende. Der er en smule tekst, du kan læse
for barnet, men der er også god mulighed
for at digte med på historien.

Bøger med farver og former finder du også en del
af til det helt lille barn. Peg på billederne og sig
ordene. Peg evt. på noget på barnets tøj eller på
noget i omgivelserne, der ligner billederne og gentag ordene.

Pegebøger med kendte børnesange er også en nem måde at
få brugt sproget på. Syng sangen og peg på og snak om billederne. Kan du ikke melodien, kan du nøjes med at pege og snakke om billederne.

Sanse-bøger. I denne kategori finder du bøger
med føleeffekter, som kan være med til at stimulere nysgerrighed og finmotorik. Også her er det vigtigste, at du taler med barnet om, hvad der sker i
bogen og dermed bruger sproget. Her er god mulighed for at koble spog og læsning med andre
sanser.

Bøger med tegninger eller fotos
af dyr giver dig mulighed for at tale om, hvad
dyrene hedder, og hvilke lyde de laver. Det
kan også være bøger om f.eks. maskiner, du
bruger på denne måde.

