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Copiii învaţă limba de
la părinţii lor
Atunci când copiii utilizează limba în timpul jocului sau interacţionând cu alţi copii și adulţi, ei
exersează folosirea limbii în mod specific, creativ şi precis – limba se automatizează. Totuși,
copiii învaţă limba de bază de la adulţi. Ei învaţă limba pe care o aud de la adulţi – atât vocabularul, cât și expresiile caracteristice limbajului fiecărei familii , învăţând, de asemenea,
modul în care adulţii folosesc limba atunci când comunică și când vorbesc despre evenimente
și experienţe din viaţă. De aceea, este important să fim conștienţi de faptul că toţi adulţii au
rolul de modele lingvistice, însă dumneavoastră, în calitate de părinţi, aveţi un rol deosebit de
important în dezvoltarea limbajului copilului dumneavoastră.

Părinţii sunt modele lingvistice
Printre altele, copiii învaţă limba prin imitarea modului în care părinţii lor o folosesc. În timp
ce copilul mic are nevoie de a putea imita cuvintele și expresiile adulţilor și de a învăţa din
modul în care adulţii completează limbajul verbal prin mimică, gestică şi limbajul corpului,
copilul mai mare are nevoie de ajutor pentru a-și extinde vocabularul și pentru a înțelege
structura gramaticală a limbii și posibilităţile de utilizare a acesteia. Copilul trebuie să înveţe,
printre altele, faptul că același cuvânt poate avea semnificaţii diferite (at bakke (=a conduce
în marșarier), en bakke på vejen (=un deal pe drum), en bakke jordbær (=o tavă de căpșuni)
etc.), trebuie să înveţe să folosească sinonime (en seng (= pat) poate fi numit și en kane, en
køje, et leje etc.) și să folosească și să înţeleagă ironia și umorul.
Dumneavoastră, în calitate de părinţi, sunteţi modelele principale pentru copilul
dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteţi persoanele care petrec cel mai mult timp cu
acesta în timpul zilei și sunteţi, de asemenea, persoanele cu care copilul are cele mai strânse
legături emoţionale. Dumneavoastră aveţi posibilitatea de a discuta cu copilul dumneavoastră
în multe și variate situaţii în fiecare zi. Aceasta poate fi, de exemplu, în timpul rutinei de
dimineaţă, când copilul se trezeşte, ia micul dejun, se îmbracă etc. Exact aceste situaţii de
rutină fac posibilă numirea repetată a obiectelor concrete care au legătură cu activităţile de
rutină. Se poate discuta despre cum este să te trezeşti devreme, despre cum a dormit copilul,
despre ce a visat și, de asemenea, despre ce haine se potrivesc activităţilor și vremii de afară
din ziua respectivă. Îmbrăcarea este o oportunitate extrem de bună pentru a repeta denumirile
articolelor de îmbrăcăminte și pentru a exersa concepte generice şi specifice (îmbrăcămintea
(daneză: tøj) poate fi lenjerie de corp (daneză: undertøj) sau îmbrăcăminte exterioară (overtøj), pijamale (nattøj), șosete (strømper) și pantaloni (bukser) etc.), precum și părţile corpului,
culorile și direcţiile. Este foarte important să aveţi în vedere participarea activă a copilului în
conversaţie– este important ca dumneavoastră să vorbiţi cu copilul şi nu doar să vorbiţi copilului. Conversaţia are o importanţă crucială, oferind copilului posibilitatea de a-și dezvolta un
vocabular variat și de a-și forma experienţe sociale prin intermediul limbii.
Dacă vi se pare greu sau artificial să purtaţi o discuţie cu copilul dumneavoastră, o idee bună
ar fi să vă adresaţi unui pedagog din cadrul grădiniţei cu privire la modul în care aţi putea
deveni un puternic model lingvistic și la modul în care aţi putea crea situaţii comunicative
și experienţe care să implice și să stimuleze posibilităţile copilului de a dobândi experienţă
lingvistică.
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Este esenţial să sprijiniţi din punct de vedere lingvistic copiii care nu doresc să comunice şi să
păstraţi discuţia în domeniul lor de interes o perioadă mai mare de timp. Acești copii pot fi deosebit de vulnerabili la factorii care inhibă comunicarea, ca de exemplu să nu se simtă ascultaţi
sau sprijiniţi. În acest caz, atât părinţii, cât și educatorii au de făcut faţă unei sarcini speciale.

