
Ordforklaringer til D-klassen, uke 45 

Å utvikle seg: å bli større eller å lære mer, eller å gå fra å vær en ting til å bli en annen. Et barn 

utvikler seg, både kroppen og tankene deres. 

Å hevde– å si at noe er sånn. Eks: Hun hevdet at jeg ikke er en god mamma. Hun sa at jeg ikke er en 

god mamma og det sa hun på en måte som skulle få folk til å tro at det er sant. Mange hevder at, det 

betyr «mange sier at det er sånn at …» 

Å yte god motstand: å tåle noe, å kjempe i mot 

Å kjempe: litt som å sloss, og ikke gi opp og prøve hardt 

En funksjon: noe man gjør med enten kroppen, eller en telefon, en maskin, og lignende. En telefon 

har mange funksjoner: Man kan ringe med den, skrive meldinger. Kroppen vår har mange funksjoner: 

Man kan gå med den, spise, snakke.  

Funksjonshemmet: når noe ikke fungerer med kroppen, en som sitter i rullestol og ikke kan gå er 

funksjonshemmet 

Primitive bevegelser: enkle bevegelser. Noe primitivt er noe ikke komplisert 

Motorisk: som en motor sine bevegelser, det går uten å tenke. Hvordan vi mennesker går og holder 

en blyant har blitt en motorisk bevegelse for oss, vi tenker ikke når vi gjør det. 

Kognitiv: noe med hjernen vår, eller med tenking, å tenke 

Kognitiv utvikling: hvordan man utvikler hjernen, intelligens og måten å tenke på 

Utviklingshemmet: en person som aldri utvikler seg og blir helt som en voksen. De med Downs 

syndrom er utviklingshemmet, for eksempel. 

Gjennomsnittlig: Det som er det mest vanlige. Barn veier gjennomsnittlig 3,5 kilo når de blir født. Det 

betyr at noen veier mer, noen veier mindre, men til sammen veier barn cirka 3,5 kilo. 

Å søke: å prøve å finne 

Suge: ta noe i munnen og suge. Babyer suger på morens bryst.  

Fysisk: Noe med kroppen 

Psykisk: Noe med hjernen, følelser og tanker 

Å krabbe: Å gå på ben og armer, som en baby 

Samspill: Hvordan man kommuniserer, man ønsker å ha et godt samspill med babyen sin 

Å kommunisere: å snakke sammen eller si noe med kropps-språk som gjør at man forstår hverandre 

Å imitere: å gjøre de samme bevegelsene som noen, eller å snakke på samme måte, lage samme 

lyder, osv. 

Begeistring: Å vise at man er glad for noe, at man liker noe, det er å vise begeistring. 

Skjelettet: Beina inni kroppen våre. Hvite bein som kan knekke og da skader vi oss. 

Dialog: Å snakke sammen er å ha en dialog. 

 



 

 


