
Talk To Your Baby – quick tips 
 

Norwegian 

Talking with your baby 
 
Learning to talk is one of the most important 
and complex skills your child will accomplish. It 
seems to happen naturally, but in fact you have 
a very important role to play. The more you talk 
to your baby, the more you enable her to 
become a good talker and a confident, happy 
child. 
 

• Talk about what you’re doing throughout  
the day – when you’re bathing or feeding  
your baby or changing her nappy. 
 

• Talk about the things you see on the  
way to the shops, or at the  
supermarket. Try to talk about  
the things your child shows  
an interest in. 
 

• Talk in the language that you  
know best - it doesn’t have to  
be English. 
 

• Look at your baby as you talk and give him time 
to respond to your chatter.   
 

• Answer your baby’s noises and babbles. 
 

• Cuddle up together and read a favourite book or 
talk about the pictures.  
 

• Have fun with nursery rhymes or any song, 
especially those with actions. 
 

• Listen carefully and give your toddler time to 
finish talking. 
 

• If your toddler says something incorrectly, say it 
back the right way, e.g. “Goggy bited it.” “Yes, 
the dog bit it, didn’t he?” 
 

• Try to watch TV together so you can talk about 
what happens. 

 
 
 

 

Snakk med babyen din 
 
Å lære seg å snakke er en av de mest viktige og 
komplekse ferdigheter som barnet ditt skal lære 
seg. Det kan se ut som det skjer naturlig, men 
du har faktisk en veldig viktig rolle i barnets 
språkutvikling. Jo mer du snakker til babyen 
din, jo mer hjelper du henne til å bli god til å 
snakke og bli et tillitsfullt og lykkelig barn. 
 
 

• Snakk om hva du gjør gjennom 
hele dagen – når du bader eller 
mater barnet ditt, eller bytter 
bleien hennes. 
 

• Snakk om det dere ser på vei til 
butikken. Forsøk å snakke om 
det som barnet viser interesse 
for. 
 

• Snakk det språket du kan best. 
Det behøver ikke være norsk. 

 

• Se på barnet når du snakker og gi ham tid til å gi 
respons på det du sier. 
 

• Svar på babyens lyder og babling. 
 

• Sett dere tett sammen og les favorittboken og 
snakk om bildene. 
 

• Ha det gøy sammen med barneregler og sanger, 
særlig de som inkluderer bevegelser. 

 

• Lytt til barnet og gi ham tid til å snakke ferdig. 
 

• Dersom smårollingen din sier noe galt, svar 
barnet med det rette ordet, for eksempel «Voven 
bitet den», «Ja, hunden bet den, ikke sant?» 
 

• Forsøk å se på TV sammen så dere kan snakke 
sammen om det som skjer. 
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