Conversaţia între părinţi și copii
Un bun punct de pornire este, în primul rând, de a-l determina pe copil să participe activ
în conversaţie. Aceasta înseamnă că dumneavoastră va trebui atât să încurajaţi, cât și să
stimulaţi copilul dumneavoastră prin conversaţii în viaţa de zi cu zi. Aceasta se poate face,
în special, prin a asculta ceea ce are copilul pe suflet și prin a încuraja coversaţia punând
întrebări suplimentare și arătând interes faţă de ceea ce are copilul de spus.
Există o serie de strategii lingvistice ajutătoare pe care le puteţi folosi cu copilul
dumneavoastră în mod avantajos.
1.

Folosiţi întrebări deschise

Adresaţi întrebări la care nu se poate răspunde doar cu da sau nu.
Întrebările deschise încep adesea cu cine, ce sau cum.
Exemplu: „Unde crezi că zboară gărgăriţa acum?”
„Ce a fost cel mai amuzant atunci când ai fost în camera de joacă cu
Søren?”

2. Urmăriţi interesul copilului
De exemplu, în cazul în care copilul arată interes faţă de prinţese,
Spiderman, tractoare sau faţă de gărgăriţa pe care tocmai a zărit-o,
îndemnaţi-l să vorbească despre ceea ce îl preocupă. Pornind de la interesul copilului, puteţi treptat extinde și dezvolta conţinutul conversaţiei,
astfel încât să introduceţi cuvinte și perspective noi. De la concret, treceţi
la ceva mai abstract, astfel încât copilul să poată să își dezvolte vocabularul, precum și experienţele sale și capacitatea sa de a categoriza.

3.

Așteptaţi răspunsul copilului

Daţi copilului timp să răspundă! Copilul poate avea nevoie de puţin
timp pentru a găsi cuvintele pe care trebuie să le folosească pentru
a putea răspunde sau pentru a înţelege întrebarea. Atunci când îi
oferiţi timp copilului și așteptaţi ca el însuși să găsească cuvintele și
să construiască frazele, are loc un proces de învăţare, în care copilul își consolidează încrederea de a putea face faţă provocărilor
lingvistice.
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4.
Interpretaţi și dezvoltaţi ceea ce relatează copilul
Dezvoltaţi ceea ce spune copilul. Poate fi necesar să ajutaţi copilul să
găsească cuvintele și expresiile potrivite, astfel încât să se poată exprima în mod clar.
Exemplu: Băiat de 3 ani: „Este pe ceea ce atârnă lângă frigider?”.

			

Adultul: „Te referi la dulap?”
Băiatul: „Nuuu, acela pe care atârnă hârtia”.
Adultul: „Aha, un panou – desenele tale frumoase sunt atârnate pe un
panou lângă frigiderul tău.”

5.
Ajutaţi copilul să se exprime
Repetaţi același cuvânt de mai multe ori și utilizaţi-l în diferite moduri,
astfel încât copilul să poată învăţa diferitele semnificaţii ale cuvântului și
felul în care acesta poate fi folosit. Atunci când numiţi lucruri sau noţiuni
din imediata apropiere a copilului, acesta își însușește cuvinte noi,
reuşind astfel să introducă treptat aceste cuvinte și noţiuni în propriul lui
limbaj.
Exemplu: Puteţi ascunde un ursuleţ de pluș într-un loc neaşteptat și apoi
să spuneţi unde se află ursuleţul. De exemplu, ursuleţul este în hol, în
baie sau în al treilea sertar din bucătărie. După aceea, copilul poate și el
să ascundă ursuleţul undeva și să spună adultu lui unde să caute.

