
 
 
 
 
 
 

CUM VORBIM 
 
Trebuie ştiut de  dezvoltarea vorbirii către oricare părinte că

este strâns legată de le copilului. Cam în  perioadele de vârstă a
jurul vârstei de 6 luni copilul începe să înţeleagă primele cuvinte 
şi apoi să pronunţe sunete, silabe: da-da, ta-ta, pa-pa, ma-ma 
etc. Copilul este acum receptiv la vorbele adultului care aprobă 
sau dezaprobă anumite acţiuni ale acestuia. Vorbirea părinţilor 
în această perioadă va fi clară, folosind cuvinte corect 
pronunţate şi treptat, ajutat de părinţi, copilul îşi va însuşi 
cuvinte, mai întâi legate de hrană, jucării, fraţi, obiecte din casă 
etc. Copilul va înţelege aproape tot ce i se spune înainte de a 
putea vorbi. Mai întâi părinţii, apoi grădiniţa sunt factorii care 
concură şi devin absolut necesari în dezvoltarea vorbirii 
copilului. Jocul, cu funcţia lui formativă, pune copilul în faţa unor 
cerinţe variate, favorabile unei dezvoltări normale a vorbirii, 
pentru ca în jurul vârstei de 5 ani să apară forme noi de dez-
voltare în gândire şi, legat de aceasta, în vorbire. Apare atenţia 
voluntară la copil, el ascultă explicaţiile şi dă răspunsuri la 
întrebări. Executând unele activităţi, memorarea voluntară va 
lua locul celei involuntare, apare posibilitatea formării unei con-
duite controlate: de a vorbi când este întrebat, de a da răspun-
suri clare etc. 

O mare importanţă o are în această perioadă de vârstă 
limbajul părinţilor. Copilul, la această vârstă, este un receptor 
fidel al vorbirii părinţilor. Dacă mama va spune „căpac” în loc de 

 33



„capac”, copilul îşi va însuşi vorba spusă de mama: „căpac”. Tot 
atât de fidel va fi şi faţă de tata care va scăpa vrând-nevrând o 
înjurătură, pe care copilul o va repeta. Strigătele, de asemenea, 
vor impresiona copilul şi el şi le va însuşi. 

 
 

Vocabularul 
 
Câte ceva despre acest subiect ă ştie  este necesar s

oricare părinte. Vocabu talitatea cuvintelor pe larul constituie to
care le întrebuinţăm în vorbire. Cu cât numărul de cuvinte este 
mai mare, vorbirea noastră este mai expresivă, mai corectă şi 
mai exactă. 

 
 

Cum se îmbogăţeşte vocabularul? 
 
Lectura este una din cele mai la îndemână surse pentru a 

ne îmbogăţi vocabularul. În cazul copiilor mici există alte mo-
dalit ţi de a învăţa cuvinte noi: ă

 

a. povestiri spuse de mama, tata sau fraţii mai mari; 
b. prin audierea unor emisiuni, prin memorarea de poezii; 
c. prin vizionarea unor spectacole etc. 
 

La început unele cuvinte vor fi cu greu pronunţate de copil, 
dar,  Nu trebuie să uităm  cu ajutorul părinţilor, ei şi le vor însuşi.
că pronunţia şi înţelesul unor cuvinte sunt strâns legate de 
dezvoltarea anumitor organe ale vorbirii şi de dezvoltarea anu-
mitor trăsături psihice. Datoria părinţilor în această perioadă de 
vârstă a copilului este să-i vorbească corect şi să-l ajute corec-
tând pronunţia greşită a unor cuvinte. Mai mult, dacă părinţii vor 
observa o greutate în pronunţare la copilul lor, neapărat vor 
consulta un specialist (logoped) spre a depista cauza şi a 
corecta vorbirea copilului. 
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Unii copii nu pot pronunţa anumite sunete ca: rr, ss etc. 
Părinţii vor putea ajuta copilul punându-l, sub formă de joc, să 
arate cum mârâie Azorel – căţelul: mârrr! şi după un număr de 
asemenea exerciţii copilul va depăşi dificultatea. La fel vor pro-
ceda cu sunetul s – cum face gâsca? –, ssss!. Grădiniţa şi apoi 
şcoala vor face adevărate lecţii de dezvoltare a vorbirii copiilor. 
Chiar dacă micuţul nu a învăţat prea multe cuvinte, deci nu are 
un vocabular bogat, va înţelege atunci când tata sau mama îi 
spun că un anumit fapt nu trebuie făcut. 

