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XOGOS DE LINGUAXE 

 

• Veo-Veo: con nenos máis pequenos, pódese empezar 
xogando con familias de palabras ( froitas, cores, animais…) 
ou coa 1ª sílaba da palabra ( que empece por “ma” ou “po”). 
Cos maiores iniciamos coa letra que queremos aprender  
( palabras que empecen por…”r” ). 

• Da Habana ven un barco cargado de …: Por exemplo; cousas 
que hay no cuarto de baño, comidas… ou cousas que 
empecen por…” s”. 

• Palabras encadeadas: Se un dí a palabra “moto” o seguinte 
ten que dicir unha palabra que empece por “to”…e así 
sucesivamente. 

• O carro da compra: xógase dicindo un “ no mercado comprei 
froita”; o que siga dirá: “ no mercado comprei froita e 
tomates”, o seguinte dirá “no mercado comprei froitas, 
tomates e cebolas” e así sucesivamente. 

• As películas: Facer mimo sobre unha película ou personaxe 
sen falar. 

• Cantar cancións : millor se  implican movementos do corpo  
• Adiviñas 
• Contos e chistes 

 

 

 

 

 

 

¿ QUE É UN ESPECIALISTA EN AUDICIÓN E LINGUAXE?  

É un mestre que ten como principal función participar na 
prevención, detección, avaliación, intervención e seguemento do 
alumnado con problemas relacionados coa linguaxe e a 
comunicación.  

Ademáis disto, colabora na coordinación cos titores e titoras, 
o equipo docente e organismos externos ao centro no tratamento 
das necesidades do alumnado e informa e orienta ás familias. 

 

¿QUE OBXETIVOS PRETENDE LOGRAR UN MESTRE DE 
AUDICIÓN E LINGUAXE?  

• Previr e detectar posibles alteracións lingüísticas. 
• Estimular o desenvolvemento lingüístico dos nenos e nenas 

que presentan retraso en dito desenvolvemento. 
• Modificar a conducta lingüística alterada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PAUTAS PARA ESTIMULAR A LINGUAXE  

 
• Empregar unha linguaxe clara e adulta, adaptada á 

idade do neno ou nena, sem abusar de diminutivos e 
palabras infantís como “manito”, “popó” ( man- 
coche)…e introducir palabras novas para enriquecer o 
seu vocabulario. 

• Non ser excesivamente  correctores, non rir, regañar 
nen facer repetir a fala polos seus erros; o mellor é 
repetir o que dixo de forma correcta para que oia o 
modelo adecuado. Por exemplo; se dí  “ o xoguete está 
rompido”, nos podemos preguntar “¿ está roto o 
xoguete?.  Ou se dí “ teño medo aos datos” , podemos  
dicir “ non teñas medo aos ratos”. 

• Intentar que o neno ou nena non perciba que 
“ pronunciar mal” é un problema importante; non 
debemos angustiarnos para que eles tampouco o 
fagan. Falar ben  non é só “pronunciar” ben, senón  
unha ferramenta que permite comunicarnos. 

• Fagan preguntas de forma que non poida contestar “sí” 
ou “non”, senón cunha palabra ou frase. Por exemplo; 
se preguntamos ¿ vamos ao parque?, o neno só 
poderá contestar sí ou non. En cambio;  se 
preguntamos ¿ vamos ao parque ou quedamos na 
casa? ou ¿ que queres facer hoxe pola tarde?, o neno 
ou nena teranos que contestar cunha palabra ou unha 
frase. 

• Ensinar a usar fórmulas de cortesía como “gracias”, 
“por favor”, “bos días”, “perdón”…, o seu uso habitual 
favorece as interaccións comunicativas. 
 

 
 

• Non interrumpir ao neno ou nena cando nos contn 
algo, nen anticipar a súa resposta aínda que lle leve un 
tempo responder. Escoitar aos vosos fillos e fillas fará 
que eles aprendan a escoitar aos demáis. 

 

MALOS HÁBITOS QUE PODEN PERXUDICAR AO 
DESENVOLVEMENTO DA LINGUAXE  

 

• Uso do chupete e alimentación con biberón despois 
da idade recomendada, isto pode afectar ao 
correcto desenvolvemento da estructura da boca. 
Masticar alimentos sólidos fortalece os músculos da 
cara e da boca. 

• Berrar ao falar; ademáis de ser molesto pode dañar 
as cordas vocais. 

• Mala hixiene bucal; debemos potenciar a 
autonomía dos nenos e nenas en canto a hábitos 
de hixiene persoal. Limparse o nariz, lavar os 
dentes…evitará moitas infeccións que afectan á 
audición, á respiración, masticación, 
dentición…aspectos moi importantes no 
desenvolvemento linguístico. 

• Abuso da televisión e xogos multimedia, moitas 
horas e sen control do uso destes medios limitan as 
interaccións comunicativas. 