6. Explicaţi cuvintele pe care copilul nu le cunoaște încă
Toţi copiii au nevoie de a li se explica noi cuvinte și concepte. Copiii au
nevoie ca unele cuvinte să le fie explicate și să aibă semnificaţie pentru ei. Discutaţi cu copilul dumneavoastră despre cuvinte simple, ca de
exemplu sertar (skuffe), pervaz (vindueskarm), carport (carport) pentru
a vă asigura că acesta și-a însușit cuvântul și înţelege ce înseamnă.
Cercetările au demonstrat că următoarele moduri de a explica cuvintele copiilor sunt extrem de eficiente:
• Folosiţi un alt cuvânt cu înţeles similar
• Folosiţi gesturi sau sunete pentru a ilustra ce înseamnă cuvântul
• Folosiţi cuvântul într-un context diferit
• Folosiţi ilustraţii corespunzătoare cuvântului în cauză
• Folosiţi materiale concrete, astfel încât copilul să poată vizualiza cu
vântul
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7.

Faceţi referire la ceva cunoscut de copil:

În conversaţie, faceţi apel la experienţele personale ale copilului. Forme, culori și numere pot fi relaţionate în mod util cu obiecte ale căror
nume și funcţii sunt deja cunoscute de către copil.
Exemplu: „Îţi amintești că, atunci când am mers cu autobuzul, am trecut
pe lângă un turn înalt?”
„În ziua în care am fost la piaţa de vechituri, te-ai dat în carusel și ai
simţit cum te gâdila în stomac…”.

8. Valorificaţi competenţele lingvistice pe care copilul deja le
posedă:
Ajutaţi copilul să creeze mici povestiri în care acesta folosește propriile
experienţe și competenţe lingvistice. Pot fi povestiri despre el însuși,
povești inventate sau povestiri fanteziste cu piraţi și dansatoare. Puteţi
stimula plăcerea copilului de a povesti prin a asculta și a pune întrebări
pline de interes în legătură cu povestirea.

9. Nu corectaţi greșelile copilului în mod direct
Copilul poate fi corectat prin repetarea propoziţiei pe care a spus-o în
forma ei corectă sau, eventual, prin dezvoltarea propoziţiei, așa cum se
prezintă la punctul 4. Atunci când copilul începe să folosească enunţuri
mai lungi, ajută extrem de mult dacă se reia întregul enunţ în forma
corectă și se evită simplificarea enunţului copilului.

10. Jucaţi-vă cu limba atunci când este posibil
Jucaţi-vă întotdeauna cu limba pentru a face distractivă învăţarea de
noi cuvinte și propoziţii. Copiii descoperă rapid noi posibilităţi și sunt
stimulaţi atunci când limba este folosită într-un mod nou și surprinzător.
De exemplu, citiţi o poveste pe care copilul o îndrăgeşte, dar daţi personajelor alte nume, eventual nume ciudate, sau schimbaţi acţiunea,
astfel încât copilul să fie mai întâi surprins, apoi să se amuze, iar ulte
rior să protesteze și să vă corecteze greșelile.

Conversaţii despre viaţa de zi cu zi
Pentru a putea discuta cu copilul despre ceea ce s-a întâmplat la grădiniţă în timpul zilei, este
necesar ca educatorii să vă poată informa despre temele principale cu care se lucrează și
despre ceea ce s-a întâmplat în mod concret în timpul zilei.
Unele instituţii fac fotografii cu activităţile copiilor din cursul zilei pentru a putea informa părinţii
în mod continuu. Astfel, copiii și părinţii pot vizualiza pozele împreună, dând copilului posibilitatea de a putea relata ce a făcut el însuși. Pozele vă dau posibilitatea de a reveni ulterior la
ceea ce s-a întâmplat și de a pune întrebări concrete copilului: „Văd că aţi facut un drum în
groapa de nisip, cum l-aţi făcut?” „Tu ce ai făcut?” etc.
Discutaţi cu reprezentanţii grădiniţei despre modul în care dumneavoastră, împreună cu educatorii puteţi crea medii lingvistice bune care să ajute copiii şi care să
aibă ca punct de pornire tocmai situaţia și nevoile dumneavoastră.
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Evaluarea limbajului
În procesul de evaluare a limbajului, o cerinţă de bază este să vă implicaţi atât înainte, cât și
după efectuarea evaluării. Dacă pedagogii consideră relevantă o evaluare a limbajului copilului, aveţi datoria să permiteţi o astfel de evaluare pentru copilul dumneavoastră. După evaluarea limbajului, vi se vor comunica rezultatele, astfel că, împreună cu pedagogii veţi putea
identifica modul optim de a vă ajuta copilul din punct de vedere lingvistic. De exemplu, veţi citi
acasă cărţi cu teme similare celor utilizate la grădiniţă în mod curent sau vă veţi concentra mai
mult asupra strategiilor lingvistice ajutătoare menţionate mai sus. De asemenea, veţi putea
primi o listă cu o selecţie de cuvinte cu care copiluldumneavoastră trebuie să se familiarizeze
pentru a putea beneficia de activităţile efectuate la grădiniţă.

