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Sprog på spil Carl Anker Christiansen Hent PDF Forlaget skriver: Der sker umådeligt meget med børns tale
og sprog gennem de tre år, de går i børnehave.De fleste starter i 3 års alderen med en god forståelse for det
talte sprog. Samtidig kan de udtrykke sig talemæssigt med enkeltord og i små sætninger. I 6 års alderen kan
børnene jonglere med sproget. De taler i lange korrekte sætninger, anvender grammatikalske regler og har et

stort kendskab til, hvad ord betyder.

Denne kolossale udvikling sker, dels fordi mennesket har fantastiske evner for at lære sprog, og dels fordi
forældre, familie, børnehavepersonalet og ikke mindst de jævnaldrende kammerater hele tiden bruger sproget

og stiller alderssvarende sprogkrav.

Daglige krav om at forstå andre og selv blive forstået holder tale- sprogudviklingsprocessen i gang. At kunne
lege med sproget sammen med andre gør processen sjov. De 24 lege på cd´en, er udarbejdet for at det skal
være let for daginstitutionspersonale og forældre at få adgang til lege og spil til sjovt og givende sprogligt

samvær med børnene.. Målgruppe: Fra 3 år

 

Forlaget skriver: Der sker umådeligt meget med børns tale og sprog
gennem de tre år, de går i børnehave.De fleste starter i 3 års alderen
med en god forståelse for det talte sprog. Samtidig kan de udtrykke
sig talemæssigt med enkeltord og i små sætninger. I 6 års alderen kan
børnene jonglere med sproget. De taler i lange korrekte sætninger,
anvender grammatikalske regler og har et stort kendskab til, hvad

ord betyder.

Denne kolossale udvikling sker, dels fordi mennesket har fantastiske
evner for at lære sprog, og dels fordi forældre, familie,

børnehavepersonalet og ikke mindst de jævnaldrende kammerater
hele tiden bruger sproget og stiller alderssvarende sprogkrav.

Daglige krav om at forstå andre og selv blive forstået holder tale-
sprogudviklingsprocessen i gang. At kunne lege med sproget
sammen med andre gør processen sjov. De 24 lege på cd´en, er
udarbejdet for at det skal være let for daginstitutionspersonale og
forældre at få adgang til lege og spil til sjovt og givende sprogligt

samvær med børnene.. Målgruppe: Fra 3 år

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Sprog på spil&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


