www.fli.it

www.cplol.eu

romeno 06/03/2014 / Illustrazione: Hugo Bossard, Biberist ©

Ce limbă o să vorbesc cu copilul meu ?

Limba ta maternă =
Limba inimii tale

În plus,
ca părinții copilului tău este foarte recomandat de a intra in
subiectul limbii Italiene așa cum să intri în contact cu copii
care vorbesc limba Italiană..

• Spune-i copilului tău poveşti, spune-i sau cântă-i versuri
reconfortante și cântece de leagăn , este un bun mod
de a-i comunica limba și cultura ta.

• Dacă părinții vorbesc limbi diferite , amândoi partenerii ar
trebui să vorbească cu copilul lor in propria limbă maternă.

• Vorbește cu copilul tău în limba în care ai încredere și în
care te simți bine.

• Multilinguismul = O șansă
Gradul succesului în a vorbi o a doua limbă depinde de cât
de mult se vorbește și înțelege o primă limbă.

Limba ta maternă=
Limba inimii tale

atunci nu ezita să ceri sfatul unui expert.

Dacă copilul tău gângăvește sau dacă el/ea cârâie o prea lungă perioadă de timp........

Dacă ești îngrijorat pentru abilitățile limbajului copilului tău,.........

Dacă copilul tău nu se dezvoltă în acest fel,........

La 5/6 ani (vârsta de grădiniță)
Un copil este în grad să vorbescă în așa fel încât să se înțeleagă cu
persoanele dinconjur și este în grad să exprime sentimente și nevoi.

La 4 ani
Un copil face fraze scurte și întreabă „De ce?“. În plus este în grad
să înțeleagă povești scurte și să își aducă aminte cântece și versuri.

La 3 ani
Un copil pune întrebări: „Ce/Ce este asta?“ , „Cum este?“ și este
în grad să producă mai multe sunete.

La 2 ani
Un copil este în grad să înțeleagă zilnic , în funcție de situație
cere și vorbește cel puțin 50 de cuvinte.

În primul an
Un copil înțelege numele lui/ei , menține contactul cu ochii ,
murmură și imită sunete.

Dezvoltarea limbajului

