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Exercitii de stimulare a limbajului 

In demararea terapiei de dezvoltare a limbajului este important ca adultul sa-i 

vorbeasca copilului cu calm, blandete, incredere intrucat o atitudine prea autoritara, negativa 

nu-l indeamna pe copil la altceva decat la asocierea neputintei lui de a verbaliza cu 

comportamentul dezaprobator al adultului si cu sentimente negative care il inhiba si mai tare 

pe copil. Tineti minte pentru copil nu exista treburi „serioase” care necesita rezolvarea 

urgenta, copilul nu este un adult mai mic, el trebuie sprijinit, incurajat si invatat pas cu pas, iar 

la varsta aceasta,  principala lui metoda de a invata, de a asimila este jocul. 

Obiectivul nostru principal este sa-l determinam pe copil sa vorbeasca, dar trebuie sa 

avem grija sa nu-l fortam, sa nu-l obosim, sa nu-l plictisim; sa-i oferim modelul verbal corect; 

sa-i oferim modelul actional corect – exercitii de mima, pantomima (atunci cand imitam 

diverse actiuni), sa-i oferim indicatiile verbale de care are nevoie; trebuie sa pregatim 

impreuna cu copilul terenul propice pentru dezvoltarea limbajului. Puneti-va in locul lui, traiti 

de putina vreme in China, n-ati participat la cursuri de limba chineza (sunteti prea mici pentru 

astfel de cursuri), dar pentru ca in jurul d-voastra s-a vorbit doar in limba chineza ati reusit sa 

intelegeti in mare mesajele verbale ale celorlalti, acum suntem la nivelul cand avem nevoie ca 

informatia sa fie structurata corespunzator pentru ca cel mic sa o poata asimila. 

Resurse materiale: In jocurile d-voastra cu copilul incepeti prin folosirea obiectelor/ 

jucariilor familiare lui, apoi treceti la folosirea imaginilor acestor obiecte, apoi imagini 

reprezentand actiuni cunoscute, carticele de povesti cu suport imagistic (cu imagini) „Cutiuta 

muzicala” – cd-uri cu muzica pentru copii, pe site-urile de mai jos gasiti jucarii inteligente 

adecvate  pentru varsta copilul d-voastra: 

http://casaretro.com/ 

http://www.omfal.ro/ 

http://www.boribon.ro/ 

 

         Exerciti respiratorii necesare pentru dezvoltarea capacitatii respiratorii: sa suflam, sa 

facem balonase de sapun; sa suflam in bucatele de hartie; sa suflam printr-un pai intr-un pahar 

cu apa;  

       RECOMANDARE:  

Inspir/ expir – pauza (de 3-4 ori) 

Inspir- pauza (retinerea aerului in plamani) 

Expir –pauza 

Inspir/ expir – pauza 

Inspir- pauza (retinerea aerului in plamani) 

Expir –pauza 
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             Exercitiile de respiratie se insotesc de miscari usoare de brate, pot fi prezentate 

copiilor mici ca exercitii de gimnastica, in acest timp ii putem invata sa respire corect. 

Treptat, exercitiile respiratorii se vor insotii cu sunete: expirul aerului pentru propuntarea 

vocalelor (a, o, u, i, e) 

Ridicarea lentă a capului pe spate (cu inspiraţie pe nas) urmată de aplecarea capului în faţă cu 

expiraţie prelungită pe gură. 

 

          Incepeti prin a fi foarte atenti la dorintele copilului d-voastra, chiar daca in acesta etapa  

dezvoltarea  limbajul copilului  este  in faza incipienta, el se va folosi  de toate mijloacele pe 

care le detine (plans, gestica)  pentru a-si face cunoscute dorintele/ necesitatile; verbalizati 

(denumiti) d-voastra actiunea pe care o desfasoara sau obiectul/ jucaria pe care si-o doreste, 

incurajati-l sa semnalizeze verbal sau non-verbal daca ati intuit corect dorinta copilului, daca 

ii place sau nu activitatea pe care o desfasoara, daca isi doreste sau nu o anumita jucarie. 

 Vorbiti cu copilul d-voastra, explicati-i cu cuvinte cat mai simple actiunea/ jocul pe 

care il desfasurati impreuna cu el; incurajati-l de copil sa comunice daca actiunea respectiva ii 

face sau nu placere. 

 Ascultati impreuna cantecele pentru copii, invatati-le si cantati’i-le in timp ce va jucati 

sau il adormiti, e o forma mascata pentru exercitii de repetare a silabelor simple (la-la-la;    

na-na-na). 

