
Joacă-te cu limba
Cântă cântece, rimează, crează versuri scurte și 
joacă-te cu jocuri de cântece. Folosește degetele de 
la mâini și picioare, folosește bipuri, fredonează și 
glumește! De la biblioteca ta poți împrumuta cărți, 
cântece și muzică.

Vorbiți și citiți împreună
Când copilul îți poate urmări privirea și direcția 
de arătat cu degetul, cartea cu arătatul cu degetul 
devine o cunoștință captivantă. Arată cu degetul și 
vorbește despre imagini. Fii atent la ce îl interesează 
pe copilul tău. La început, interesul este de scurtă 
durată, dar capacitatea lui de a se concentra crește 
încet încet.

Vorbește în limba ta maternă
Vorbește, cântă și citește în limba ta maternă. Majo-
ritatea copiilor din lume trăiesc în medii cu diversi-
tate lingvistică, iar crescutul într-un mediu cu mai 
multe limbi aduce numai avantaje.

Află mai multe
• Citește mai mult despre Bokstart aici: 

www.bokstart.se
• Dacă te îngrijorează dezvoltarea limbii copilului 

tău, contactează barnavårdscentralen (cen-
trul de îngrijire a copiilor). Poți discuta despre 
dezvoltarea limbii copilului tău și cu personalul 
de la învățământul preșcolar.

Kulturrådet (Consiliul cultural) are misiunea guvernului de a promova 
cititul și de a stimula dezvoltarea limbajului copiilor mici. Bokstart (Înce-
putul cititului) este o provocare naționalǎ care se adreseazǎ pǎrinților și 
adulților din apropierea copiilor.

Rum
änska

Limbajul 
copilului 
de la circa 
6 luni

Câte ceva despre limbajul 
copilului de la 6 luni
• Copilul tău are multe de descoperit în lume! Vezi 

la ce se uită copilul și încearcă să exprimi aceas-
ta prin cuvinte. Descoperiți împreună tot ce este 
captivant, de la mic la mare.

• Copilul tău conversează deja cu tine prin mimică, 
sunete și mișcări. În curând va începe să și gângu-
rească cu sunete care seamănă cu cuvinte, cum ar 
fi da-da și ta-ta.

• Copilul tău începe încet încet să înțeleagă expresii 
cum ar fi uite și cuvinte ca mama și tata.

• Copilul tău adoră să vorbească cu tine, să se joace 
de-a baba oarba și să urmărească mișcări simple, 
cum ar fi Păienjenuțul buclucaș și Coace prăjitura, 
cu ouă faci glazura.

Vorbiți despre toate
Vorbește cu copilul tău despre tot ce se întâmplă 
și captivează interesul copilului tău. Vorbiți despre 
mâncare, îmbrăcăminte, despre ce vedeți și despre 
ce face copilul. Ascultă activ la ce spune copilul, în 
acest fel copilului îi place să continue convorbirea. 
Acordă timp suficient.

Variază și ia-o de la început
Repetă sunetele copilului, ghicește ce înseamnă și 
exprimă prin cuvinte. Așteaptă până când copilul 
răspunde prin sunet sau mișcări înainte de a con-
tinua. Copilul învață încă de pe acum să aștepte 
până când îi vine rândul să vorbească și să înțeleagă 
legătura dintre cuvânt și obiect.



Inventeazǎ și povestește
Spune ce face ursulețul copilului sau unde merge 
autobuzul de pe stradă. Vorbește despre fotografiile 
cu rudele și prietenii. Copilul are nevoie să audă 
cuvinte noi de mai multe ori, în contexte diferite.

Citește cǎrți simple cu imagini
Acum puteți folosi cărți cu imagini. La început vă 
uitați pe imagini și arătați împreună cu degetul. Mai 
întâi este mai ușor când vorbești tu, dar încet încet 
copilul poate asculta textul din carte. La biblioteca 
ta există recomandări de cărți de împrumutat.

Vorbește în limba ta maternă
Vorbește, cântă și citește în limba ta maternă. Majo-
ritatea copiilor din lume trăiesc în medii cu diversi-
tate lingvistică, iar crescutul într-un mediu cu mai 
multe limbi aduce numai avantaje.

