
Talk To Your Baby – quick tips 
 
 

Talk to your baby in your 
own language 

 
The best way to help your child learn to talk is 
to talk to him as much as possible in your own 
language - it doesn’t have to be English. That 
way, your child will learn to talk confidently, 
and will be ready to learn English when he 
starts at nursery or school.  
 

• Talk to your baby in your own language about 
what you’re doing together – when you’re 
bathing or feeding your baby, or changing her 
nappy.  

 

• Have fun with rhymes, poems and songs in your 
own language. 

 

• Tell your child stories in your language. 
Encourage him to join in with the storytelling. 

 

• Try to find books written in your language for 
your child, or try making your own. 

 

• Encourage your child to play with children who 
speak the same language as she does. 

 

• Talk to your child about what he did at playgroup 
or nursery in your language. If he uses English 
words repeat what he has said using your 
language. But do not correct him or make him use 
your language. 

 

• Help your child feel proud of your language. If 
she speaks more than one language, teach her the 
names of the languages. 

 

• Don’t laugh or tease your child  
because of his accent or if he 
makes mistakes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Norwegian 

 
 

Snakk med barnet ditt på 
ditt eget språk 
 
Den beste måten å lære barnet ditt å snakke på 
er å snakke til ham så mye som mulig på ditt 
eget språk – det trenger ikke å være norsk. På 
den måten blir barnet ditt trygg på å snakke, og 
vil være klar til å lære norsk når han starter i 
barnehage. 
 

• Snakk med barnet ditt på ditt eget språk om hva 
dere gjør sammen – når du bader, mater eller 
bytter hennes bleie.  

 

• Ha det gøy med rim og regler, dikt og sanger på 
ditt eget språk. 

 

• Fortell barnet historier på ditt eget språk. 
Oppmuntre henne til å delta i fortellingen. 
 

• Forsøk å få tak i bøker til barnet ditt skrevet på 
ditt eget språk, eller forsøk å lage dem på 
egenhånd. 

 

• Oppmuntre barnet ditt til å leke med barn som 
snakker samme språk som ham. 

 

• Snakk med barnet ditt på ditt eget språk om hva 
han gjorde i barnehagen. Dersom han bruker 
norske ord repeterer du hva han sier på ditt 
språk. Men husk og ikke rett på språket hans eller 
tving ham til å bruke ditt språk. 

 

• Hjelp barnet ditt til å være stolt over ditt språk. 
Dersom han snakker mer enn et språk, lær ham 
navnene på språkene.  

 

• Ikke le eller ert barnet ditt på grunn av hans 
aksent eller når han snakker feil.  
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