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Motorik og sprog
Motorik og sprog hænger uløseligt sammen, ikke mindst hos børn mellem 0 og 2 år. Forskning 
viser, at børns udvikling af sproget bygger på kroppen, motorikken og sanserne. Derfor har vi 
valgt at sætte ekstra fokus på koblingen mellem motorik og sprog her hos os.  

Vi arbejder ud fra tre temaer: sanserne, vores egen rolle som mesterlærere og gennem nye 
aktiviteter. 

Stimulering af sanserne er vigtig for, at børnene kan udvikle en god grundmotorik, fx at gå, 
hoppe, snurre rundt og trille. Når grundmotorikken er god, kan børnene bedre udvikle sproget 
og deltage i de lege, hvor de lærer at være sammen med andre børn og voksne. Derfor er vi meget 
opmærksomme på, hvordan vi kan stimulere børnenes sanser i dagligdagen. 

Børn lærer ved at spejle sig i nogle, der kan mere end dem selv. Derfor er det vigtigt, at vi voksne er 
gode rollemodeller og mesterlærere, der kan vise dem, hvordan man gør. Hvis børnene skal hoppe 
og synge og føle glæde ved at bevæge sig, så skal vi gå foran ved selv at hoppe og synge. Det har vi 
sat ekstra fokus på, og I kan derfor opleve, at vi er aktive sammen med børnene.

Vi overvejer også, hvordan vi bruger de rum, vi har. Små ændringer kan gøre store forskelle. Det 
kan fx være en madras på gulvet, som børnene kan hoppe ned på, eller vi rydder gulvet, så det 
bliver sikkert for børnene at få fart på inden døre. Samtidig ser vi på vores regler for, hvad børnene 
må og ikke må. Det er vigtigt, at reglerne ikke bremser børnene unødigt i deres udforskning af 
verden. Derfor kan det ske, at de er blevet beskidte, når I henter dem. Til gengæld kan vi love jer, at 
de har haft en rigtig god oplevelse for sanserne og kroppen. 

Vi finder inspiration til arbejdet med motorik og sprog på hjemmesiden www.motorikogsprog.dk. 
I er også velkomne til at kigge derind. 

Med venlig hilsen

Personalet 


