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AUDIȚIA

“bar-dug-
u-boo-dar”

WEEK 18 | Listening and spoken language learning suite.

18

Domeniul și scopul

• Identifica propozitii 
cu onomatopee la 
inceputul propozitiei, 
in contexte mai putin 
familiare

• „Uuu, trenul coboara 
pe sine”

• „Nani! Pune copilul la
somn”

• „Spala, spala,
mainile tale sunt
murdare, e timpul sa
le speli”

Activități

Ati exersat deja variatii pe aceasta tema in saptamana 14 si 16, concentrandu-va pe 
finalul frazei, care este cea mai usoara pozitie pentru a auzi si intelege 
informatia. Copilul isi concentreaza atentia pe o varietate larga de fraze pe care le 
intelege si le foloseste in mod spontan. Acum puteți să-i dați copilului sa exerseze 
ascultarea unor informații cunoscute poziționate la începutul unei propoziții. Începutul 
unui enunț este mai dificil de auzit și înţeles. Începeți cu fraze bine cunoscute, precum 
rutine zilnice banale. Odată ce copilul își arată înțelegerea în aceste situații, largiti aria 
de intelegere și mergeti spre circumstante mai puțin familiare. 
Nu uitati! Este foarte usor sa te detasezi si sa te bucuri de realizarile copilului tau. Daca 
nu indemni copilul in mod constant sa evolueze, nu va ajunge sa vorbeasca limbajul 
specific varstei prin ascultarea intr-un interval rezonabil. Scopul tau este sa largesti 
mereu orizontul de interes al copilului si sa-ti cresti asteptarile.

• O propoziție des folosită cand ati invatat copilul cum ii cheama pe membrii familiei era :
„Da-i-o lui....”. Poti sa schimbi scopul la inceputul frazei si sa ii dai copilul ca si 
exercitiu ascultarea numelor bine cunoscute la inceputul frazei. O petrecere cu 
ceai este un mod amuzant de a practica acest exercitiu de mai multe ori, in 
timpul unei scurte si amuzante activitati. „Tata ar mai vrea ceai” . Daca 
membrii familiei nu sunt disponibili pentru o petrecere cu ceai, puneti pozele 
lor pe scaune ca si alternativa.

• Foloseste o cutie cu recuzita amuzanta pentru a-l ajuta pe copil sa inteleaga 
esentialul de la inceputul frazei. Spune-i ce obiect de recuzita amuzant poate 
scoate din cutie si apoi jucati o scena scurta cu el inainte de
a continua cu altul. „Taie, taie, ia foarfeca și taie hartia”.

- Sufla! Sufla in balonase!
- Spala, spala, spala copilul.
- Invarte-te, invarte-te, invarte-te in 
cerc.
- Țop, țop, broasca topaie.
- P, P, pa, barca pluteste pe apa.

Data Ce a facut copilul dvs.?
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