
ESTIMULACIÓN DA 

LINGUAXE ORAL 

XOGOS QUE AXUDAN A MELLORAR 
Respiración e sopro: facer burbullas nun 
vaso de auga, soprar pompas de xabón, 
soprar “matasogras”, mover muíños de 
vento, empanar espellos, facer carreiras de 
algodóns… sempre incidindo en coller aire 

polo nariz, que deberá estar limpo. 
 

Mobilidade bucofacial: mascar pan, facer 
gargarexos, cepillar a lingua co cepillo de 
dentes, facer carantoñas e poñer caras para rir 
un pouco, xogar a sacar a lingua, tomar xeados, 
coller un lapis cos beizos, mandar bicos, xogar 
diante do espello a facer movementos coa boca. 
 

Discriminación auditiva: adiviñar sons que 
oímos pola rúa, no súper, na casa…, intentar 
adiviñar de onde veñen os sons,… 
 
 

Expresión oral: adiviñar obxectos 
nomeando so algunhas características, 
pódese utilizar o “vexo, vexo”; ampliar 
vocabulario xogando “da Habana veu un 
barco cargado de...”; utilizar xogos de 

mesa que atopamos no mercado nos que a linguaxe é 
importante para a súa realización como: “Quen son?”, 
“Quen é quen?”. Cóntalle contos, ensínalle cantigas,  xoga 
cos trabalinguas e adiviñas, etc. 

É moi habitual atoparnos nenos e nenas con 
pequenas alteracións na fala: dificultades para 
pronunciar fonemas, vocabulario infantil,... Isto 
débese, normalmente, tanto á falta de precisión 
dos órganos articulatorios, aínda inmaturos, como a 
dificultades respiratorias, alteracións orgánicas ou 
sobreprotección. 
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COMO MELLORAR 
� A principal recomendación é ofrecer un modelo 

correcto de pronunciación. Os adultos falaremos 
amodo e de forma clara. 
� Os rapaces/as non deben alimentarse mediante 

biberóns e papas, xa que precisan adestrar a lingua 
e as mandíbulas cunha alimentación semellante á do 
adulto. 
� Prolongar o uso da chupeta actúa como freo da fala e 

pode ocasionar malformacións tanto no padal como 
nos dentes. 
� Introducirémoslles o hábito de limpar o nariz 

tantas veces como sexa necesario. A hixiene nasal é 
importante, non só para a fala, senón tamén para 
alimentación, o sono,…e a saúde en xeral. 
� Os nenos son nenos e, como tal, teñen a súa propia 

forma de falar ata que aprenden a facelo ben. Cada 
un precisa o seu tempo e un modelo adulto no que 
fixarse. Non corrixas continuamente a súa fala. 
Emprega vocabulario axeitado, evitando palabras 
como: “mimir”, “babau”, “abua”…: é mellor chamar 
cada cousa polo seu nome. 
� É moi importante darlle autonomía aos pequenos, 

deixando que se expliquen, que pidan as cousas,… 
procurando que se esforcen en facerse entender. 

Intenta non lle dar o que quere se o sinala, mellor 
pídelle que cho nomee aínda que saibas cal é a súa 
petición. 
� Dálle tempo para responder as preguntas. Escóitao e 

anímao. Non respondas por el ou ela cando outros 
se lles dirixan. Anímao a que conteste máis que “si” 
ou “non”, ou dándolles diferentes opcións a elixir, 
facéndoos falar pouco a pouco. 
� Aproveita os momentos en que estás co teu fillo/a e 

amplíalle o vocabulario, por exemplo a hora da 
comida, no momento de vestilo, cando ides mercar... 
� Le contos, olla revistas, xornais,... déixao que se 

exprese sobre aquilo que lle chama a atención. 
Aproveita tamén para ampliar o seu vocabulario. 
� Sitúa a o teu fillo/a no tempo, fala das cousas que 

fixemos onte, das que imos facer hoxe ou das que 
faremos mañá. Despois de facer unha actividade 
como viaxes, excursións... comenta todo o que 
aconteceu, como se sentiu... 

 
 
 
 
 
 


