Mówimy do dziecka
___________________________________________________
Nawet, jeśli dziecko nie ma żadnych problemów z mową czy ze słuchem, nic nie
stoi na przeszkodzie, by już od pierwszych miesięcy życia stymulować rozwój
pociechy.



Mówimy do dziecka często. Jeśli niemowlak nie odpowiada czy nie reaguje

na słowa, możemy by pewni, że zapamiętuje on nie tylko pierwsze wyrazy,
których nie potrafi jeszcze oczywiście powtórzyć, ale także rytm języka,
jego melodię, ton głosu osoby mówiącej itp.



Pamiętamy jednak o umiarze, bo w innym razie przeoczymy moment, kiedy

maluch sam jest gotowy do mówienia.



Co bardzo ważne staramy się być dobrym wzorem do naśladowania,

bo dzieci przejmą nasze nawyki. Nie wystarczy po prostu mówić. Mówimy
poprawnie, wyraźnie, posługujemy się słownictwem adekwatnym do wieku
dziecka, nie za poważnym ale też nie za dziecinnym.



Nie zdrabniamy uporczywie wyrazów. Zamiast piesków i pieseczków niech

pozostaną psy. Oczywiście od czasu do czasu możemy używać zdrobnień, ale
nie przesadzamy w tej kwestii.



Gdy dziecko nazywa „po swojemu” zwierzęta, rzeczy czy domowników,

nie utrwalamy tej przecież nieprawidłowej wymowy. Podajemy właściwe nazwy
poszczególnych rzeczy. Wtedy dziecku łatwiej będzie je zapamiętać.



Mówimy do dziecka przy okazji wykonywania codziennych czynności. Dzięki

temu maluszek nie tylko przyswaja akcent czy poznaje możliwości związane
z modulacją głosu, ale poznaje różne wyrazy nazywające przedmioty
codziennego użytku. Choć nie potrafi nam odpowiedzieć, koduje nowe słowa.
A słowa powtórzone kilkakrotnie szybciej zapadną w pamięć.



Wspaniałymi okazjami do mówienia i rozwoju całego ciała są też: kąpiele

(nazywamy czynności, części ciała, dmuchamy na pianę czy zabawkę), ubieranie
(nazywamy części ciała i ubrania, czynności, bawimy się zasłaniając twarz
dziecka bluzką mówiąc: jest Ania, nie ma Ani) oraz spacery (opisujemy
co widzimy i słyszymy).



Snujemy różne opowieści - znane czy wymyślone na poczekaniu bajki,

opowieści z życia itp. Maluch dzięki temu poznaje świat i nowe słowa, a także
rozwija wyobraźnię.



A gdy nasza pociecha zaczyna mówić

nie tłumimy w dziecku jego naturalnej skłonności do mówienia przez brak czasu
na wysłuchanie, brak zrozumienia wypowiadanych słów, przez niecierpliwość czy
zmęczenie.



Ze starszym dzieckiem rozmawiamy, a nie odpytujemy. Mówimy o sobie,

o emocjach i uczuciach. Zachęcajmy w ten sposób do otwartości i rozwijamy
chęć i umiejętność rozmowy, co okaże się bezcenne, gdy nasza pociecha
będzie nastolatkiem.
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