
נכון:  שלכם לדבר   עזור לתינוקטיפים ל  10  

 

1. 

כול לשמוע. אני אוהב להקשיב לקול שלך כשאת מדברת או שרה אלי אני אפילו  ילפני שאני נולד אני  •

אהובה אליך. אוהב להקשיב למוזיקה  ה  

להרגיע אותי    זרוומוזיקה שאני מכיר יע  ת לו. קו לי לזהות אותך ולבנות קשר ביננו  זר להקשיב לך עו •

 אחרי שאני נולד. 

 

2.  

את הפנים שלך ודברי אלי מיד כשאני נולד.  חבקי אותי קרוב שאוכל לראות  •  

לתינקות כי זה   אני אוהב כשאת מדברת אלי בטון גבוהה, ובמנגינה, אנשים בכל העולם מדברים ככה •

 עוזר לנו ללמוד. 

דין אבל אני  מגיב בדרך שלי, יכול להיות שאני אסתכל חזק  על  לא אוכל לדבר ע   ראההנכל כאני  •

  קשרנ דיים ורגלים, כל זה אומר שאניי את הפה כשאת מדברת, או אפילו אזיז   זיז הפנים שלך, א

 אליך. 

 

3 .  

שאני מרגיש.   את  חושבת   איך תדברי על דברים שמעננים אותי, או תגידי לי  •  

דברי על זה, זה מראה לי שאת מבינה אותי. אם אני מסתכל או מצביע על משהו  •  

 

4 .  

 מבוגרים הם מומחים בלדבר ואני לומד הכל ממכם.  •

את הפלפון, כבי את המחשב ובואי נשוחח.   יתניח •  

לדעת  אני יכול לשמוע אותך מאד טוב כששקט, אני אוהב להקשיב טוב לדיבורים שלך, זה יעזור לי   •

האזין טוב. לדבר ול  

 

5 .  

לים בספרים ביחד. כנו משחקים, שרים ומסתחנאני אוהב את זה כשא •  

ביחד או    קיםחי צמ ל דבר. זה לא חייב להיות משחקים, אפשר לעשות פרצופים  כ אנחנו יכולים לשחק ב •

   ק עם קופסת קרטון. ח לש

את הדמיון.   חר לי לפתזו משחקים זה עונחנתי פעולה כשאיתשתפי א •  

, אני אדבר יותר ככה. אותי שאלות, תדברי איתי על מה שאנחנו עושים  י אל תשאל •  

דשים, אני אוהב לדבר על הסיפור תוך כדי  ח לקרא ספרים ביחד  עוזר לי ללמוד מילים ורעיונות  •

לראות גם את התמונות.   , תנידפים הם את  כישהופ  

 

6 .  

 דברי אלי כל הזמן.  •

יום יומיות כמו קניות, אמבטיה, החלפת   ות לדברי אלי כשאנחנו משחקים או כשאנחנו עושים פעו  •

 הטיטול או ארוחת ערב. 

 זה לא משנה אם את אומרת אותם דברים עוד פעם ועוד פעם , ככה אני לומד.  •

 



7 .  

 אחרי שאת אומרת משהו, תני לי זמן כדי להגיב.  •

, ככה אני לומד . בשקט לפני  שאת מדברת שוב  10זה עוזר לספור  עד  •  

כשאני אגדל   , הקולות שאני עושה, והבעות. זה הצורת דיבור שלי אליךתסתכלו על החיוכים שלי,  •

ם עם מילים. גתחיל להשתמש  איותר אני   
 

8 .  

. לחזור ולהוסיף  . ותתלמדי אותי מלים חדש •  

החזרה על מילים שאני אומר והוספת מילה או   די יל  את יכולה לעזור לי להרחיב את הדיבור שלי ע  •

 שתיים חדשים. 

מילים, אם אני אומר''אוטו''  את יכולה להגיד '' אתה דוחף את האוטו'' או האוטו  ככה אני לומד  לצרף  •

. נוסע    

 

9 .  

ממני כשאני מדבר.  ץהמוצתקחי את  •  

 המוצצים מפריעים לי לדבר ברור.  •

 

01 .  

טוב כשאת מדברת איתי בבית.  יעם השפה שאת יודע הכ תשתמשי  •  

אם  העזור למוח שלי לגדול  ואני אלמד אנגלית יותר מהר אם אני כבר מכיר את המילים בשפת יזה  •

 שלי. 
 


