
Talk To Your Baby – quick tips 
 
 

Sharing songs & rhymes  
 

Babies love songs and rhymes, especially 
hearing the sound of your voice. And they’re a 
great way to help your child’s talking and 
listening skills. 
 
• Your voice is your baby’s favourite music so sing 

to her, even if you don’t think you sound great. 
Your baby won’t judge you. 

 
• Turn off the TV or radio so your child can hear 

your voice. 
 
• You don’t have to sing ‘baby’ songs – it can be the 

latest chart music. If you like the song, your baby 
will enjoy it too. 

 
• Don’t worry if you don’t know any nursery 

rhymes. Sing the songs you do know and visit the 
library to borrow rhyming books or tapes. 

 
• Look at your baby as you sing or chant and see 

how he reacts to different parts of the rhyme. Can 
you see his fingers wriggle? 

 
• Young children learn best through play, so make 

songs and rhymes fun. Change the sound of your 
voice, make up some actions, or add your child’s 
name or the names of family and friends. 

 
• When your baby is tired or upset try singing a 

favourite song, slowly and quietly, to comfort her. 
 
• When your baby or toddler joins in, show that  

you’ve noticed by giving lots of encouragement. 
 
• Even if your toddler is just  

beginning to talk, listen to his  
reaction to the song or rhyme.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rozmawiaj z dzieckiem – parę por
 

 
 

Piosenki i wierszyki 
 
Niemowlaki uwielbiają piosenki i wierszyki,
szczególnie gdy słyszą twój głos.  Są one t
wyśmienitym sposobem aby pomóc dzieck
rozwijaniu umiejętności mowy i słuchania. 
 
• Twój głos jest najwspanialszą muzyką dla 

twojego dziecka, nawet jeżeli nie uważasz, że
dobrze śpiewasz.  Twoje dziecko nie będzie m
objekcji. 

 
• Wyłącz telewizję lub radio tak, żeby twoje 

dziecko mogło słyszeć twój głos. 
 
• Nie musisz śpiewać dziecięcych piosenek.  M

to być najnowsze przeboje.  Jeżeli podoba Ci 
piosenka, twoje dziecko też ją polubi. 

 
• Nie przejmuj się jeżeli nie znasz żadnych 

dziecięcych wierszyków.  Śpiewaj piosenki, k
znasz i odwiedź bibliotekę aby wybrać książ
czy kasety z wierszykami. 

 
• Patrz na niemowlaka gdy śpiewasz i zobacz 

reaguje na różne zwrotki.  Czy widzisz jak 
porusza paluszkami? 

 
•   Małe dzieci najlepiej się uczą przy zabawie,
śpiewaj czy recytuj wierszyki tak żeby były o
interesujące.  Zmieniaj głos, wymyśl do nich 
ruchy albo dodaj do nich imię dziecka, lub im
członków rodziny lub przyjaciół. 

 
• Gdy dziecko jest zmęczone lub smutne, stara
śpiewać jego ulubioną piosenkę, powoli i po 
cichu, aby je pocieszyć. 

 
• Gdy twój maluch przyłącza się d

śpiewu, pokarz mu, że to 
zauważyłaś poprzez wiele 

pochwał. 
 

• Nawet jeżeli twój maluch
dopiero zaczął mówić, 

słuchaj jak reaguje na 
piosenkę lub wierszy

 
 Talk To Your Baby is an initiative of the National Literacy Trust. 

Quick tips may be photocopied. For more information visit www.talktoyourbaby.org.uk
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