
Prohibido non falar, estimular a linguaxe oral na casa 
 

A falar apréndese falando dende os primeiros meses de vida. A través 
da imitación os bebés descubren a lingua, aprenden as primeiras 

palabras e van poñendo nome o seu mundo. 
 

A aprendizaxe da lingua oral realízase, en boa medida, na familia, 
sendo para os cativos todas as persoas do seu primeiro entorno, 

tanto a nai como o pai, a avoa e o avó como os irmáns, os 
primeiros modelo de uso de lingua oral. 

 

O fogar, pois, é a primeira aula da linguaxe oral, razón pola que 
é moi importante que as persoas maiores cando falen cos nenos, xa 

dende os primeiros días, empreguen unha lingua clara o máis 
correcta posible, un vocabulario rico e variado, unha estrutura 

correcta e un ton axeitado.  
 

Aos nenos e ás nenas hai que falarlles como se se tratase de 
personaxes dunha obra de Shakespeare, evitando amosarnos 

impacientes cando non os entendamos. Sempre é interesante 
preguntarlles formulando preguntas abertas, evitando que as 

respostas sexan sempre «si» ou «non». 
 

O período de confinamento é unha oportunidade magnífica para 
estimular o emprego dunha linguaxe oral correcta e variada no 

entorno familiar. Ademais das actividades propostas polo centro, 

pode facerse noutras moitas cotiáns, como esoutras ou como as que 
recomenda Carlota González, mestra de AL: 

 
1–. Compartir momentos de xogo: propostas de xogo simbólico, 

xogos de mesa, manualidades ou gravacións. 
 

2–. Ler e contar contos: facerlles preguntas, propoñerlles que 
continúen a narración que iniciamos, mudar o comezo dun conto 

coñecido, dramatizar un conto, ler contos rimados, o que estimulará 
a súa conciencia fonolóxica e memoria oral... 

 
3–. Cociñar en familia:a cociña é un espazo privilexiado para 

adquirir novo vocabulario, lendo as receitas, seguindo as súas 
instrucións, aprendendo o nome dos utensilios, dos alimentos ou dos 

diversos electrodomésticos... 

 
4–. Hora da limpeza: unha actividade que fomenta a igualdade e a 

corresponsabilidade entre todos os membros da familia, mais tamén 
facilita a aprendizaxe de nomes e o seguimento de instrucións de 

determinados procesos. 
 

https://eresmama.com/11-tecnicas-estimular-desarrollo-del-lenguaje/
https://eresmama.com/11-tecnicas-estimular-desarrollo-del-lenguaje/
http://www.aspasleehablacomunica.com/pautas-para-estimular-en-lenguaje-en-casa/
https://drive.google.com/file/d/1CMJKRamDkGdsSPHH8k1wxuZHTfWHdmE4/view


5–. Poñemos a lavadora: outra actividade cotiá que permite o 

seguimento de instrucións e a aprendizaxe de vocabulario das 
prendas, dos produtos de limpeza como dos momentos do proceso 

(lavado, tendido, secado, pasar o ferro...). 

 
6–. Cantar xuntos: aproveitando cancións populares e fórmulas do 

folclore oral (contos enumerativos, trabalinguas...). 
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