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LIMBAJ-PROCESE PSIHICE 

 Limbajul se află în strânsă interdependență cu celelalte procese psihice. 

 Tulburările de limbaj au impact asupra dezvoltării copilului in funcție de:  

           tipul tulburării; 

           gradul de afectare 

           momentul intervenției logopedice; 

           mediul in care trăiește copilul. 

 Vom realiza o prezentare a impactului tulburărilor de limbaj la nivelul 

dezvoltării cognitive, emoționale și sociale a copilului. 



DEZVOLTAREA COGNITIVĂ  

 Procesul de formare a abilităților 
implicate în învățarea actului lexic,grafic  
are o latură perceptivă și una motorie. 

 Percepțiile și reprezentările dacă sunt 
verbalizate dobândesc semnificație. 

 Abilitatea copilului pe plan motor, 
senzorial, perceptiv înlesnesc achiziția 
școlară. 

 b-d 

  B - Perceperea modelului de către copil:  
vizual (poziția buzelor, mișcarea buzelor); 

 Tactil vibratil (pe mână simte curentul de 
aer, vibrarea corzilor vocale) 

 Auditiv –sonoră 

 Motric – scrie litera în aer, pe nisip și se 
realizează percepția spațială –vertical, 
orizontal, direcția semiovalului ; 

 Diferețieri între b-d urmând modelul 
diferenţiere fonematică, apoi diferențiere 
în scris; 

 Detectiv de sunete   (Cu ce sunet începe 
acest cuvânt?) 

 https://wordwall.net/resource/1297138
/detectiv-de-sunete 

 https://wordwall.net/resource/1412085
/pozi%c8%9bii-spa%c8%9biale 
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DEZVOLTAREA COGNITIVĂ -  GÂNDIREA 
Gândirea este nivelul cel mai înalt de prelucrare și de integrare a informației 

atât despre lumea externă cât și despre noi înșine.  

 Gândirea- Procesul învățării limbajului se realizează 

concomitent cu procesul gândirii. Cuvântul este 

instrumentul gândirii. 

 In stadiul operațiilor concrete (7-11 ani) copiii încep să 

aplice regulile logice operațiilor de transformare a 

informațiilor pentru rezolvarea problemelor cu care se 

confruntă și în absența limbajului transformarea 

informațiilor devine dificilă. 

 Operațiile gândirii analiza, sinteza, comparația sunt 

îngreunate dacă limbajul expresiv nu este dezvoltat. 

 Înțelegerea –funcția esențială a gândirii, care determină 

gradul de conștientizare a lumii se realizează prin 

combinarea informațiilor acumulate, la formarea de 

rețele semantice, la sistemul ierarhizat al noțiunilor. 

 

 

 SORTARE  

https://wordwall.net/resource/883156/sorteaz%c4%

83-dup%c4%83-num%c4%83rul-de-silabe 

 CUVINTE AMESTECATE 

https://wordwall.net/resource/901671/cuvinte-

amestecate 

 CONTINUĂ ȘIRUL  

 GĂȘEȘTE CUVÂNTUL LIPSĂ 

 DIN CE CATEGORIE FAC PARTE? 

https://wordwall.net/resource/1905706/ioana-avea-

%c3%aen-ghiozdan-ni%c8%99te-cartona%c8%99e-dar-

de-la-scuturat 

 ÎNȚELEGEREA PROPOZIȚIILOR 

 ÎNȚELEGEREA TEXTULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROVOCĂRI https://wordwall.net/resource/1587097/roata-provoc%C4%83rilor  
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DEZVOLTAREA COGNITIVĂ - MEMORIA 

 Formulările verbale sunt garanția 
memoriei de lungă durată Dezvoltarea 
memoriei logice și  voluntare presupune 
asociații de tip cauzal, duce la învățarea 
autentică. Denumind obiecte, fapte și 
fenomene se creează un sistem de 
legături care contribuie la formarea 
memoriei semantice.  

 Dezvoltarea memoriei de lucru:  

 Sarcini de tip span simplu (rețin) -  Serii 
de cifre, logatomi, cuvinte, forme 
abstracte, culori; 

 Sarcini de tip span complex (stocare și 
operare simultană cu acestea) –
reactualizarea celor auzite, forme 
diferite, reactualizarea inversă,  

 

 

 RECUNOAȘTERE 

https://wordwall.net/resource/2200327/
recunoaste-sunetul-si-litera 

 

 CUVINTELE AU PIERDUT ULTIMA SILABĂ 

https://wordwall.net/play/2830/149/615
?fbclid=IwAR1FnHP5zUrekSiHsbnzUA-
ejllpS3DXnZwKKuyh_yqjhAjV8RgEU8gjfcY 

 

 PRIVEȘTE, ȚINE MINTE, REDĂ 

https://wordwall.net/play/2492/986/674
?fbclid=IwAR1rBmYA9ss-FAlbSwZxaF-
8BBLfsjM4HW-
TXWW0LxfGFg6_8lHRJoK2HKM 
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DEZVOLTARE COGNITIVĂ- IMAGINAȚIA 

 Imaginația nu poate fi posibilă în 

absența limbajului deoarece el 

permite evocarea selectivă a 

ideilor și reprezentărilor. 

 În combinatorica imaginativă 

cuvintele apar ca ”vehiculatoare” 

de imagini ce vor fi supuse unor 

combinații imaginative. Noul, 

rezultatul construcției mentale, se 

realizează pe baza elementelor 

deja existente cu ajutorul 

limbajului. 

 

 Continuă povestea; 

 Descrie imaginea; completează 

imaginea; 

 

 

 

 Decupează și formează o nouă 

imagine din cele două. Descrie 

imaginea creată! 

