
In felul acesta dezvolti limbajul copilului tau:

- Arata angajament, bucurie si fii alaturi de el: Acest
lucru motiveaza copilul si creaza o atmosfera placuta.

- Creaza contact visual: Motiveaza copilul sa comunice si
sa se joace impreuna cu tine.

- Repeta cuvintele: Acest lucru intareste memoria
copilului si ii imbogateste vocabularul.

- Foloseste un limbaj variat: Vocabularul copilului se
imbogateste pe masura ce aude mai multe cuvinte.

- Reia cuvintele in mod corect: Nu corecta greselile
copilului, dar reia cuvantul sau propozitia intr-un mod
corect.

- Ai rabdare: In acest fel dai copilului posibilitatea de a
“raspunde”. Lasa sunetele copilului sa fie parte din
conversatie si fa o pauza, in asa fel incat sa “vorbiti”
pe rand. Reia cuvintele sau sunetele pe care copilul tau
le rosteste.

- Concentrati-va pe acelasi lucru: Tu si copilul tau aveti
privirea indreptata catre acelasi lucru, de exemplu o
minge. Tu spui in cuvinte ceea ce vezi. De exemplu:
Mingea se rostogoleste.

- Dezvolta vorbirea: Reia cuvantul rostit de copil in
propozitii mai lungi. De exemplu: Copilul tau spune
“masina”. Tu spui “ da, tata a plecat la munca cu masina”.
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Apropierea, joaca, cititul si conversatiile 
ajuta copilul tau sa isi dezvolte limbajul:

- Apropierea, joaca, cititul si conversatiile ajuta copilul 
tau sa isi dezvolte limbajul.

- Participa activ la joaca copilului, aseaza-te impreuna cu 
copilul si participa la joc. Tine pasul cu joaca si  
curiozitatea copilului. 

- Vorbiti despre ce faceti si descoperiti lucrurile  
impreuna.

- Mingea: Rostogoleste si joaca-te cu mingea impreuna 
cu copilul. Nu uita sa faceti lucrul acesta fiecare pe 
rand.

- Carti: “ Micutul paianjen Peter”, “ Vacuta lui Jens 
Petersen” , “ Mariehønen Evigglad”. Cantati si jucati-va 
pe cantece. Jucati-va cu animale care se potrivesc cu 
cantecele. Ascultati cantece pe www.sproggaven.dk.
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