Află mai multe
• Citește mai mult despre Bokstart aici: 

www.bokstart.se
• Dacă te îngrijorează dezvoltarea limbii copilului 

tău, contactează barnavårdscentralen (cen-
trul de îngrijire a copiilor). Poți discuta despre 
dezvoltarea limbii copilului tău și cu personalul 
de la învățământul preșcolar.

Limbajul 
copilului 
de la circa 
1 an

Kulturrådet (Consiliul cultural) are misiunea guvernului de a promova 
cititul și de a stimula dezvoltarea limbajului copiilor mici. Bokstart (Înce-
putul cititului) este o provocare naționalǎ care se adreseazǎ pǎrinților și 
adulților din apropierea copiilor.

Rum
änska

Câte ceva despre limbajul 
copilului de la 1 an
•  Copilul folosește gesturi și sunete pentru a-ți 

spune ceva.
•  Primele cuvinte se referă la aici și acum, cum ar fi 

minge, ursuleț și uite. 
•  Copilul tău înțelege mai multe cuvinte decât poate 

exprima, dar are nevoie de ajutorul tău pentru a 
le interpreta și comenta. 

Urmeazǎ interesul copilului
Poți folosi tot ce vedeți și faceți în viața de zi cu zi 
pentru a dezvolta limbajul copilului. Exprimă prin 
cuvinte ceea ce îi atrage atenția copilului în acest 
moment. Când copilul zice sica și arată spre o pisică, 
tu poți răspunde: Da, aceasta este o pisică. Îți plac 
pisicile? Nu uita să aștepți răspunsul copilului. 

Fii atent și ascultă
Când îi acorzi copilului toată atenția și îl asculți cu 
interes, copilul va simți că tu consideri că mesajul 
este important, fie prin aceea că copilul spune aceas-
ta prin cuvinte, arată cu degetul sau îți transmite 
vreun semnal în alt fel. Din rǎspunsurile tale, copilul 
învață să aștepte până când îi vine rândul la convor-
bire.

Joacă-te cu limba
Cântă cântece, rimează, crează versuri scurte și 
joacă-te cu jocuri de cântece. Folosește degetele de 
la mâini și picioare, folosește bipuri, fredonează și 
glumește!



Vorbiți și citiți împreunǎ
Copilul se bucură acum de mai multe cărți diferite 
în legătură cu care puteți discuta împreună. Pune 
întrebări deschise despre ce se întâmplă în cărți și fă 
legătură cu experiențele copilului. Ce crezi tu...? Îți 
amintești...?

Vorbește în limba ta maternă
Vorbește, cântă și citește în limba ta maternă. Majo-
ritatea copiilor din lume trăiesc în medii cu diversi-
tate lingvistică, iar crescutul într-un mediu cu mai 
multe limbi aduce numai avantaje.

Află mai multe
• Citește mai mult despre Bokstart aici: 

www.bokstart.se
• Dacă te îngrijorează dezvoltarea limbii copilului 

tău, contactează barnavårdscentralen (cen-
trul de îngrijire a copiilor). Poți discuta despre 
dezvoltarea limbii copilului tău și cu personalul 
de la învățământul preșcolar.

Limbajul 
copilului 
de la circa 
18 luni

Kulturrådet (Consiliul cultural) are misiunea guvernului de a promova 
cititul și de a stimula dezvoltarea limbajului copiilor mici. Bokstart (Înce-
putul cititului) este o provocare naționalǎ care se adreseazǎ pǎrinților și 
adulților din apropierea copiilor.

Rum
änska

Câte ceva despre limbajul 
copilului de la 18 luni
•  Mulți copii înțeleg aproximativ 200 de cuvinte 

din viața cotidiană la această vârstă.
•  Copilul folosește singur unele cuvinte, dar cuvintele 

pot avea semnificații diferite depinzând de context.
•  Mulți copii încep să combine cuvinte, de exemplu 

mama aici sau ine acolo. 

Vorbiți mult împreunǎ
Vorbiți despre ce faceți în diferite situații. Spune-i copi-
lului ce se întâmplă și exprimă ceea ce faci în cuvinte. 
Ascultă cu atenție la ceea ce crede și la ce se gândește 
copilul. Dă-i copilului timpul de care are nevoie. 

