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Tidlig Sprogstimulering 
Det er vigtigt, at du taler med dit barn hver dag for at træne sproget. 

En af de mest effektive måder at træne/stimulere dit barns sprog,  
er ved at læse bøger sammen.

Det kan både være fysiske bøger fx papbøger, som man kan røre ved, 
bladre og bide i, og e-bøger, som du kan hente til din telefon/tablet 
lige når det passer dig. 

Selv det helt lille barn kan have stor glæde af bøger og læsning.  
Det handler bare om at finde de rigtige bøger, og her kan biblioteket 
altid hjælpe.

Vil du gerne vide mere om sprogstimulering, så hop ind på  
www.sprogsporet.dk. Her er der god inspiration at hente.

Hvad kan vi læse?
• Stofbøger
• Store papbøger
• Bøger med babyansigter
• Børnerim 

Gode bøger til at starte med: 
• Serien “Lille krop” (Lille fod, Lille hånd,  

Lille mave og Lille næse) af Emma Adbåge 
• Bøgerne om Buller af Mervi Lindman 
• “Hvem er jeg” af Lotte Salling 

Læsning med det lille barn 
Hvad gør barnet: 6-12 måneder  
• Rækker ud efter bøger
• Ser på billeder
• Sætter lyde på billeder  

Hvad kan den voksne gøre: 
• Sidde med barnet på skødet og vise nærvær
• Følge barnets signaler på ”mere” og ”stop”
• Pege og benævne billeder og ting
• Synge og tale med barnet 

SPROG 
Bibliotekerne har åbent for selvbetjening  

alle dage kl. 09.00 - 21.00. 
Se adresser, åbningtider for betjening og  

bogbussens køreplan på rebildbib.dk.
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kender du nogen,  
der kunne bruge  
denne folder?

hent den her
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FOLDOP ØHFOLDOP ØVPå Biblioteket
Tag dit barn med på biblioteket og dyk ned i en verden fuld af ord og eventyr. 

På dit lokale bibliotek finder du et stort udvalg af bøger både med og uden 
tekst, som du kan læse sammen med dit barn. 

Vi har fingeren på pulsen i forhold til de nye børnebøger og står klar til at 
hjælpe dig med at finde det, der passer lige nøjagtig til dig og dit barn. 

Du er også velkommen til bare at kigge forbi til snak, leg, hygge og sjov  
med familien.  

Stærke sprogfærdigheder giver fordele hele livet. 

For det lille barn er forældrene de primære sproglige  
rollemodeller, men hvordan kan man sprogstimulere  
sit lille barn? 

Vi har i denne folder samlet en række tips til at lege med 
sprog, bøger og gode historier og du er naturligvis altid 
velkommen på biblioteket for at høre mere om  
bøger og læsning for de allermindste.

Alle kan blive oprettet som låner og det er helt gratis.  

Gør det selv på rebildbib.dk eller kom forbi biblioteket 
eller bogbussen i den betjente åbningstid.

Fold ned for at læse mere  
om sprogstimulering og Læsning

Fold op for at læse mere om  
hvad du kan på biblioteket

Hold dig opdateret på vores hjemmeside.  
Her finder du bl.a. bibliotekets arrangements- 
kalender, hvor der løbende er aktiviteter for 
børnefamilier. 

Der er biblioteker i Støvring, Skørping,  
Terndrup og Nørager og vores bogbus holder 
hver uge i 11 af landsbyerne i kommunen. 

www.rebildbib.dk


