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Copilul  are ceva special…..te are pe tine! 

Modelul lingvistic al părinţilor este cel mai puternic inductor  al procesului de organizare 

a limbajului copilului.  

Aspecte majore ale acestui model sunt: 

 permanenţa comunicării verbale dintre părinte şi copil în timpul acordării îngrijirilor, al 

jocului, al activităților educative, al programului zilnic, etc.; 

 încărcătura afectivă a vorbirii părinţilor; 

 tonalitatea moderată şi muzicală a vorbirii; 

 solicitudinea exprimată; 

 claritatea şi corectitudinea vorbirii; 

 dialogul fără răspunsul copilului, pe care-l formulează părintele; 

 selecţia şi adaptarea cuvintelor, noţiunilor la nivelul de înţelegere a copilului, evitându-se 

vorbirea monoverbală sau în construcţii stilistice greoaie, precum şi vorbirea infantilă; 

           

Pentru a relaţiona cu lumea înconjurătoare avem nevoie de mijloace de exprimare şi 

comunicare. Datorită complexităţii structurii limbajului şi rolului esenţial atât al procesului de 

comunicare, cât şi al expresivităţii limbajului, tulburările apărute la nivelul acestora pot afecta 

structura personalităţii copilului, având implicaţii negative, inclusiv în relaţiile interpersonale. 



                                                            

 Un program zilnic echilibrat, cu un regim de viaţă ordonat, cu respectarea orelor de 

somn, evitarea trezirilor bruşte şi a stărilor de agitaţie sunt foarte importante. 

 Evitarea alimentelor excitante: ciocolata, cacao, condimente. 

 Înainte de culcare se recomandă o cană de lapte călduţ sau ceai calmant. 

 Este necesară călirea organismului prin practicarea unor sporturi care nu presupun  

încordare. 

 Atunci când vă adresaţi copilului vorbiţi calm, utilizând un limbaj simplu, cu pauze între 

propoziţii, fraze. 

 Enunţurile exprimate să fie cât mai scurte și concise. 

 Nu-l întrerupeţi niciodată pe copil. 

 Ascultaţi ce zice copilul şi nu cum zice copilul. Simulaţi că nu sunteţi atent la modul cum 

vorbeşte. 

 În conversaţie aşteptaţi răspunsul copilului, acordându-i timp suficient pentru a răspunde. 

 Dezvoltaţi sentimentul de încredere al copilului. 

 Folosiţi recompense în zilele lui “bune”. 

 Nu-l răsfăţa, ştie foarte bine cât şi ce i se cuvine însă încearcă….totuşi. 

 Fii ferm, asta îl ajută să se aşeze la locul lui. 

 Nu folosiţi forţa, asta îl poate face să înţeleagă că doar forţa contează şi o să facă la fel. 

 Fii consecvent , asta îl ajută să înţeleagă că nu poate scăpa nepedepsit iar data viitoare o 

să fie atent la comportamentul lui. 

 Nu face promisiuni pe care nu poţi să le respecţi, asta îl poate face să piardă încrederea în 

tine. 

 Lasă-l să facă lucruri pe care le poate face singur. 

 Nu-i încuraja relele obiceiuri, altfel o să le continue. 

 Să nu-l corectezi în public, fă-o între patru ochi o să fie mult mai sensibil. 

 Indispoziţiile nu trebuie băgate în seamă, astfel o să profite de faptul că i se acodă prea 

multă atenţie iar acestea nu dispar. 
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 Învaţă-l că poate face greşeli fără să simtă că nu e bun de nimic. 

 Nu-l cicăli, o să încerce să se protejeze ignorându-vă. 

 Pedeapsa să  nu fie prea grea pentru el, se poate speria şi s-ar putea să spună minciuni. 

 Nu-l respinge când pune întrebări, poate caută în altă parte informaţii.  

 Nu te teme că timpul petrecut împreună e prea scurt, contează cum îl petreceţi. 

 Poartă-te cu copilul tău ca şi cu un prieten, invaţă mai bine de la un model decât de la un 

critic. 

 Nu uita că nu poate creşte fără încurajări şi încredere ! 

 

 

 