 



PROCESELE REGLATORII - ATENȚIA 

 Este un act de selectare psihică activă 
prin care se realizează semnificația, 
importanța și ierarhizarea unor 
evenimente, obiecte și fenomene care ne 
influențează existența, acordăm atenție 
lucrurilor care ne interesează și o 
menținem prin scopul urmărit.(Richard 
C.Atkinson - Ernest Hilgard,2005) 

 Atenția voluntară, este superioară 
atenției involuntare,prin mecanismele 
sale de producere și prin efectele ei 
asupra vieții omului. Un rol important în 
declanșarea ei, revine mecanismelor 
verbale prin care se ia decizia de a fi 
atent, se stimulează și se focalizează 
atenția(dezvoltarea limbajului intern). 

 Vorbirea și scrisul presupun deprinderi 
motorii complexe, dar și o conduită 
atentă și voluntară. 

 

 La 4 ani - copiii reușesc să elimine potențialii 
distractori pentru 7-8 minute dacă fac singuri o 
activitate și pot ajunge chiar la 15 minute dacă 
activitatea este nouă și interesantă. De asemenea, 
copilul poate asculta instrucțiuni și le poate realiza, 
însă doar câte una pe rând.    Într-un grup de copii, 
se poate concentra la joacă între 5 si 10 minute. 

 La 6-7 ani - copiii își pot susține atenția în mod 
voluntar pentru aproximativ 15-20 minute daca 
sarcina este noua sau captivanta si nu necesita sa ii 
fie mentinuta atentia de catre un adult. 

 Dupa 8 ani – își poate concentra atenția la o sarcină 
de învățare între 22-35 minute. 

 Găsește perechea 

 Copiază un desen, notează ce spune profesorul și 
colegii, 

 Povestește amănunțit ce ai făcut la o activitate; 

 Dirijarea atenției, concentrarea exclusiv asupra 
activității respective. 

https://wordwall.net/resource/6150495/
prive%c8%99te-atent-descrie-%c8%99i-
d%c4%83-un-nume 
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DEZVOLTAREA EMOȚIONALĂ 
 Recunoașterea emoțiilor, denumirea lor, a 

trăirilor specifice cu ajutorul limbajului ajută 

copilul să-și organizeze viața afectivă. 

Dezvoltarea capacităților de control voluntar 

al emoțiilor se face prin intermediul 

limbajului intern. Pe măsura constituirii sale 

, limbajul intern îndeplinește funcții de 

anticipare, proiectare, conducere dinăuntru 

și de coordonare a limbajului oral și scrierii. 

Atunci când limbajul intern nu este suficient 

dezvoltat, când elevul nu este capabil să-l 

folosească  productiv apar emoții precum 

furia,teama. 

 Dezvoltarea limbajului facilitează 

exteriorizarea și transmiterea ideilor și 

trăirilor subiective complexe prin intonație, 

ritmul vorbirii, pauze, accente, mimică, 

gestică; Detensionarea nervoasă, cathartică 

se realizează tot prin intermediul limbajului. 

 

 

 

 

 

 

 

 CRAINIC 

https://wordwall.net/resource/2441541/cite
%c8%99te-%c8%99i-roste%c8%99te-repede-ca-
un-crainic-de-televiziune 
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DEZVOLTARE SOCIALĂ 

 Limbajul are un rol important în 

procesul de socializare, anume 

evoluția de la limbajul egocentric 

la limbajul socializat. Pentru a se 

face înțeles copilul elimină ceea ce 

este prea individual, personal, 

afectiv și se vede nevoit să se 

exprime clar și precis.  

 Semnificațiile unui cuvânt sunt în 

funcție de experiența individului, 

ele sunt corelate cu ale societății, 

vocabularul condensând experiența 

copilului. 

 



DEZVOLTARE SOCIALĂ 

  În tulburările de limbaj, de la cele 

mai simple dislalii pana la balbism 

sau întârzieri în dezvoltarea 

limbajului expresiv, comunicarea cu 

ceilalți, în grup este afectată. 

Copilul simte frustrarea 

imposibilității transmiterii nevoilor, a 

faptului că nu este înțeles și atunci 

apar afectele, comportamente 

indezirabile , stimă de sine scăzută, 

iar integrarea socială se realizează 

cu dificultate. 

 Limbajul îndeplinește un rol deosebit 

de important, el fiind un fel de ax al 

sistemului psihic care face posibil 

fenomenul de conștiință. 

 



Recomandări pentru părinți 

  Folosirea Theraplay ajută  la întărirea relației copil-părinte. 

  Prin aplicarea aceastei metode părintele o să răspundă la nevoile copilului, nu să 
impună.. Ajută copilul să se poziționeze în lumea relațiilor,  să se adapteze la ritmul 
celuilalt, iar ședințele se vor adapta la răspunsul copilului. 

 Exemple de activități: 

 Sari în brațele mele! 

 Desen în jurul mâinii. Oglinda, imităm 

 Suflarea mingii de bumbac de la copil la părinte și invers 

 Leagănul, părinții sunt suportul 

 Mersul uriașului 

 Mângâierea degetelor cu mâna 

 Ne pieptănăm 

 Jocul degetelor 

 Ne ridicăm împreună ținându-ne de mâini. 

 Pentru sistemul de recompense și pedepse  putem folosi 2 borcane colorate, pe unul 
este o față zâmbitoare iar pe cealaltă o față tristă, în funcție de comportament 
putem pune în borcănel câte o față zâmbitoare sau tristă. 

 



MULȚUMIM PENTRU PARTICIPARE! 
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