
Det är viktigt att barnet får både ta 
del av föräldrarnas högläsning och 

träna sin egen läsning. Att 
regelbundet få höra berättelser på 
ett gott språk ger barnet den starka 
språkliga grund det behöver. Försök 

variera på läsningen.!!
Högläsning ger barnet ordkunskap 
och varierat språk samt stimulerar 

läsintresset. En egen stilla stund med 
en vuxen är av stor betydelse. 

Dessutom utvecklas språkkänslan då 
barnet får lyssna till litteratur som det 

ännu inte klarar av att läsa. !
!

Utnyttja även ljudböcker, det är ofta 
författaren som läser boken. 

Serietidningar är också mycket 
populära bland skolelever. !

TILL FÖRÄLDRAR

TA VARA PÅ 
VARDAGEN

SVENSKA SAMSKOLAN I 
TAMMERFORS

Uppmuntra barnet till läsning. Att 
regelbundet få öva sin egen läsning 
stärker barnets språkutveckling. Det är 
också viktigt att diskutera böcker och 
deras innehåll. En bok kan väcka många 
olika tankar, känslor och funderingar. !

LÄSTIPS!
Bibliotek; skolans böcker kan även lånas 
hem, stadsbibban Metso har ett stort urval 
svenska böcker http://kirjasto.tampere.fi   !

Bokklubbar och bokhandel; enkelt sätt 
att köpa hem svenska böcker 
www.barnensbokklubb.se  
www.adlibris.com !

Tidningar; bl.a. Kalle Anka, Bamse, 
Kamratposten, Min Häst 
www.tidningsbutiken.se !

EOS kan beställas via skolan.!

Information om böcker, författare och spel 
www.barnensbibliotek.se!
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LEK MED ORD	
Det är viktigt att vuxna på alla sätt skall stöda och 
stimulera barnets språk. Att hjälpa sina barn till ett 

rikt och levande språk 
är av stor betydelse. Via 
olika lekar och spel 
utvecklas språket på ett 
intressant och 
motiverande sätt. Att 
spela traditionella 
bordspel skapar roliga 
stunder i vardagen.!

TIPS	
Mångsidiga övningar, spel och information inom olika 
skolämnen www.elevspel.se  www.webbmagistern.se   
www.sets.fi                         !

Kunskap och information www.urskola.se 
www.ungafakta.se  www.faktabanken.nu                                          
Ljudinslag, bilder och texter www.vetamix.net              
Spela gratis www.spela.se !                           !

Olika slag av pyssel, aktiviteter, lekar www.goodies.nu/
barn  !

Ta reda på svåra ord - traditionella ordböcker lockar till 
övning av alfabetet och ordförståelse Norstedts, 
www.ordlista.se  www.synonymer.se www.svenska.se 
(Svenska akademiens ordböcker).!

Massmedier utvecklar 
barnets förmåga att tyda 
och tolka ett språk. Det är 
de vuxnas uppgift att 
hjälpa barnen att hitta 
trevliga och framför allt 
lämpliga program. !
TV-BARNPROGRAM DAGLIGEN  

WWW.SVENSKA.YLE.FI  

WWW.BUU.YLE.FI  WWW.SVT.SE 

MÅNGSIDIGA RADIOPROGRAM FÖR 

ALLA ÅLDRAR   

WWW.YLE.FI/EXTREM 

WWW.SVERIGESRADIO.SE    

WWW.SVENSKA.YLE.FI/VEGA 

BARNFILMER OCH -VISOR 

Kan lånas på stadsbibliotek, inköp via 
www.cdon.com www.alv.se www.ginza.se  	

AKTUELLT I SKOLAN 

Skolans vardag behandlas på flera av 
dessa nedanstående sidor. www.oph.fi  
www.hemochskola.fi  www.skolverket.se    
www.luckan.fi   www.edu.fi!

!

TV RADIO MUSIK
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