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WEEK 11 | Listening and spoken language learning suite.
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Activități

In context
Rutina copilului dumneavoastra ii ofera 
o sumedenie de indicii utile despre ceea
ce ii spuneti dvs. Cand ai haina si cheile 
masinii si ii spuneti sa isi puna ghetele si 
jacheta, el stie ce ii spuneti din contextul a 
ceea ce faceti. Va vede luandu-va 
haina si fiind gata de plecare. Aceasta 
este faza in care invata iar copilul dvs. 
incepe sa inteleaga limbajul. Sarcina 
dvs. in aceasta etapa este sa va 
asigurati ca vorbiti despre ceea ce faceti si 
ca ii oferiti un limbaj clar si scurt copilului 
dumneavoastra.

•

Fara context
Dupa ce v-ati invatat copilul 
limbajul activitatilor zilnice,va 
puteti astepta sa inteleaga fraze familiare 
fara un context care sa ii faciliteze intelegerea. In exemplul de mai sus, chiar inainte 
de a va lua haina, geanta si cheile, ii veti spune copilului dumneavoastra sa isi ia 
haina/pantofii pentru ca este timpul sa va urcati in masina. Copilul dumneavoastra ar 
trebui sa urmeze instructiunile chiar daca sunt in afara unui context.

•

Intr-un mediu nefamiliar și cu interlocutori mai putin cunoscuti
Orice scop pentru care exersati cu copilul dumneavoastra este necesar sa fie 
generalizat intr-o varietate de situatii si contexte. Chiar daca este foarte incitant si 
satisfacator sa va vedeti copilul intelegand din ce in ce mai multe din ceea ce ii 
spuneti, trebuie insa sa insitati sa il faceti sa exercite aceasta abilitate in situatii noi si 
in preajma vorbitorilor straini, cu care nu  este familiarizat. Copilul dvs. va intelege 
mai bine decat oricine altcineva. Aceasta datorita faptului ca ii vorbiti copilului 
mereu si exersati cu el continuu.Este important sa fructificati oportunitatile de a-i 
oferi copilului dvs., o varietate cat mai mare de interlocutori. Puteti face mai usor 
acest lucru lasandu-va bunicii, prietenii, invatatorii din clasele pregatitoare, etc. sa 
stie ce intelege copilul dvs. si ce asteptari pot avea de la el. 

•

Domeniul și scopul

• Urmărește o
singură direcție
– In context
– Fără context
– Intr-un mediu

nefamiliar
– Cu interlocutori mai

putin cunoscuti
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