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Foreldur hava
størst týdning í
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Hvar finni eg bøkur?
• Lat barnið hava lætta atgongd til bøkur, og lat bøkur
liggja frammi, har barnið er.
• Á bókasavninum finnur tú nýggjar og góðar, gamlar bøkur.
• Ert tú limur í barnabókaklubbanum hjá BFL, fært tú 8 bøkur
sendandi um árið. Sí bokaklubbin.fo

Litfagrar bøkur úr pappi og plasti eru væl egnaðar
til henda aldursbólkin:

Nýggjar bøkur – sí bfl.fo
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Góðar bøkur at lesa
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Málmenning og
pinkubørn

Málið mennist,
tá ið tit tosa saman

Foreldur eru mest týðandi í menningini av málinum hjá barni sínum. Tú
hjálpir barninum við at leggja upp til prát og nærveru og svara, tá ið
barnið pjátrar. Á henda hátt ert tú við til at menna málið hjá barninum.

Ger tað til ein vana at seta orð á alt, tú gert, tá ið tú ert saman við barninum. Sig til dømis: „Nú fært tú reina blæu,“ tá ið tú skiftir barninum.
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Hav eygnasamband, tá ið tú tosar við barnið
Pjátra við barnið frá tí, at tað er nýføtt
Set orð á ljóðini, tú heldur, barnið roynir at siga
Set orð á, tá ið barnið peikar á okkurt og sigur t.d. „hatta?“
Stuðla undir samskiftið við barnið við til dømis at klappa, peika, nikka,
filma, rista við høvdinum, sleingja muss
• Spæl spøl við barninum, so sum „hygg-a-bø“, „hvussu stór/ur ert tú“
og annað líknandi
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Set „orð“ á ljóðini, sum barnið sigur. Barnið sigur: „Brmm“ og peikar á
ein bil. Tú sigur: „Ja, hatta er ein bilur.“
Víðka setningarnar hjá barninum. Barnið sigur: „Bað?“ Tú svarar: „Vilt
tú í bað?“
Lurta væl, tá ið barnið roynir at siga tær okkurt. Gev tær góða tíð at
tosa við barnið og ver forvitin, tá ið tit tosa saman. Gev barninum tíð og
møguleika at endurtaka tað, tú sigur. Svara, tá ið barnið spyr.
Set orð á tað, barnið peikar á: „Skalt tú hava koppin?“
Góðtak málið hjá barninum, men tak tað rætt uppaftur. Barnið sigur:
„Gugga bile.“ Tú sigur: „Ja, dukkan koyrir bil.“
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• Spæl, syng og les fyri barninum
• Syng fyri barninum, brúka rím og ramsur, so sum „Mala henda veg“
• Hygg í bøkur saman. Summi børn elska at lesa somu bøkur aftur
og aftur
• Brúka nert-og-føl-bøkur, sum stimbra sansirnar
• Brúka bøkur við einføldum og týðiligum myndum
Stúr ikki, um barnið ikki sigur so nógv orð. Summi børn eru meiri tigandi
í fyrstani, meðan tey læra málið; tað hevur tó sera stóran týdning, at
foreldrini kortini tosa nógv. Hoyrnin hevur stóran týdning fyri málmenningina hjá barninum. Hevur tú illgruna um, at barnið ikki hoyrir nóg væl,
far til lækna við tí.

