PAUTAS PARA ESTIMULAR

A LINGUAXE NA CASA

-Proporcionar un modelo lingüístico correcto (falar de forma
pausada, sen empregar unha linguaxe infantilizada e mantendo o
contacto ocular).
-Dedicar un tempo diario ao diálogo.
-Formular preguntas abertas que obriguen aos nenos a elaborar a
resposta (evitar as preguntas que se respondan unicamente con si
ou non).
-Darlle tempo ao neno ou á nena para responder, non responder
nunca por el ou por ela.
-Non dar por entendido aquilo que nos solicite mediante xestos,
fomentar que o neno ou a nena comunique as súas peticións
oralmente.
- Evitar corrixir de xeito explícito aquelas expresións que dixera de
forma incorrecta. Facer reformulacións, é dicir, repetir o que o neno
ou a nena dixo pero de forma correcta. Exemplo: "Quero poñer a
cacheta"; "Queres poñer a chaqueta?".
- Non mostrar enfado cando non entendemos o que intenta
comunicarnos, isto influirá negativamente na súa autoestima.
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-Imitación de vídeos de praxes:
https://youtu.be/ngOZaYCmPq0
https://youtu.be/G1DDQyu4YQw

-Xogos de sopro con pompeiros, globos ou muíños de papel.
-Recitar trabalinguas ou cantar pequenas cancións.
-Xogar as palabras encadeadas. Exemplo: mapa, pata, talo,...
-Xogos como o "vexo, vexo" ou adiviñanzas.
-Xogar aos opostos. Exemplo: "É un can moi rápido" ; "É un can moi
lento".
-Xogar a atopar palabras que compartan unha característica (froitas,
animais,...).
-Lectura de contos. Non é necesario que o neno ou a nena saiba ler.
Podemos lerlle o conto e irlle facendo preguntas sobre as imaxes ou
sobre o que se leu. Exemplo: "Quen cres que é este personaxe?, a
onde irá?, que pensas que acontecerá despois?"
-Xogos de mesa como "Quen é quen?".
-Inventar historias, de xeito oral ou escrito.
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RECURSOS EN LIÑA (para ordenador):
-Fonema /k/: https://www.tinytap.it/activities/g3ju6/Fonema-k

-Fonemas /r/ y /rr/: https://www.tinytap.it/activities/g221c/

-Discriminación ll/ñ: https://www.tinytap.it/activities/g3jud/

-Unións e separación de palabras (conciencia léxica):
https://www.tinytap.it/activities/g1zhb/

XOGOS EDUCATIVOS EN LIÑA DO GRUPO COMUNICAR-NOS, ORGANIZADOS POR NIVEIS, PUBLICADOS NO

SEGUINTE ENLACE:

https://view.genial.ly/5e70a21180c12e0fd1814c8c/presentation-actividades-lenguaje-oral
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APPs de interese:
-Peppy bath: Reforza hábitos de autonomía. Dirixida aos máis
pequenos.
-Toka kitchen 2: Para xogar ás cociniñas. Dirixida tamén aos máis
pequenos.
-Hablando con Nok: Para traballar discriminación auditiva.
-Maxilotos Nathan: Traballan vocabulario de comidas, animais e
elementos da vida cotiá.
-Storycubes/ story dice - tell a story: Para traballar a estruturación
de oracións e a creación de historias.
-Toontastic: Para crear contos animados.
-Isecuencias lite: Traballa a secuenciación temporal e as emocións.
-Leo con Grin: Para iniciar ou reforzar a adquisición da lectoescritura.