Confirmǎ și dezvoltă ceea 
ce spune copilul
Când folosești cuvintele copilului și adaugi altele 
noi, ajuți copilul să-și dezvolte limba. Dacă copilul 
spune „pa-pa” tu poți adăuga: Da, este mâncare și 
acum vom mânca. Dacă copilul tău zice ică în loc de 
pisică, nu este ceva neobișnuit la această vârstă. Nu 
corecta copilul, ci folosește tu însuți cuvântul pisică 
pentru ca copilul să audă cum sună.

Fǎ legǎtura cu lucruri 
din lumea copilului
Este mai ușor să înveți lucruri noi dacă faci legătura 
cu ceva din ceea ce copilul știe deja. Dacă vedeți o 
fotografie cu o pereche de pantaloni, poți arăta cu 
degetul la pantalonii copilului și spune: Și tu ai pan-
taloni, la fel ca copilul din carte.



Citiți împreunǎ
Fă un obicei din a citi câtva pe fiecare zi. Mulți copii 
au o carte favorită pe care vor să li se citească me-
reu. Cărțile cu imagini pot conține acum povești mai 
complicate, dar vorbitul și cititul rămân preferința 
principală. 
 Începe discuții despre ce este vorba în carte și 
încurajează copilul să pună întrebări între timp. 
Când copilul întreabă, așteaptă, ascultă și gândiți-vă 
împreună.
 Nu uita că jocul este felul copilului de a învăța. 
De aceea, juacați-vă, citiți și povestiți împreună. 
Rimele, versurile scurte și cântecele aduc în continu-
are bucurie. A citi cărți, este cel mai bun mod de a 
învăța cuvinte noi.

Vorbește în limba ta maternă
Vorbește, cântă și citește în limba ta maternă. Majo-
ritatea copiilor din lume trăiesc în medii cu diversi-
tate lingvistică, iar crescutul într-un mediu cu mai 
multe limbi aduce numai avantaje.

Află mai multe
• Citește mai mult despre Bokstart aici: 

www.bokstart.se
• Dacă te îngrijorează dezvoltarea limbii copilului 

tău, contactează barnavårdscentralen (cen-
trul de îngrijire a copiilor). Poți discuta despre 
dezvoltarea limbii copilului tău și cu personalul 
de la învățământul preșcolar.

Limbajul 
copilului 
de la circa 
3 ani

Kulturrådet (Consiliul cultural) are misiunea guvernului de a promova 
cititul și de a stimula dezvoltarea limbajului copiilor mici. Bokstart (Înce-
putul cititului) este o provocare naționalǎ care se adreseazǎ pǎrinților și 
adulților din apropierea copiilor.

Rum
änska

Câte ceva despre limbajul 
copilului de la 3 ani
•  Mulți copii înțeleg acum mai multe sute de cu-

vinte. Combină cuvinte formând fraze și încep să 
întrețină convorbiri scurte.

•  Copilul pune o mulțime de întrebări și începe să înțe-
leagă cum se folosesc cuvintele și să se joace cu ele. 

•  Copilul tău începe să povestească despre ce i s-a 
întâmplat și îi place să asculte când povestești. 

Descoperǎ litere și cuvinte
La vârsta preșcolară mulți copii sunt curioși despre 
litere și cuvinte. Citește și arată cu degetul spre indica-
toare și ambalaje când copilul arată că îl interesează. 
Descoperă de asemenea împreună semne și simboluri 
din împrejurimi și vorbiți despre ce înseamnă.  

Explicǎ cuvintele noi
Folosește cu plăcere cuvinte noi pentru ceea ce se în-
tâmplă și despre ce vedeți în zilele obișnuite. Explică 
cuvintele pe care copilul nu le înțelege: marea este 
un fel de lac, numai că este cu mult mai mare. Sau: 
când coborâm la plajă, facem baie în mare.

Discutați
Vorbește despre ce s-a întâmplat în cursul zilei. Con-
tinuă să discuți despre ceva ce ai auzit sau ai văzut 
că a făcut copilul la unitatea preșcolară și încurajea-
ză-l să vorbească mai mult.
 Majoritatea copiilor de 3 ani nu pronunță toate cu-
vintele ca noi, adulții. Când auzi un cuvânt care sună 
diferit, poți să-l pronunți cum este corect, iar copilul 
își va aminti până la urmă să-l pronunțe corect.