 Chiar daca limbajul expresiv al copilului d-voastra este in formare, el intelege destul 

de bine ceea ce-i comunicati. Descrieti-i copilului d-voastra atat actiunile prezente, cat si cele 

pe care urmeaza sa le efectuati in viitorul apropiat; descrieti-i si activitatile celorlalti membrii 

ai familiei, insotite de suport imagistic (poze) de exemplu fotografii de la serviciu cu mama si 

tata.  Cititi’i povestioare scurte insotite de imagini, aratandu’i personajele. 

 Folositi obiecte si jucarii familiare in stimularea limbajului. Prezentati-i obiectul, 

denumiti-l silabisit (asigurati-va ca copilul va priveste in timp ce vorbiti cu el), starniti’i 

interesul anuntandu-l ca urmeaza sa ascundeti obiectul/ jucaria; ascundeti obiectul undeva 

unde copilul il poate observa, intrebati-l „unde este ....?”, daca nu a fost atent dati-i indicatii 

despre locul unde este ascuns, cand il descopera felicitati-l (imbratisati-l sau aplaudati-l) si 

lasati-l sa-l analizeze in timp ce d-voastra ii puteti povesti la ce foloseste obiectul respectiv. 

Incepeti cu 2-3 obiecte pe zi cu pauze intre exercitii (lasand copilul sa se joace liber intre 

timp), in zilele urmatoare puneti in camera de joaca  printre jucariile copilului si cele 3 – 5 

obiecte prezentate zilele trecute, cereti-i copilului unul dintre obiecte, felicitati-l cand il 

gaseste, incurajati-l sa verbalizeze impreuna cu d-voastra. 

      Folositi imagini (poze, jetoane) ale obiectelor/ jucariilor in stimularea limbajului. 

Prezentati-i copilului imagini ale obiectelor cu care ati lucrat saptamanile trecute, lasati- i 

obiectele undeva la indemana; aratati-i imaginea incurajandu-l sa verbalizeze dupa d-voastra 

denumirea si sa gaseasca obiectul din imagine, indrumati-l daca nu reuseste din prima 

incercare, felicitati-l la la fiecare reusita. 
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 Folositi papusa/ ursuletul/ jucaria preferata pentru a-l incuraja sa inteleaga si sa 

verbalizeze actiunile. „hai sa-l adormim pe ursulet”, „cum sforaie ursuletul?” „ sa-l hranim 

impreuna pe ursulet”, „sa-l schimbam pe ursulet”, „sa-l punem pe olita sa faca pipi” , efectuati 

d-voastra actiunile cu ursuletului, in timp copilul culca ursuletul iar d-voastra sforaiti, 

incurajandu-l si pe copil sa imita sforaitul, imitati impreuna actiunile, extindeti actiunile la 

diverse animalute, incurajandu-l pe copil sa produca onomatopee specifice fiecarui animalut.  

La sfarsit felicitati atat ursuletul/ jucaria cat si copilul. 

Imitam actiunile din imagine: mai intai identificam personajele, ii cerem sa arate cu 

degetelul personajele, apoi le denumim impreuna, suntem atenti la actiunile pe care le fac 

personajele, le imitam, apoi le denumim. Ex: „Pisica doarme. Tu cum dormi?” 

Notiuni de pozitii spatiale. Puneti jucaria pe scaun/ sub scaun; in dulap/ in fata 

dulapului/ in spatele canapelei; verbalizati de fiecare data unde este situata, solicitandu-l sa va 

dea jucaria de pe scaun, din dulap, din spatele canapelei; rugati-l apoi sa puna jucaria pe 

masa/ sub masa, in fata lui/in spatele lui; dirijati-l si incurajati-l, sigur va reusi. 

Folositi apoi pentru verbalizare imagini mai complexe, cu mai multe personaje, mai 

multe actiuni, identificati pozitiile obiectelor. Fiecare isi alege un personaj (intai mama, apoi 

copilul) il denumiti, apoi spuneti ce face, cum este imbracat, etc. 

Sa invatam  copilul sa socializeze. Socializarea copilului nu vine de la sine, el trebuie 

introdus in cercuri de „prieteni” de varsta apropiata; la varste mici copilul nu este in masura sa 

initieze acte de socializare, asa ca d-voastra trebuie sa relationati cu familii ce au copii de 

aceeasi varsta, prieteniile de genul asta se leaga foarte usor in parcuri (la locurile de joaca 

pentru copii). Stabiliti intalniri periodice cu „prietenii de joaca” ai copilului d-voastra, 

impreuna vor invata sa socializeze, sa-si comunice dorintele, lucrurile care nu le plac. 

 

      

 


