LIMBAJUL EXPRESIV

SĂPTĂMÂNA
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Domeniul și scopul

Activități

• Folosește din ce în ce
mai multe cuvinte
pentru a interacționa
cu membrii familiei

Ați fost profesorul și comunicatorul principal cu copilul dvs. încă de la începutul acestui
program. Fără nicio îndoială dvs. și copilul dvs. ați dezvoltat un parteneriat de
comunicare și cel mai probabil vă înțelegeți copilul mai bine decât oricine, iar el vă
înțelege cel mai bine. Totuși, prin aceste activități ați fost încurajat să vă asigurați că
copilul dvs. înțelege alți oameni și că alte persoane îl înțeleg pe copilul dvs. Săptămâna
aceasta este șansa dvs. să verificați cât de bine își folosește limbajul cu alți membri ai
familiei. Nu este neobișnuit ca membrii familiei dvs. să comunice la un nivel inferior
celui pe care dvs. și copilul dumneavoastră l-ați atins. Odată ce membrii familiei dvs.
găsesc o modalitate reușită de a comunica cu copilul dvs., le este dificil să se schimbe. În
această săptămână, observați cum copilul dvs. interacționează cu toți membrii familiei
dvs. precum și cu familia extinsă.

• Folosește cuvinte
pentru a controla
împrejurările și pentru
a i se satisface nevoile

•
•
•
•

Își folosește în mod egal cuvintele și limbajul?
Are tendința să folosească mai des gesturi cu frații sau colegii săi?
Pot alți membri ai familiei să înțeleagă discursul său?
Folosește fraze mai scurte sau mai puține cuvinte cu persoane mai puțin cunoscute?

Copiii regresează adesea în abilitățile lor lingvistice atunci când interacționează cu
persoane mai puțin familiare. Copilul dvs. poate folosi întotdeauna vocea și cuvintele
sale cunoscute pentru a cere mâncare și băutură, totuși, el poate reveni la gesturi în
prezența oamenilor în care nu are încredere atât de mare. Cel mai bun mod de
îmbunătățire a ambelor părți ale comunicării este facilitarea interacțiunii. Specificați
pentru membrii familiei dvs. limbajul pe care copilul dvs. îl înțelege și apoi încurajați
copilul să folosească limbajul pe care îl cunoaște. Este posibil să fie necesar să facilitați
comunicarea dintre copilul dvs. și fiecare membru al familiei pentru a le ridica nivelul de
așteptare și pentru a-i arăta copilului că trebuie să-și folosească cuvintele cu toată lumea.
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Ce a facut copilul dvs.?
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