Sprogscreening
af 3-årige og 5-6 årige
3- ÅRIGE RØD TYPE
•
•
•
•
•

Barnet er i sin helt tidlige fase af sin dansk som andetsprogsudvikling
Barnet anvender nonverbale gestikulationer/ kropssprog til at udtrykke sig
Barnet kender og kan anvende enkle ord på dansk
Barnet forstår få, enkle beskeder på dansk
Barnet kan deltage i leg, der ikke forudsætter kommunikation på dansk

5-6 ÅRIGE RØD TYPE
• Barnet kan indgå i korte dialoger om emner, barnet kender til
• Banet kan fortælle en historie med enkle sproglige udtryk
• Barnet kan deltage i lege med enkelt sprogligt indhold

3- ÅRIGE GUL TYPE
•
•
•
•
•
•

Barnet er godt på vej i sin dansk som andetsprogsudvikling
Barnets kommunikationsstrategier er præget af intersprog*
Barnet er på vej i sin sproglige udvikling mod et alderssvarende andetsprog
Barnet kender og kan anvende stadigt mere nuanceret sprogbrug på dansk
Barnet forstår flere beskeder på dansk, herunder enkle kollektive beskeder
Barnet kan deltage i leg med dialoger på dansk

5-6 ÅRIGE GUL TYPE
•
•
•
•
•

Barnet er godt på vej i sin dansk som andetsprogsudvikling
Barnet bruger sit danske ordforråd mere aktivt
Barnet kan fortælle en historie med detaljer
Barnet kan konstruere sætninger med sammenhæng
Barnet kan deltage i enkle rollelege med begyndende kompleks sprogbrug

3- ÅRIGE GRØN TYPE
• Barnet har et alderssvarende dansk sprog
• Barnet deltager - på lige fod i alle sproglige aktiviteter og interaktioner
• Barnets danske ordforråd og begrebsverden er nuanceret

5-6 ÅRIGE GRØN TYPE
Barnet har et alderssvarende dansk sprog
Barnet deltager - på lige fod i alle sproglige aktiviteter og interaktioner
Barnet kan fortælle en detaljeret historie med tydelig sammenhæng
Barnets danske ordforråd og begrebsverden er nuanceret

* læs om ”intersprog” på Interkulturelt Teams Børneintra hjemmeside under:
Lov og viden -> begrebsafklaring
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