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WEEK 14 | Listening and spoken language learning suite.

14

Data Ce a făcut copilul dvs.?

Domeniul și scopul

• Identifica sunetele de 
sine statatoare ELTL 
sau onomatopeele 
prin ascultarea 
sfarsitului de fraza

Exemple:•
– Sa ne jucam cu 

trenul care face 
“uuuuuuu”

– Copilul doarme  
" șșșșșș"

Activități

Verificarea cunostintelor copilului dvs.
In aceasta saptamana este timpul sa verificati gradul de 
intelegere al copilui dvs. si evolutia acesteia de-a 
lungul ultimelor luni.Cea mai usoara pozitionare 
pentru copilul dvs. pentru a auzi informatiile 
cele mai importante este la sfarsitul frazei. Cea 
mai importanta fuziune sau parte a informatiei 
va fi ultimul lucru pe care copilul dvs. il aude si 
asta il face sa reactioneze cu mai multa usurinta la 
informatie.

•

Faceti verificarea gradului de intelegere in 
mod natural - incercati sa nu il "testati"

Este important sa recunoasteti 
oportunitatile de a verifica gradul de 
intelegere si invatare a copilului dvs. prin 
jocuri naturale. Evitati tendinta de a alinia 
o serie de obiecte si sa il rugati pe copil
sa vi le arate in functie de sunetele transmise 
de dvs. Nu este distractiv si nici nu ofera un 
motiv pragmatic copilului dvs. sa o faca.In schimb, ganditi-va la metode distractive de 
a va juca cu obiecte ce ofera oportunitati copilului de a va demonstra ce a invatat. Daca 
jocul este distractiv, nici nu va observa ca dvs. ii verificati abilitatile de intelegere 
obtinute.

•

Activități distractive:

Luati o varietate de poze, desene in alb si negru, bazate pe sunetele ELTL si propozițiile 
invatate de copilul dumneavoastra. Alegeti o poza de pe masa si spuneti, “Voi picta/
colora…….”.Luati poza si incepeti sa pictati. Oferiti-i apoi copilului dumneavoastra o 
pensula si spuneti “Poti picta/colora……”. Daca alege desenul gresit spuneti-i sa asculte si 
repetati propoziția cu cuvantul la final. Daca pare ca ezita sau din nou alege o imagine 
eronata, ajutati-l sa aleaga imaginea corecta. Continuati si vedeti cate imagini recunoaste 
copilul dumneavoastra.

•

• Spălatul: Murdariti o varietate de obiecte prin a le picta cu maro sau negru. Dupa ce se
usuca,aratati-i copilului obiectele murdare si faceti un amestec de apa si sapun. Folositi
fraze precum cele de mai sus si faceti copilul sa spele fiecare jucarie.

• Impachetarea: Copiii adora sa impacheteze jucariile in hartie frumoasa si sa foloseasca
banda adeziva. Folositi aceeasi metoda de mai sus.
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