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Dezvoltarea vorbirii este o caracteristică importantă ce denotă calitatea unităților preșcolare, pentru ca 
fiecare copil să poată beneficia de un mediu care să-i stimuleze această abilitate. Atunci când începem o 
conversație cu copilul și îl încurajăm să povestească, să asculte, să-și lase imaginația să zburde, să pună 
întrebări și să dea explicații, contribuim, de asemenea, la dezvoltarea limbajului său.  
 
Cum puteți dumneavoastră în calitate de părinți, să vă sprijiniți copilul în viața de zi cu zi? 
Dezvoltarea vorbirii în viața de zi cu zi, constă în esență, în a purta un dialog permanent cu copilul 
dumneavoastră. Dezvoltați vocabularul copilului dumneavoastră, dacă vă arătați interesat de el și dacă 
puneți întrebări. Copiii preșcolari sunt ca niște „bureți de cuvinte”. În primii ani de viață, aceștia au 
capacitatea de a memora cuvinte noi direct după ce le-au auzit doar o dată. Cu toate acestea, ei încă nu 
știu ce înseamnă exact aceste cuvinte și cum să le folosească corect. Prin urmare, copiii trebuie să 
repete noile cuvinte și concepte în diferite situații. Doar cu timpul, vor putea să folosească noile cuvinte în 
mod specific. 
 
În viața de zi cu zi, puteți vorbi cu copilul dumneavoastră în timpul activităților obișnuite și al situațiilor 
recurente. Tocmai aceste situații cotidiene sunt cele care oferă oportunități pentru recapitularea 
conceptelor importante. În acest fel, copilul aude mereu aceleași cuvinte. Acest lucru nu necesită nici o 
planificare sau pregătire, ci doar conștientizarea importanței acestor situații și atenția necesară pentru a le 
recunoaște și a le aborda. 

 
Jocurile și poveștile 
Jocul stimulează, de asemenea, dezvoltarea vorbirii. În acest proces, copilul reia experiențele din lumea 
de zi cu zi și se cufundă în propria sa lume imaginară. Dezvoltarea limbajului și dezvoltarea jocului sunt în 
strânsă corelare. Copilul are acest dar de a-și folosi imaginația în timpul jocului, dar și materialele noi și 
interesante îi pot stârni curiozitatea. Dacă vă jucați ca adult, puteți exprima în cuvinte și verbaliza ceea ce 
s-a întâmplat. În acest fel, deveniți un exemplu lingvistic, implicându-vă în joc și intrând în acest dialog 
important. 
 
Cartea ilustrată poate fi folosită, de asemenea, în mod special pentru dezvoltarea limbajului. Este 
deosebit de benefic nu numai să citiți cu voce tare sau să spuneți povești, ci și să vă implicați copilul. În 
acest proces, ar trebui să contribuie și ei cu ideile lor la poveste și să își dezvolte propriile idei. Dvs. 
trebuie să repetați corect propozițiile pe care copilul le-a spus incorect și să dezvoltați, de asemenea, 
propozițiile incomplete. Important: Cu toate acestea, nu subliniați în mod explicit greșelile, ci doar arătați-
i copilului dvs. că ați înțeles. Astfel corectați indirect copilul, iar acesta aude cel mai important lucru, 
pronunția corectă. 
 

Ce limbă este cea mai importantă? 
Uneori, părinții vor să-și ajute copilul vorbindu-le în germană în loc să le vorbească în limba maternă. Cu 
toate acestea, am dori să vă încurajăm să vă sprijiniți copilul să învețe limba maternă într-un mod bine 
fundamentat. Cercetările privind dobândirea celei de-a doua limbi arată în mod clar că părinții își ajută cel 
mai bine copilul atunci când continuă să vorbească cu el în propria limbă. Cu cât copilul vorbește mai 
bine prima sa limbă, cu atât îi va fi mai ușor să învețe o altă limbă. 
 
Creșele sunt un loc ideal în care copiii învață limba germană prin joacă chiar înainte să înceapă grădinița 
și în care se pune accentul pe egalitatea de șanse. Acest lucru este susținut de contribuțiile financiare ale 
Cantonului, pentru sprijinul dezvoltării lingvistice timpurii. 
 
Personalul de îngrijire  va fi bucuros să vă răspundă la orice întrebare pe parcursul acestui proces, pentru 
că pe baza unei relații construite pe încredere, putem face mai multe împreună pentru copilul 
dumneavoastră! 


