
AULA DE AUDICIÓN E LINGUAXE  
 
 
 Neste curso observouse que moitos nenos e nenas non se  expresan con 
facilidade porque carecen dun vocabulario básico. 
 

• Que quere decir isto? . Pois que hai nenos e nenas que non coñecen nomes 
de alimentos, prendas de vestir, transportes…o cal limítalles as interaccións 
comunicativas. 

• Que podedes facer na casa para millorar e ampliar o  seu vocabulario?  
 
 Propoñemos  “ O xogo do campo semántico” . Este xogo ten como 
obxectivos ampliar o vocabulario, millorar a fluidez verbal, reforzar unha articulación 
adecuada e mostrar respecto polo turno de xogo dos demáis. As normas son moi 
sinxelas; xírase a roda e según onde caia a frecha, a nena ou o neno ten que decir 
obxectos do campo semántico que sinala. Por exemplo; se sae o ollo, ten que dicir 
unha parte do corpo. 

 
� A moto: transportes 
� O abrigo: prendas de vestir 
� A cenoura: alimentos 
� O cociñeiro: profesións 
� A lámpada: obxectos da casa  
� O futbolista: deportes e xogos 
� O lapiceiro: obxectos do colexio 
� O floreiro: árbores,frores e prantas 
� A cebra: animais 
� A guitarra: instrumentos musicais 
� O ollo: partes do corpo 
� O comodín: elexir o campo semántico que queiran 

 
Unha variante do xogo que podemos utilizar para millorar a fala de aqueles nenos e 

nenas que non pronuncian ben algúns fonemas é mandarlles decir palabras do campo 
semántico que toque que conteñan o fonema que queremos practicar. Por exemplo; se a 
nena ou neno non sabe decir o /R/ podemos mandarlle decir alimentos,animais,prendas… 
que empecen ou conteñan o son /R/. 

Tamén podemos aproveitar este xogo para traballar a escritura; en vez de decir as 
palabras, podemos escribilas. 

 
Cando xoguedes cos vosos fillos e fillas RECORDADE: 
 

� Empregar unha linguaxe clara e adulta, adaptada á idade do neno e 
nena sen abusar de diminutivos ( canciño) e palabras infantís como 
aba en vez de auga). 

� Non rir, regañar, nen facer repetir a fala polos seus erros, o mellor e 
repetir o que dixo de forma correcta para que oia o modelo 
adecuado. Por exemplo; se dí: - tocoume a cebar, nos podemos 
decir: - tocouche a cebra? 

� Intentar que o neno non perciba que “ pronunciar mal” é un  
problema importante, non debemos angustiarnos para que 
tampouco eles se angustien. 

� E o máis importante: ESCOITAR OS VOSOS FILLOS E FILLAS: 
 
Podedes ampliar e plastificar o xogo para que resulte mais atractivo. 
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