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WEEK 13 | Listening and spoken language learning suite.

Domeniul și scopul

• Incepe sa potriveasca
vocalele  in enunturi
spontane

• Incepe sa
potriveasca silabele
in propozitii scurte
si spontane

Activități

Utilizarea correcta a vocalelor, diftongilor si silabelor
Este momentul sa va ascultati copilul cum produce in 
mod spontan onomatopee cunoscute si fraze scurte. 
Adunati imagini cu sunetele ELTL si cuvintele pe care 
le-a invatat copilul dvs. Puneti imaginile in plicuri si 
ascunde-le in casa. Ascundeti cel putin 10 sau mai 
multe, daca copilul tau cunoaste mai mult.
Conduceti copilul la locul unde este ascuns 
unul dintre plicuri, și spuneti
onomatopeea sau o scurta propozitie 
despre imaginea continuta. Apoi spuneti 
copilului ca este randul sau sa gaseasca urmatorul plic. Cand il gaseste, rugati-l sa 
va spuna ce a gasit in plic. Daca veti sta in spatele copilului nu va avea niciun motiv 
practic pentru care sa nu va spuna in mod spontan ce a gasit in plicul sau. Daca nu 
va spune in mod spontan, ghidati-l prin fraze de genul “Spune-mi ce ai gasit in 
plicul tau” sau “Eu am gasit in plicul meu……tu ce ai gasit in al tau?”
Continuati pana gasiti toate plicurile.

•

Exista doua metode diferite prin care puteti nota ceea ce spune copilul dvs. Una din 
metode va urmari evolutia limbajului iar cealalta dezvoltarea vorbirii.

Notand cuvintele pe care el spune/vrea sa spuna, inseamna notarea limbajului•
• Notand suntele pe care el le spune inseamna notarea vorbirii fonetice in limbajul

folosit.

Exemplu: Copilul dumneavoastra deschide un plic cu o poza cu un copil dormind si in 
mod spontan sufla si spune silabele (ai ai) dorind sa spuna “Ș! nani,nani!”

Notarea limbajului: 
A utilizat un sunet fara voce pentru “Ș” si apoi a specificat doua silabe care au sunat 
la fel pentru “nani nani”.Veti nota :”Ș!nani nani”.

Notarea vorbirii:
A utilizat un sunet fara voce (a suflat) pentru “Ș” si apoi a folosit cele doua silabe 
identice pentru “nani nani”.Veti nota (suflat fara voce)/ai/ /ai/.
• In acest exercitiu, verificati creatia spontana a copilului dumneavoastra pentru a va

asigura ca utilizeaza vocalele corecte/diftongii si numarul de silabe ca in cuvantul 
propriu-zis.

Data Ce a făcut copilul dvs.?
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Notati-va ceea ce spune copilul dvs.




