LIMBAJUL EXPRESIV
Domeniul și scopul

Activități

• Începutul utilizării
jargonului, 3-4 silabe
cu intonația
adultului combinată
cu pauze

Un punct de referintă în dezvoltarea limbajului verbal

SĂPTĂMÂNA

14

• Acesta este un moment minunat pentru dvs. și copilul dvs. Ar trebui să observați că
verbalizează litere din silabe care se potrivesc cu intonația, ritmul și fonetica limbajului
tău. Acest lucru este posibil fiindcă ați vorbit natural cu copilul dvs. oferindu-i un mediu cu
un limbaj diversificat.
• În timp ce vă ascultați copilul, fiți atenți la pronunția frazelor mai lungi. Este posibil să
auziți aproximari de cuvinte in vorbirea lui. Copilul dvs. știe că oamenii din jur vorbesc
in fraze și încearca ca vorbirea lui să sune la fel. El nu are suficiente cuvinte pentru a
compune frazele, de aceea el imita sunetele pe care le-ati practicat împreună, iar ceea ce el
vorbește sună la fel cu ceea ce el a auzit. Acesta este un stadiu normal de dezvoltare, prin
care trec copii indiferent dacă au sau nu deficiențe de auz.
Dezvoltarea jargonului
• Stați jos și jucați-vă împreună pentru a aprofunda ceea ce ați învățat in acest joc. Observați
copilul și aveți rabdare ca el să comunice, iar apoi răspundeți cu un comentariu. NU
RĂSPUNDEȚI CU O INTREBARE. Țineți minte că în anumite momente comunicarea
copilului dvs. poate fi încă non-verbală, este foarte important să recunoașteți acest tip de
comunicare și să vorbiți pentru copilul dvs., pentru ca el să audă și să poată reproduce
limbajul. Cu cât așteptați mai mult și faceți pauze mai lungi, cu atât copilul dvs. va vorbi
mai mult. Veți avea mai mult succes dacă introduceți jocuri cu obiceiurile zilnice pentru că
acesta este limbajul pe care copilul dvs. l-a auzit cel mai des. Faceți o petrecere cu ceai,
prefaceți-vă că gătiți, spalați un bebeluș, etc. Ascultați copilul și notați dacă folosește
jargonul.
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Ce a făcut copilul dvs.?
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