Eingua:{§orar é un hafunción e un ha destreza que se aprende deforma natural, por unha .
serie de intercam6ios có entorno social.
)Zl aáquisición da Eingua:{§é un proceso evolutivo que segue o seu propio ritmo. Non é igua[
en tádoios nenos.
Que pronuncien e articulen 6en os sons depende, en gran medida, de que os pais ofrezan uns
modelos correctos de pronunciación.
Cando os nenos e nenas entran na escota ós 3 anos, os procesos de simplificacum da fala son
normais. P,mprega unha Eingua:{§ infantil porque se atopa no estadio de aáquisición da Eingua:{§. Ós 4
anos xa faian correctamente, ainda que lles resultan dificiies as palabras que conteñen os sons "r" e
"rr" e os grupos consonánticos "br, pr., 6L, pL, ... "
J{ai que ten presente, que cada nene/a ten un ritmo indioidual de desenooloemento e áe6emos
darlles tempo para que vaian madurando.
Si as dificultades persisten máis afán dos 6 anos, debemos consultar a un especialista.
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partir es dos 18 meses de idade áe6e evitar o 6i6erón e o chupete, xa que deforman o padal

e os dentes.
partir es dos 18 meses, debe tomar a aEimentación como o resto da familia, xa que
mastiqando desenrola a musculatura da boca e mellora a súa Eingua:{§.
- PaCar[CeIentamente, con ctaridade e articulando 6en.
- Noti imitar a súa forma defalar nin usar unha Eingua:{§simple e infantil:
- Non rirnos cando comete erros fonoioxicos, senón danle un modelo correcto de
pronunciación.
- (])ar[Cetempo para que responda ás preguntas.
- Sinalar ou marcar quendas de intervención do neno. Intentar que respecte as quendas de
comunicación.
- Si pide as cousas con xestos ou monosilabos, non contestarlle senón ensinarlle a pediias
correctamente.
- ~aEizar actividades có neno, sobre todo as que estimulen. a Iinquaxe espontánea.
- Evitar a sobreproteccuni e dartle responsabilidades que {Cefagan sentir mellor.
- 'Utilizar preguntas a6ertas. Que conteste con a[go máis que un "si" ou un "non ".
- Falarlie de peno as,feítos e Iuqares que están presentes no contexto no que se desenuoloe o
neno.
- Xoqar e inventar historias.
- Contar cousas deforma ordenada; que fi.JCo antes, despois, ...
- Explicar ónáe se deixan as cousas, traballando hábitos de oráen.
- PreguntarCCepolos .seus )(ogos e escoitar as súas expiicacions.
- Xoqar a adioiñar obxectos, nomeando só a[gunhas características.
- :Jvlirarcon el contos e revistas, e que áiga os nomes dos obxectos que aparecen nas imaxes.
- Tacerlle preguntas sobre cousas que ocorren na súa vida cotiá, para desenrolar a capacidade
de atención.
- 'Ensinarile cancións, adioiñas, refráns, ...
- CJ3uscardiferencias entre dos debuxos case iquais.
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- ./logar
o' ve)(o - ve)(o n.
- Imitar sons do entorno, de animais ou persoas.
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- Fomentar o :(ogo imaxinatiuo.
- Xogar ás onomatopeas:
* o zoar dunha mosca: "zzzzzzzzzzz
*)'l ch uvta:
'
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"cti
c te, c{¡'
te, C {¡'
te, ... "

* O vente: "sssssssss ... "
* .JrLO t o: ((rum, rum, ... "
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*Can: "guau, guau, ... "
* qato: ".miau, ttttau,
. ... "
*~
'1. oro: "muuu, muuuu, ... "

* qaw: "kjkjrikj, kjkjrikj, ... "
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'Lato: ",cua, cua,
...
- Diante do espello, facer xestos coa boca, sorrir deforma esaxerada, abrir moito a boca,
poñer cara de susto, ...
- Xogar a soprar muíños de vento, asubios, injiar g[060s, ...
- Evitar os comentarios non apropiados ou castigos relacionados coa fingua:x:§.
- Eliminar as correccións do tipo "eso non se di así': senón repetirlle afrase ou a palabra
correcta.
- )'ls mostras de cariño e afecto axudan a un mellor desenrolo da linquaxe.
- Premiaw cande [ale 6en, corrixilo cande cometa erros, pero non criticalo, ridiculizaio nin
comparalo cós demais.
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