
QUÈ POTS EVITAR?

- No em facis repetir.

- No em diguis contínuament que ho estic
fent malament.

- No em preguntis constantment el que ja sé.

- No  repeteixis les paraules incorrectes que
dic jo.

- No em comparis amb els altres infants.

- No responguis per mi, ho puc fer tot sol.

- No riguis de mi quan m’equivoco

- No comentis amb els altres les meves
dificultats.

- No em parlis com si fos

Petit o petita, mica en mica

em faig gran.

RECORDA!!

- Dedica’m temps durant les rutines

diàries i m’ajudaràs a estimular la meva

autonomia.

- Recorda’m el vocabulari i explica’m tot  allò

que fem durant les rutines diàries, i

m’ajudaràs a millorar el meu llenguatge.

La repetició m’ajuda!
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ESTRATÈGIES PER
AFAVORIR EL

DESENVOLUPAMENT
DEL LLENGUATGE

Els infants aprenem a

comunicar-nos mitjançant la

interacció amb els altres.

Passem molt de temps amb els adults,

per això, vosaltres,  ens podeu ajudar

a desenvolupar el nostre llenguatge en

les situacions del dia a dia, com l'hora

del bany, de menjar, de dormir, etc.

Aprenem jugant amb vosaltres, cantant,

explicant contes o dibuixant i anant

a llocs fascinants com el

parc, la platja, la granja o

l'estació de tren...



COM EM POTS AJUDAR?

- Ofereix-me un entorn tranquil,

carinyós i estimulant.

- Adopta una actitud positiva davant

meu. Em poso molt content/a quan em

felicites pel què dic o faig!

- Mira’m, espera’t i escolta’m quan dic

alguna cosa i jo faré el mateix amb tu,

així aniré aprenent els torns de

conversa.

- Explica’m coses quan estem junts.

- Pregunta'm el que m'interessa i

segueix la meva iniciativa.

- Valora el que vull dir, encara que a

vegades no ho digui gaire bé.

- Repeteix de manera correcta les paraules

que em costa dir.

MIRA!
UNA
FULLA!

IA!

A UA!

- Diga’m diferents frases amb la paraula

que em costa dir.

- Afegeix paraules al que jo dic.

- Utilitza frases inacabades per donar-me

pistes.

DE SOBTE
VA SORTIR
UN..

- Dona’m a escollir entre dues opcions.

QUÈ VOLS
L’ÓS  O LA
PILOTA?

A

IOTA!

Quan em parlis...

- Posa't a la meva alçada.

- Parla'm a poc a poc.

- Fes servir un to agradable.

- Utilitza exclamacions i
onomatopeies.

- Usa vocabulari adequat al meu
nivell.

- Fes frases curtes.

- Utilitza gestos naturals per
facilitar la meva comprensió.




