
Talk To Your Baby – quick tips 
 

Romanian 

Talking with your baby 
 
Learning to talk is one of the most important 
and complex skills your child will accomplish. It 
seems to happen naturally, but in fact you have 
a very important role to play. The more you talk 
to your baby, the more you enable her to 
become a good talker and a confident, happy 
child. 
 
• Talk about what you’re doing throughout  

the day – when you’re bathing or feeding  
your baby or changing her nappy. 

 
• Talk about the things you see on the  

way to the shops, or at the  
supermarket. Try to talk about  
the things your child shows  
an interest in. 

 
• Talk in the language that you  

know best - it doesn’t have to  
be English. 

 
• Look at your baby as you talk and give him time 

to respond to your chatter.   
 
• Answer your baby’s noises and babbles. 
 
• Cuddle up together and read a favourite book or 

talk about the pictures.  
 
• Have fun with nursery rhymes or any song, 

especially those with actions. 
 
• Listen carefully and give your toddler time to 

finish talking. 
 
• If your toddler says something incorrectly, say it 

back the right way, e.g. “Goggy bited it.” “Yes, 
the dog bit it, didn’t he?” 

 
• Try to watch TV together so you can talk about 

what happens. 
 
 
 

 

Vorbește cu bebelușul tău 
 
A vorbi este una din cele mai importante și 
complexe deprinderi pe care copilul tău și-o va 
dezvolta. Pare să se întâmple în mod natural dar 
de fapt tu ai un rol extrem de important de jucat. 
Cu cât vorbești mai mult bebelșului tău, cu atât 
îi vei da posibilitatea de a deveni un vorbitor 
abil și încrezător, un copil fericit. 
 

� Vorbiți despre ceea ce faceți în timpul 
zilei – când îi faci baie sau îl hrănești, 
sau când îi schimbi scutecul. 

 
� Vorbește despre ceea ce vedeți în 

drum către magazin sau către 
supermarket. Încearcă să vorbești 
despre lucrurile care îl atrag pe 
bebelușul tău, care par interesante 
pentru el. 

 
• Vorbește în limba pe care o cunoști cel mai bine. 

Nu e necesar sa fie româna. 
 
• Privește-ți bebelușul și oferă-i posibilitatea să 

răspundă în conversația voastră. 
 
• Răspunde sunetelor și gânguritului produse de 

bebelușul tău. 
 
• Îmbrățișați-vă, stați împreună când citiți o carte 

preferată și vorbiți despre imagini. 
 
• Distrați-vă recitând versuri sau cântând, în special 

cele însoțite de mișcări. 
 
• Ascultă cu atenție și dă-i posibilitatea bebelușului 

să termine în momentul în care vorbește. 
 
• Dacă bebelușul tău spune ceva greșit, răspunde 

imediat corect ex “Elul l-a mușcat.” “Da, cățelul l-
a mușcat, nu-i așa?” 

 
• Uitați-vă la televizor împreună ca să îi poți spune 

ce anume se întâmplă. 
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