COM APRENC A PARLAR? APRENC A PARLAR PARLANT
ALGUNES IDEES PER A MILLORAR LA COMUNICACIÓ

-

Acosta’t, ajupa’t, mira’m als ulls, i així m’és més fàcil entendre’t.

-

Si porto el xumet, treu-me’l que si no, no puc parlar bé. Pensa que el xumet em
calma, però potser em pots ajudar a calmar-me d’altres maneres. Si tinc més de
dos anys ja començo a estar preparat per anar deixant el xumet.

-

Parleu amb mi encara que us sembli que no us entenc o que no us escolti.
Expliqueu-me coses, ajudeu-me a entendre el meu entorn. Fixeu-vos que a
vegades només em doneu ordres. A mi també m’interessa saber que us passa i
que passa al meu voltant.

-

Parleu-me amb normalitat, expliqueu-me contes. Ajudeu-me a diferenciar-me dels
altres, parleu-me del que m’agrada i del que no. Doneu-me alternatives perquè jo
pugui decidir el que vull. Ajudeu-me a expressar verbalment el que em passa (per
què estic content o enfadat?, per què estic trist?). Si vosaltres m’expliqueu el que
em passa, jo em sento més bé. No us desanimeu, encara que moltes vegades no
entenc les vostres paraules si que entenc el vostre to de veu, l’expressió de la
vostra cara i del vostre cos i, això, també és llenguatge.

-

No us preocupeu, no m’heu de parlar de cap manera especial. Comenteu-me el
que passa al meu voltant, el que podria passar i imagineu situacions que puguin
interessar-me. No us capfiqueu, jugueu una estona amb mi que m’agrada molt
jugar amb vosaltres.

-

Parleu-me a poc a poc, amb frases curtes, sigueu expressius gestualment i jugueu
amb la veu, ara parleu fort, ara fluix, que m’agrada que em sorprengueu. Deixeume temps perquè us contesti i us entengui. M’agrada passar-ho bé amb vosaltres.

-

Si us plau, no em corregiu contínuament i no em feu repetir, em costa molt fer el
que em dieu, em desanimo i llavors ja no ho vull intentar. Repetiu el que jo dic i
amplieu-lo tot allargant la frase, així mica en mica jo aniré aprenent.

-

Si us parlo amb signes, feliciteu-me, us estic parlant però a la meva manera, poseu
paraules als meus signes, però no us preocupeu que jo de mica en mica també ho
faré. No sóc gandul, ja parlaré, però em costa una mica, feliciteu-me pels meus
petits avenços i els meus intents per comunicar-me.

-

Escolteu-me, amb temps, sense presses, espereu, no acabeu les frases per mi,
necessito saber que esteu al meu costat i que m’enteneu.

-

M’agraden molt les cançons infantils perquè així aprenc paraules noves, canteu
amb mi encara que jo no en sàpiga. Comenceu les cançons i deixeu espais perquè
jo posi les paraules o els gestos que se.

-
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-

M’agrada molt que em digueu que ho faig molt bé. És important que em feu veure
els meus petits progressos. M’agrada molt veure-us contents i així m’ajudeu a fer
les coses més bé.

-

No utilitzeu diminutius per parlar amb mi.

-

Digueu-me les coses pel seu nom. Jo vull aprendre el nom de cada cosa, vull
saber si menjo llom, pollastre o rap, i no que tot és “xixa”.

-

Em diverteix fer els sons dels animals amb tu, m’ajuda a practicar els sons de la
parla, però no t’oblidis de dir-me quin nom tenen. Jo dic “guau guau”, però tu
ensenya’m que es diu “gos”.

NO EM VULGUEU ENSENYAR A PARLAR, PARLEU AMB MI I JO, DE MICA EN
MICA, A LA MEVA MANERA, TAMBÉ PARLARÉ AMB VOSALTRES.

En col·laboració amb:

