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SĂPTĂMÂNAAUDIȚIA

Data Ce a făcut copilul Dvs.?

2010 Cochlear Ltd & Cheryl L. Dickson

Domeniul și scopul

• Începe să participe în
teste auditive cu
melodii cunoscute

• Test auditiv: rostirea
ultimului cuvant de
pe fiecare rand sau
strofa

– Roly Poly, Roly Poly
up, up, _______.

– Roly Poly, Roly Poly
out, out, _______.

– Roly Poly, Roly Poly
clap, clap, _______.

– Roly Poly, Roly
Poly hands in your
_______.

Activități

Săptămâna trecută ati introdus copilului 
dvs. conceptul de test auditiv  prin a-l 
învăța să imite ultimul cuvânt al fiecărui 
vers din cântece cunoscute. Obiectivul 
acestei saptamani este ca el sa spuna de
la sine ultimul cuvant al fiecarui vers 
din  cantecele pe care le stie cel mai 
bine. Acesta este un comportament 
natural pe care copiii il adopta cand 
invata o limba.
• Alegeti un cantec pe care copilul tau

il stie bine. Cantati primul vers fara sa
rostesti ultimul cuvant. Lasati-i
copilului timp ca sa spuna singur
cuvantul. Dacă nu spune cuvântul în
mod spontan, repetati activitatea cu un
alt membru al familiei în timp ce copilul dvs. ascultă.

• In cazul in care copilul tau nu intelege activitatea, o puteti face mai clara 
prin folosirea recuzitei pentru a reprezenta ultimul cuvant.

Ex: Teddy Bear (săptămâna 7)

– Aveti nevoie de o poza cu 1) cineva care se invarte, 2) solul, 3) un pantof 
sau obiectului respectiv si  4) o inima sau o imbratisare. Cantati primul 
vers si cand faci pauza pentru ultimul cuvant “in jur”, arata-i poza si 
asteapta-ti copilul sa rosteasca cuvantul. Cand a facut-o, el poate sa o 
arunce intr-o galetusa sau cutiuta. Continuati cu restul versurilor.
Daca copilul inca nu a inteles, repetati jocul cu alti membri ai familiei. 
Fiecare membru ar putea sa aiba un obiect de recuzita si cand este cantat 
versul lor, ei spun cuvantul si arunca poza/obiectul in cutie.
Poti folosi si degetul arătător ca sa ii aratati copilului ca este randul lui

• Nu uita! Cuvantul pe care il rosteste copilul, la finalul fiecarui vers, ar trebui să
fie corect din punct de vedere al silabelor, vocalelor, consoanelor timpurii .
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