
Talk To Your Baby – quick tips 
 
 

Talk to your baby in your 
own language 

 
The best way to help your child learn to talk is 
to talk to him as much as possible in your own 
language - it doesn’t have to be English. That 
way, your child will learn to talk confidently, 
and will be ready to learn English when he 
starts at nursery or school.  
 

• Talk to your baby in your own language about 
what you’re doing together – when you’re 
bathing or feeding your baby, or changing her 
nappy.  

 
• Have fun with rhymes, poems and songs in your 

own language. 
 
• Tell your child stories in your language. 

Encourage him to join in with the storytelling. 
 
• Try to find books written in your language for 

your child, or try making your own. 
 
• Encourage your child to play with children who 

speak the same language as she does. 
 
• Talk to your child about what he did at playgroup 

or nursery in your language. If he uses English 
words repeat what he has said using your 
language. But do not correct him or make him use 
your language. 

 
• Help your child feel proud of your language. If 

she speaks more than one language, teach her the 
names of the languages. 

 
• Don’t laugh or tease your child  

because of his accent or if he 
makes mistakes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Romanian 

 
 

Vorbește copilului tău în 
limba ta maternă 
 
Cel mai bun mod în care îți poți ajuta copilul să 
vorbească este să îi vorbești cât mai mult 
posibil în limba ta maternă – nu trebuie să fie 
limba română. Astfel copilul tău va învăța sa 
vorbească cu încredere în sine și va fi pregătit 
să învețe limba engleză când va merge la 
gradiniță sau la școală.  
 

• Vorbește-i copilului tău în limba maternă despre 
ceea ce faceți împreună – când îi faci baie, când îți 
hrănești copilul sau când îi schimbi scutecul. 

 
• Distrați-vă cu rime, versuri și cântecele în limba ta 

maternă. 
 
• Spune-i copilului tău povești  în limba pe care o 

vorbești. Încurajează-l să participe și să 
povestească și el. 

 
• Încearcă să găsești pestru copilul tău povești 

scrise în limba ta maternă sau poți să le creezi 
chiar tu. 

 
• Încurajează-ți copilul să se joace cu alți copii care 

vorbesc aceeași limbă ca și el. 
 
• Vorbește în limba maternă cu fiul sau fiica ta 

despre cum a fost și ce a făcut  la locul de joacă 
sau la grădiniță. Dacă folosește cuvinte în limba 
română repetă ceea ce a spus  folosind cuvinte în 
limba ta maternă. Dar nu corecta sau forța copilul 
să vorbească în limba ta. 

 
• Ajută-ți copilul în a se simți mândru de limba ta 

maternă. Dacă vorbește mai multe limbi, învață-l 
denumirea acestora. 

 
• Nu râde sau ironiza copilul datorită greșelilor pe 

care le face sau a accentului său. 
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