
Si të NDIHMOJMË 
FËMIJËT të zhvillojnë 

të folurën në vitet 
e para të jetës?

“Fëmijët duhet të mësojnë fjalë, por ata duhet t'i dëgjojnë fjalët në kontekstin 
e jetës reale. Jeta e përditshme u paraqet shumë raste dëgjimi dhe shqiptimi 
fjalësh, p.sh. ndërsa prekni pjesë të ndryshme të trupit, gjatë banjës dhe kujdesit 
nga ana e nënës, ose fjalët që korrespondojnë me objekte që përdoren për 
përgatitjen dhe dhënien e ushqimit, për veshjen dhe zhveshjen e fëmijës etj. 
Është shumë e rëndësishme të thuhet vetëm emri pa shpjegime dhe mbiemra 
të mëtejshëm. Nëse prezantojmë lugën, e përsërisim emrin "lugë" dy ose tri herë, 
duke treguar objektin. Kjo i ndihmon fëmijët të rregullojnë jetën e tyre dhe të 
kuptojnë shpejt se të gjitha gjërat në mjedis kanë një emër. Fëmijët duhet të 
ekspozohen ndaj gjuhës së të rriturve dhe bisedës së tyre dhe, nëse kjo gjuhë 
është e pasur dhe e zhvilluar mirë, ata do ta fitojnë atë me të njëjtën cilësi. 
Kur u drejtoheni fëmijëve, gjithmonë duhet t’u drejtoheni qartë dhe me shumë 
vëmendje ndaj shprehjeve të përdorura, sepse ata gjithmonë kuptojnë shumë 
më tepër sesa mund të shprehim; kur ata fillojnë të thonë diçka, kurrë 
nuk duhet të qeshim ose të tallemi për fjalën e paplotë dhe ndonjëherë të 
pakuptueshme, sepse fëmijët duhet të kenë besim në aftësitë e tyre komunikuese
për vazhdimësinë në përdorimin e gjuhës. Po aq e rëndësishme është të 
shmangim imitimin e gabimeve të tyre në të folur, duke menduar se do 
të kuptohemi më mirë, sepse në mendjet e fëmijëve ekziston tingulli i saktë 
i fjalës që ata duan të përdorin, por instrumenti i tyre nuk është ende në gjendje
ta riprodhojë saktë atë. Ndihma më e  mirë është të përsërisni fjalën, në mënyrë
që të siguroni fëmijët se përpjekja e tyre është kuptuar, duke përforcuar modelin
e saktë të saj”.
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