 
 Exemplu: „Nu rupe floarea!” sau „Nu e voie acolo!” etc. 
 
 
Tonul răstit al unei discuţii între părinţi îl va afecta pe copil 

şi ca urmare va începe să plângă. De aici concluzia că înţelesul  
cuvintelor apare înaintea capacităţii de a pronunţa acele 
cuvinte. Atmosfera de bună dispoziţie, de vorbire corectă pe un 
ton prietenos, vor fi pentru copil o adevărată şcoală, prima şi 
cea mai importantă, până când ajungând la vârsta la care va 
putea frecventa grădiniţa şi şcoala, va primi acolo adevărate 
lecţii după criterii pedagogice. 

 
 

Ce pot întreprinde părinţii 
 
1. Vor pune la dispoziţia copilului cărţi ilustrate şi îi vor cere 

copilului să spună ce vede: numele obiectului, culoarea etc. 
Apoi cu acest cuvânt părintele va alcătui o propoziţie uşoară: 
„Ce vezi aici?”,  „Eu văd un măr”. Şi aşa treptat, copilul va 
învăţa să vorbească trecând de la cuvinte la propoziţii. Cu cât 
numărul de cuvinte va fi mai mare, deci va avea un vocabular 
mai bogat, cu atât vorbirea lui se va forma mai repede şi va fi 
mai aleasă. 

2. Explicaţia este lămurirea unor fapte care au loc în viaţa 
de familie, a unor imagini din cărţi ilustrate, a unor obiecte din 
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jurul lui, a modului de folosire a acestor obiecte. În acest mod 
copilul va fi pus în situaţia să separe mintal un obiect de altul, 
să-i spună numele şi să-l folosească. 

 
 Exemple: „Unde este cana?”, „la cana cu lapte şi bea, 

pune şi pâine în lapte.”, „la cartea şi deschide-o!”, „Dă-i tatei 
fularul!” etc. 

 

 
De la aceste aşa-zise comenzi de acţiuni se trece treptat la 

explicaţia propriu-zisă în care părintele, pe un ton cald, folosind 
cuvinte pe înţelesul copilului va lămuri: la ce foloseşte un obiect 
sau altul, cum îl folosim, unde îl punem spre a-l putea găsi la 
nevoie etc. 

3. Povestirea ocupă un loc important în formarea vorbirii 
copilului. 

 

 Exemplu: Mama, venind de la cumpărături, va arăta 
copilului ce a cumpărat: „Am cumpărat pâine şi lapte de la 
magazinul din colţul străzii. Ţie ţi-am luat bomboane, pentru că 
ştiu că-ţi plac. La venire m-am întâlnit cu vecina”. 

 
 
Un alt gen de povestiri vor putea fi făcute în legătură cu 

obiectele din jurul copilului. 
 

 Exemplu: „Fularul tău l-am lucrat chiar eu. Am cumpărat 
lâna şi l-am împletit pentru tine. E albastru. Ştiu că îţi place 
culoarea”. 

Astfel copilul va fi învăţat să asculte mici întâmplări care îi 
vor deschide orizonturi noi spre tainele vorbirii. Cuvinte noi, 
aşezate în propoziţii corecte, spuse pe un ton cald, apropiat de 
sufletul lui. Din şirul povestirilor el va aduna bob cu bob un nu-
măr de cuvinte pe care le va folosi şi el. Explicând anumite 
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