GM 10 Sfaturi pentru a vorbi
1. Când sunt în burtica mamei pot auzi. Îmi place să-ți ascult vocea când vorbești
sau îmi cânți. Îmi place chiar să ascult muzica ta preferată.
● Auzindu-te mă ajută să te recunosc și să construiesc o legătură între noi. Vocile și muzica pe

care le știu mă vor mângâia când mă voi naște.
2. Îmbrățișează-mă ca să-ți văd fața și vorbește-mi de îndată ce mă voi naște.
● Îmi place când vorbești subtire, cu o voce cântată. Oamenii din întreaga lume vorbesc astfel

bebelușilor, deoarece ne ajută să învățăm.
● S-ar putea să nu pot vorbi încă, dar voi răspunde în felul meu. S-ar putea să mă uit lung la

fața ta, să-mi mișc gura când vorbești sau chiar să-mi agit brațele și picioarele. Toate acestea
înseamnă că mă leg de tine.
3. Vorbește despre lucruri care mă interesează sau spune-mi cum crezi că mă simt.
● Dacă mă uit sau arăt spre ceva, vorbește-mi despre acel lucru. Asta îmi arată că mă înțelegi.

4. Nu mă ignora.
● Adultii sunt experti in vorbire si eu învăț totul de la tine.
● Lasă telefonul, oprește televizorul și hai să vorbim.
● Te aud foarte bine când e liniște. Îmi place să te ascult cu atenție când vorbești. Acest lucru

mă va ajuta să devin un bun ascultător și un bun vorbitor.
5. Îmi place când ne jucăm, cântăm și citim împreună.
● Ne putem juca cu orice nu trebuie să fie jucării. Putem face fețe amuzante împreună sau ne

putem juca cu o cutie de carton.
● Urmează-mi exemplul când mă joc. Acest lucru îmi permite să-mi folosesc imaginația.
● Mai bine vorbește-mi despre ceea ce fac decât să-mi pui întrebări. Voi vorbi mai mult dacă

faci asta.
● Citind împreună povești mă ajută să învăț cuvinte și idei noi. Îmi place când vorbim despre

poveste în timp ce dăm paginile. Lasă-mă să văd și pozele.

6. Vorbește-mi tot timpul.
● Vorbește-mi când ne jucăm sau facem lucruri de zi cu zi, cum ar fi cumpărăturile, baia,

schimbarea scutecelor sau cina.
● Nu contează dacă spui mereu și mereu aceleași lucruri, așa învăț eu.

7. Vorbește cu mine ca și când am juca tenis.
● Spune-mi ceva și apoi dă-mi mult timp să răspund.
● E bine să numeri în minte până la 10 înainte de a vorbi din nou. Așa învăț să-mi aștept

rândul.
● Cât sunt copil, îmi place să schimbăm replici ca la tenis. Urmărește-mi zâmbetele, sunetele și

privirile. Acesta este modul meu de a vorbi cu tine. Pe măsură ce cresc, voi începe să
folosesc și cuvinte.
8. Învață-mă cuvinte noi: Copiază și adaugă
● Mă poți ajuta să-mi dezvolt vorbirea repetând ceea ce spun și adăugând unul sau două

cuvinte noi.
● Așa învăț să pun cuvintele împreună. Dacă eu spun „mașină”, tu ai putea spune „împingi

mașina” sau „mașina conduce”.
9. Scoate-mi suzeta din gură când vorbesc
● Suzeta îmi stă în cale și mă oprește să vorbesc clar.
●

10. Folosește limba pe care o știi cel mai bine atunci când vorbești cu mine acasă.
● Acest lucru îmi va ajuta creierul să crească și voi învăța engleza rapid, dacă știu deja

cuvintele în limba noastră de origine.

