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Domeniul și scopul

Activități

• Utilizează jargon de
patru sau mai multe
silabe, ocazional unele
cuvinte putand fi
recunoscute

Ce este jargonul?
Toți copiii trec printr-o faza numită "jargon" în perioada în care învață să vorbească. Un
exemplu reprezentativ este atunci când un copil folosește mai multe sunete pe care le-a
învățat și le pune împreună, folosindu-le cu intonație și inflexiuni ca de adult. Totuși,
foarte puțin din ceea ce spune copilul este realmente inteligibil, doar din când în când
câte un cuvânt se înțelege între multe silabe și modele inflexionale.
Copiii folosesc jargonul deoarece și-au auzit părinții vorbind și stiu că toată lumea
vorbește folosind expresii. Totuși, ei neavând în această faza un vocabular suficient de
bogat care să le permită să utilizeze expresii, ei utilizează cuvinte pe care le cunosc și le
înconjoară cu sunete și foneme pe care au învățat deja să le pronunțe. Această faza poate
părea deseori ca și cum copiii vorbesc într-o limba străină, ei vor să ne spună multe
lucruri, dar folosind de fapt un vocabular foarte restrâns. Această este o etapă foarte
importantă în dezvoltarea copilului deoarece ea arată că el înțelege că noi comunicăm cu
ajutorul vorbirii.
• Ascultați vocalizările spontane ale copilului și încercați să scrieți ceea ce spune
• Scrieți sunetele/fonemele pe care le auziți și orice cuvinte clare pe care se întâmplă să le
spună
• Copilul dvs. ar trebui să pronunțe expresii/propoziții de cel puțin patru silabe
• Ar trebui să puteți înțelege și câteva cuvinte inteligibile
• Scrieți fiecare enunț pe o linie separată - vă puteți da seama când copilul trece de la o
frază la alta deoarece va face pauze între ele, așa cum v-a auzit și pe dvs. făcând atunci
când îi vorbiți.
Acum este un moment bun pentru a verifica toate fonemele pe care le utilizează copilul și
să aduceți la zi tabelele de articulare a sunetelor atât pentru vocale cât și pentru consoane.
Dacă copilul este vorbăreț, îl puteți înregistra video pentru a ascultă ulterior jargonul
folosit, pentru a vă asigura că auziți tot ceea ce spune. Îl puteți înregistra video în timp ce
se joacă sau în timp ce vorbește cu alți membri ai familiei, dar nu este recomandat să îl
înregistrați in momentul când încercați chiar Dvs.
să vorbiți cu copilul. Aceasta este o oportunitate
pentru că dvs. să exersați transcrierea limbajului utilizat.
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