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Samtale er guld Trine Kjær Krogh Hent PDF Denne bog understøtter arbejdet med læreplanstemaet

'kommunikation og sprog' i praksis og giver ideer og inspiration til at understøtte børns sprogudvikling og
kommunikation i dagtilbuddets hverdag.

Bogen sætter særligt fokus på, hvordan man kan støtte børns sproglige udvikling gennem deres nære
relationer og fællesskaber med andre børn, barnets forældre og det pædagogiske personale. Helt centralt er
det, at det pædagogiske personale fungerer som sproglige rollemodeller, og at de voksne er fuldt ud bevidste
om den uhyre vigtige opgave, de har i forhold til at bringe høj kvalitet ind i børnenes sproglige miljø. Hver

dag og for alle børn.
Bogen kommer også ind på legens betydning for børns sproglige udvikling, herunder det pædagogiske

personales rammesættende, understøttende og guidende rolle.
Hensigten med bogen er at præsentere sprog og kommunikation i en helhedsforståelse, hvor det enkelte barns
sproglige virkelighed, børnemiljøet og barnets forældre samtænkes med viden om, hvordan barnets sprog og

tænkning udvikler sig.
Seriens hjemmeside er under opbygning
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