Lectura dialogică
Un alt tip de activitate pe care o puteţi folosi pentru a acorda sprijin lingvistic copilului
dumneavoastră este „Lectura dialogică”. Aceasta este o metodă de citire cu voce tare în care
copilul este implicat activ în discuţia despre structura și acţiunea cărţii. Lectura dialogică vă dă
posibilitatea de a ajusta discuţia în conformitate cu interesele copilului și cu nivelul său lingvistic, ceea ce are o importanţă majoră pentru copiii cu dificultăţi lingvistice.
Transformarea cititului cu voce tare în lectură dialogică:
Înainte de lectură

În timpul lecturii

După lectură
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•

Citiţi cartea înainte de a o citi împreună cu copilul dumneavoastră pentru a vă face
o idee despre ceea ce veţi discuta și despre întrebările pe care le puteţi pune în
legătură cu povestea.

•

Faceţi din lectură o activitate specială și confortabilă.

•

Prezentaţi cartea copilului dumneavoastră: arătaţi-i coperta din faţă și din spate și
spuneţi-i cine a scris și desenat cartea.

•

Adresaţi copilului întrebări deschise despre aspectul cărţii.

•

Eventual, copilul poate sta aşezat ţinând un obiect care are o semnificaţie specială în
povestire

•

Ascultaţi copilul și fiţi întotdeauna deschis întrebărilor care pot apărea în timpul lecturii. Când copilul pune o întrebare, opriţi-vă din citit și răspundeţi.

•

Urmăriţi curiozitatea copilului dumneavoastră, fiţi prezent, formulaţi întrebări
direcţionate către interesul copilului și așteptaţi răspunsul acestuia. Ascultaţi răspunsul
și implicaţi copilul cât de mult posibil în discuţie.

•

Implicaţi copilul ca pe un povestitor.

•

La relectură: stimulaţi copilul să relateze ceea ce își amintește, de exemplu, în timp
ce privește pozele. Ajutaţi copilul să relateze în cazul în care nu își poate aminti cuvintele și expresiile potrivite. Explicaţi cuvintele pe care copilul nu le cunoaște încă și
completaţi cunoștinţele copilului cu noi cunoştinţe.

•

Discutaţi cu copilul despre conţinut chiar și după ce cartea a fost închisă. Folosiţi cuvintele noi care apar în carte – cu cât mai des aude copilul cuvintele, cu atât creşte
probabilitatea de a și le aduce aminte și de a dori să le folosească el însuși.
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Alegeţi cărţi cu teme care îl preocupă pe copil sau pe care le cunoaşte din viaţa de zi cu zi sau
cărţi care conţin cuvinte pe care le consideraţi în special necesare pentru a fi însuşite de copil.
Cărţi care par a fi foarte potrivite pentru lectura dialogică:

•

au ilustraţii colorate, care ajută la înţelegerea conţinutului

•

au o lungime potrivită

•

relatează o poveste fictivă

•

au un conţinut potrivit vârstei copilului

Citiţi aceleași cărţi cu copilul de trei-patru ori în decursul unei perioade scurte de timp utilizând
principiile lecturii dialogice și acordând atenţie strategiilor lingvistice ajutătoare.
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