
W taki sposób rozwijasz język swojego dziecka

 - Pokaz zaangażowanie, radość i bliskość: To motywuje twoje 
dziecko i stwarza dobry nastrój .

 - Utrzymuj kontakt wzrokowy: Motywuj swoje dziecko do 
komunikowania i współpracy

 - Powtarzaj słowa: To wzmacnia pamięć dziecka i tym 
samym Twoje dziecko powiększą swoje słownictwo/zasób 
slow.

 - Pamiętaj o niuansach językowych: Zasób slow Twojego 
dziecka rośnie wraz z tym ile on/ona rożnych slow słyszy.

 - Powtarzaj poprawnie: Nie poprawiaj błędów swojego 
dziecka, ale powtarzaj słowo lub zdanie w poprawny 
sposób.

 - Nie spiesz się: Przez co dasz możliwość swojemu dziecku 
na odpowiedz. Niech dźwięki dziecka będą częścią waszej 
rozmowy. Rob przerwy abyście mogli rozmawiać na zmi-
anę. Powtarzaj słowa i dźwięki które Twoje dziecko mówi.

 - Zwracajcie na cos uwagę, ale wspólnie: Ty i Twoje dziecko 
patrzycie się na ten sam przedmiot/obiekt, np.. piłkę. Ty 
nazywasz te rzecz po imieniu na która patrzycie.  To może 
być np.: „ Popatrz piłka się turla”.

 - Rozwijaj język i słownictwo: Powtarzaj słowo które dziecko 
używa w dłuższym zdaniu. Np.:  dziecko mówi: ”auto”. Ty 
mówisz:” Tak, tata pojechał do pracy autem”.
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Bliskość, zabawa, czytanie i rozmowa pomaga 
Twojemu dziecku w rozwoju językowym

 - Bądź aktywny w zabawie ze swoim dzieckiem, usiądź  
razem z nim i uczestnicz w zabawie. podążaj za inicjatywa 
swojego dziecka i jego ciekawością. 

 - Rozmawiaj o tym co robicie i doświadczacie razem.

 - Piłka: turlaj i graj w piłkę ze swoim dzieckiem. Pamiętaj aby 
się z nim zmieniać.

 - Książki: „ Chodź i przywitaj się ze zwierzętami z farmy” i „ Kaj 
czyta książkę”. Czytaj swojemu dziecku codziennie. Mów 
o tym co jest na obrazkach w książce i o tym co interesuje 
Twoje dziecko.

 - Spiewaj. „ Lille Peter edderkop”, „Jens Petersens ko”, ”  
Mariehøneen Evigglad”. Śpiewaj i baw sie piosenkami  
edukacyjnymi/tematycznymi. Baw sie tymi zwierzętami 
które akurat pasują do piosenki. Słuchaj piosenek na  
stronie: www.sproggaven.dk.
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