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AUDIȚIA

WEEK 10 | Listening and spoken language learning suite.

10

Activități

Memoria auditivă
Este timpul ca fiul/fiica dvs. sa retina informatiile prezentate 
audio suficient de mult cat sa le puna in practica.

•

Memoria auditivă
Este timpul sa va asteptati ca fiul/fiica dvs. 
sa retina informatii prezentate 
oral prin intermediul memoriei  
auditive suficient cat sa poata 
actiona in consecinta

•

• La inceput puteti lua in seama ca copilul dumneavoastra simte copilul dumneavoastra o 
nevoie acuta sa foloseasca sunetele.Puteti spune "Haide sa mergem sa gasim avionele care 
fac aaaaaah" si copilul dumneavoastra se va uita la avioane sau va merge sa aduca unul. A 
auzit sunetul tinta de la finalul propozitiei, a inteles-o si a actionat confor informatiei. Asta 
este posibil si la inceputul propozitiei cum ar fi "aaaaah aud un avion" si in mijlocul 
propozitiei "da avionul care face aaaaah lui tati".

• Copilul dumneavoastra ar trebui sa dezvolte un mic vocabular care sa cuprinda si prin care
sa inteleaga inclusiv substantivele, verbele, adjectivele si cuvintele uzuale. Ar trebui de
asemenea sa urmareasca instructiuni simple in casa. Toate acestea sunt exemple al unui
subiect audio ce este memorat prin exercitiu.

• Important: Nu va testati copilul daca are sau nu memorie auditiva, ci mai degraba
observati-l in timp ce va jucati sau interactionati. Daca vi se pare ca a invatat un cuvant sau
o instructiune simpla, dati-i fraza sau instructiunea fara indicii vizuale la inceput, daca
raspunde, veti stii ca a invatat si si-a atins scopul. Daca nu, asigurati-va ca asculta apoi 
aratati-i ce ati spus sau ce ati intentionat sa spuneti si faceti legatura cu ce aude.

Domeniul și scopul

• Incepe sa capete 
memorie auditiva a 
cate unui termen 
- la sfarsitul frazei 
- la inceputul frazei 
- la mijlocul frazei 

Data Ce a facut copilul dvs.?

N34248F ISS1 Lessons Week1-40-FINAL.indd   46 7/4/10   10:24:43 AM

Copilul dvs. ar trebui sa dezvolte un mini 
vocabular alcatuit din cuvinte pe 
care el le intelege, inclusiv 
nume, verbe, adjective si cuvinte sociale. 
De asemenea, ar trebui sa 
poata urmari si tine cont de 
instructiunile simple din casa.




