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POTENCIEM QUE ELS NENS I NENES 
PRENGUIN LA INICIATIVA.

¡ Comunicar-se és més que parlar: la mirada, el fet d'assenyalar, els sons,
el somriure, els plors... també són una manera de comunicació.

¡ Una forma d'estimular el llenguatge és deixant que el nen o nena prengui la
iniciativa.
¡ Observar atentament per esbrinar quan i com es comunica

¡ Donar temps i
esperar. Això pot significar certs moments de silenci incòmodes, però cal deixar un temps prudenci
al per a que l’infant es pugui expressar.

¡ Cal respondre ràpidament al comentari o demanda.

Com ho podem fer?



FICAR-NOS SEMPRE QUE ES PUGUI, CARA A CARA. 

¡ Ens podem estirar a terra per jugar, asseure al nen a
les nostres faldilles mentre estem asseguts (per tenir-lo
de front) o ajupir-nos al seu nivell i quedar a la seva alçada.



QUAN HI HA ALGÚN PROBLEMA… ESPERAR A QUE DEMANI AJUDA

¡ Podem col·locar un objecte que ell desitgi visible però lluny del seu abast,
per exemple, la seva joguina preferida a un prestatge o els colors en
una capsa transparent que no pot obrir

¡ Quan es trenqui o caigui a terra alguna cosa, que ens pugui avisar ell o ella.



OFERIR UNA PART I ESPERAR A QUE EN DEMANI MÉS 

• Omplir-li el got fins a la meitat.

• Donar-
li un tros petit de fruita o galeta.

• Donar algunes peces del joc,
no totes (i que l’infant sapigui que hi
ha més).



JOCS QUE POSSIBILITEN L’ACCIÓ DE L’ADULT

¡ Pot ser per la dificultat, com les bombolles de sabó,
les joguines de corda o les joguines musicals. El nen o
nena necessitarà demanar ajuda i l'adult pot fer funcionar les joguines.

¡ També pel tipus de joc, com les pessigolles, el cucú, faldetes, ralet ralet, "Ai,
que t'agafo el nas!", "Aiii que caic! (fent veure que l'adult cau)",
etc. Són jocs que ajuden a la interacció ja
que és necessari la participació d’un altre.



CREAR SORPRESES

¡ Davant de jocs repetitius com els que hem comentat,
podem parar de sobte. Com que el nen o nena
el coneix, li cridarà l'atenció i pot ajudar a fer que iniciï la
conversa.

¡ Feu alguna cosa incoherent dins d'una activitat familiar...
per exemple, fiqueu-li la sabata a la mà, doneu-li la
sopa amb la forquilla... i a veure què passa!

¡ Amagueu objectes… Per exemple, deixeu una joguina
dins d’una sabata o a la butxaca del nen o nena.



OFERIR DUES OPCIONS

¡ Es poden oferir dues opcions a l’infant, i esperar que triï allò que vol.



¡ Si creem una oportunitat perquè prengui la iniciativa el nen però no respon, 
no passa res! L'adult pot fer o dir el que s'esperava de l'infant i 
continuar l'activitat.

¡ Deixar que el nen prengui la iniciativa no vol dir deixar-li fer el 
que vulgui! L'adult és qui fica els límits. Les activitats que ajuden a aprendre el 
llenguatge són moments que permeten als pares, mares i infants a conectar-
se i divertir-se junts.


