
 

 

A adquisición da linguaxe é un proceso evolutivo que segue 

o seu propio ritmo e curso. Éste, non é igual en todos os 

nen@s.  

Que  o voso fillo se exprese de xeito adecuado, cun 

vocabulario rico e cunhas frases ben estruturadas, 

depende, en boa medida, da calidade da linguaxe que 

utilicedes con el.  

Que pronuncie e articule ben, depende, en gran medida, de 

que lle presentedes uns modelos correctos de 

pronunciación. 

Que desenvolva a súa linguaxe depende, principalmente, da 

própria experiencia do neno con ela. 

 

 

 

 

 

 

Non podedes esquecer que a evolución  da linguaxe do voso 

fillo  non é illada, o desenvolvemento é global, por tanto 

debedes axudarlle e permitirlle medrar en autonomía 

persoal (aseo, vestido, alimentación,…), responsabilidades 

(pequeñas tarefas no fogar ), independencia (debe facer 

por se mesmo aquelas cousas que sabe e pode, non lle 

fagades o que pode facer el). 

 

 

 

 

 

 

 

No control da articulación interveñen decisivamente o oído, 

a respiración, o sopro e a capacidade de movilización dos 

órganos bucofonatorios (lingua, beizos, padal,…). Para que 

estes órganos teñan a forza e a habilidade necessaria para 

pronunciar correctamente deben “entrenarse” mastigando 

diferentes alimentos. 

 

 

 

 

 

Presentaré a continuación una serie de orientacións, pautas 

e ideas para a estimulación da linguaxe de voso fillo na vida 

diaria e  cotiá: 

A FALAR APRENDO FALANDO 

DEBO MEDRAR PARA PODER 

FALAR 

SE QUERO PRONUNCIAR BEN 

ANTES DEBO MASTIGAR  



 

 Falar despacio (con normalidade) cunha 

pronunciación correcta e nunha linguaxe sinxela. 

 Non presionalo se nos parece que fala lento, nin 

responder no seu lugar. 

 É fundamental ESCOITAR, interesándonos polo que 

quere dicir e PRESTARLLE ATENCIÓN. 

 DARLLE TEMPO e esperar a que termine as frases. 

     Non interrumpir aínda que este pronunciando      

     incorrectamente. 

 NON ADIVIÑAR o que vai  dicir, deixar que se esforce. 

 Non empregar infantilismos e chamar as cousas polo 

seu nome. 

 Non correxir dun xeito negativo, senón empregar a 

palabra ou estrutura que o neno produza 

incorrectamente na seguinte quenda pola nosa banda 

dun xeito adecuado (Ex. “tero a tota”, responder: 

“¿queres a pelota?, toma a pelota”). 

 Sinalar e marcar quendas de intervención. 

 Aproveitar situación cotiás para estimular a súa 

linguaxe e enriquecer o seu vocabulario. 

 Aproveitar distintos xogos (puzles, ocas, lotos,…) 

para dicir os nomes, facer frases sinxelas,… 

 Comentar o que estades vendo xuntos na televisión,o 

que estades facendo en cada intre,…. 

 Xogar ás adiviñas, cancións, o “vexo vexo”, 

dramatizar os contos,… 

                 

                                  
                              

 


