
_ Darlle tempo a que se expresen, non acabar as frases
por eles ou elas.

_ Non ridiculizalos ou ridiculizalas, nin enfadarse porque
falen mal ou porque non falen. Precisan seguridade para
favorecer o seu desenvolvemento.

_ É máis importante que cando lle preguntemos o
fagamos de tal forma que non poidan responder so con
un "si" ou con un "non", será mellor darlle alternativas ou
proporlle preguntas abertas deixando que se expresen.

_Evitar estar continuamente corrixíndo a súa linguaxe
facéndolle repetir constantemente os seus erros. Adicar un
tempo do día (20 ou 30 minutos) para falar en familia e
estimular a súa linguaxe, empregando diferente
vocabulario e empezar a introducir frases cada vez máis
longas.

_ Favorecer o emprego da linguaxe oral evitando atender
ás súas demandas  cando sinala o obxecto desexado. Este
é un momento ideal para que empregue a linguaxe.
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_ Apréndese de forma natural. Aparece grazas a unhas
aptitudes específicas (habilidades auditivas e bucofonatorias) e
desenvólvese a través dunha serie de intercambios lingüísticos
coa familia, adultos e outros nenos e nenas.
_ É fundamental unha relación afectiva que permita que
aparezan desexos de comunicarse cos demais.
_ Precísanse estes requisitos previos: 
ATENCIÓN.
PERCEPCIÓN E DISCRIMINACIÓN AUDITIVA
HABILIDADE ARTICULATORIA.
_ O adulto debe, falarlle amodo, coidando a pronunciación,
chamando cada cousa polo seu nome (empregar a palabra can
en lugar da onomatopeia guau-guau) e respectando as quendas
de palabra.

COMO SE ADQUIRE?

COMO FAVORECER A LINGUAXE DOS
VOSOS FILLOS E FILLAS?

_ Evitar o emprego de chupetes e biberóns (xa que poden
provocar posibles deformidades da cavidade bucal e a
posición dos dentes).
_ Favorecer a mastigación de alimentos sólidos.
Mastigando desenvolve a musculatura da boca e, polo
tanto, axuda á correcta articulación.
_ Coidar a hixiene respiratoria ensinándolle a sonarse
correctamente e que a respiración sexa nasal.

NA ALIMENTACIÓN E NA HIXIENE

_ Escoitade os vosos fillos e fillas e o que vos digan, non
dándolle importancia a como din as cousas pero si
facendo fincapé no que din (contido e estrutura do seu
discurso).
  
_ Falarlle de forma clara, lenta e pausada, sen berros e
evitando os ambientes ruidosos.

_ Ofrecerlle sempre uns modelos correctos, un
vocabulario axeitado a súa idade e intentar evitar unha
linguaxe infantilizado.

_ Non corrixilos ou corrixilas durante as conversas e non
imitar a súa forma de falar. Cando o voso fillo ou filla
remate de falar podedes ofrecerlle o modelo correcto.
NUNCA HAI QUE REPETIR AS PALABRAS MAL
PRONUNCIADAS POR MOI GRACIOSAS QUE SEXAN.
 

NA LINGUAXE E COMUNICACIÓN

_ Favorecendo a aprendizaxe a través de xogos imitativos e
verbais  (cancións, contos, narracións, describir debuxos..).
_ Adicar un tempo a falar  aproveitando situacións cotiás de
xogo, comida ou baño.
_ Facer participar os vosos fillos e fillas cando contedes un conto.
_ Cantar e escoitar cancións axudará a que aprendan novas
palabras e estruturas de frases, potenciando ao mesmo tempo a
súa memoria auditiva e entoación.
_ Realizar xogos de:
recoñecemento de sons do entorno; coche, moto...
imitación de sons, ruídos e palabras.
movementos de beizos e lingua
exercicios de sopro con pelotas de ping-pong, pompas de xabón...
_ Enriquecer o vocabulario: nomes de partes del corpo, prendas
de vestir, animais...

COMO SE ESTIMULA?


