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Et skritt – når man går fram med et bein tar man et skritt. Hvis man tar to skritt kommer man to bein 

lenger fram. Ofte når man trener må man ta for eksempel ett skritt fram og ett skritt tilbake. 

Å hinke – å hoppe på bare ett ben, barn pleier å like og gjøre det. 

Å koordinere – å bestemme hvilken vei noe skal gå, skal det gå til høyre, venstre, rett fram.. Man kan 

også koordinere en gruppe mennesker, da betyr det at man forteller hva folk skal gjøre, hvor de skal 

gå, hva som er deres ansvar, og så videre. 

En vannpytt – litt vann på bakken. Hvis man går i den blir man våt på beina, hvis ikke man har 

gummistøvler på. 

Å mestre nye ting – å klare nye ting, å få til nye ting. 

En utfordring – noe vi prøver å gjøre men som vi syns er litt vanskelig. Å lære norsk er en utfordring. 

Å oppdra barn er en utfordring. 

Å formidle noe til noen – Å kommunisere noe til noen, fortelle det eller vise det med kropps-språket. 

Det er viktig å formidle det til barnet når du syns han/hun gjør noe bra. 

Svingninger – når noe går opp og ned. Når noe er bra og så dårlig, bra og så dårlig, det går opp og 

ned. Man kan ha humør-svingninger for eksempel. Da går humøret opp og ned. 

Å tolke – å se, høre og prøve å forstå eller forklare hvorfor noe er som det er. Barnet gråter, men 

hvorfor? Du må tolke babyens signaler, du må tolke det babyen sier til deg og prøve å forstå hva som 

er grunnen. 

Likeverdig – mennesker er like-verdige, det betyr at mennesker er like mye verdt. 

En medarbeider – en ansatt, en kollega. 

En evne til å gjøre noe – å kunne gjøre noe, klare gjøre noe. Det er viktig å ha evnen til å lytte. Det er 

viktig å klare å høre på noen. 

Å lytte – å høre på. Det er viktig å lytte til barna sine, høre hva de har å si. 

Å late som – litt som å spille teater. «Er sønnen din syk i dag?» «Jeg vet ikke om han er syk på ekte, 

eller om han bare later som». «Barn liker å late som de er mamma, pappa og barn. Det er en vanlig 

lek.» 

Tempo – fart. Barn utvikler seg i ulikt tempo  Barn utvikler seg i forskjellig fart.  

Stadig – fint ord for å si «ofte». Jeg ser stadig at bussen er forsinket. Jeg ser ofte at  

Å slå seg – å skade seg å få vondt. Dattera mi har slått seg i barnehagen i dag, hun blødde neseblod. 

Jeg slo meg da jeg falt på sykkel i går. 

Å skli – å skli på isen og falle, for eksempel. Eller å skli ned en bakke på akebrett. Ikke gå, men skli på 

snø, is eller på vått gress, for eksempel. Jeg skled og falt på gata i går og slo ryggen (skadet ryggen). 

Slik at – betyr det samme som «sånn at». Vi må lukke vinduene slik at det ikke blir for kaldt.  

Et tårn – barn liker å bygge tårn med lego og andre typer byggeklosser. Eiffeltårnet i Paris er et stort 

tårn. 

Å utfolde seg – å utvikle seg og vise det. Barn utvikler seg og lærer å snakke. Når de snakker foran 

andre, da utfolder de seg. De viser det de kan og hvordan de har utviklet seg. 


