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Data Ce a făcut copilul dvs.?
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Domeniul și scopul

• Realizează o memorare
auditivă unică la nivel
de cuvânt prin
identificarea unei
varietăți de adjective.

• Adjectivele ar trebui sa
reprezinte aproximativ
8% din  vocabularul
copilului dvs

Activități

Probabil l-ati învățat deja pe copilul dvs. câteva adjective la nivel preverbal folosind 
onomatopee, cum ar fi brrrr pentru frig si iammm pentru bun, etc. Adjectivele aparțin 
unui grup de cuvinte numite modificatori și sunt efectiv cuvinte care descriu lucruri. 
Este important să înveți copilul o varietate de cuvinte, nu doar numele lucrurilor 
(substantive). Dacă copilul dvs. nu cunoaste o varietate de tipuri de cuvinte, el nu va fi 
capabil să vorbească folosind fraze mai lungi. In aceasta saptamana scopul dvs. este sa 
il invatati cateva adjective.  Doua exemple se regasesc mai jos.
Adjective și activități

Murdar•
E un cuvant/concept initial pe care copiii il invata destul de repede. Ați introdus 
conceptul pentru copilul dvs în săptămâna 7 cu jocul dezordonat și onomatopeea 
‘iac’. În această săptămână, utilizați vopsea pe bază de apă maro sau neagră și vopsiti 
jucarii lavabile cu aceasta vopsea. Lăsați vopseaua să se usuce și apoi arătați-i copilului 
dvs. jucăriile murdare. Umpleti chiuveta cu apă si  săpun, faceti spuma și spălați fiecare 
jucărie. Când jucăria a fost spălată, utilizați fraza: "Uite, NU este murdar". Nu utilizați 
"curat" în acest moment. Este important ca copilul să înțeleagă "murdar" la nivelul 
cuvântului înainte de a introduce conceptul opus "curat". În următoarele săptămâni, 
lucrurile vor fi "murdare" și "nu murdare".
Fierbinte•

Onomatopeea pe care copilul deja cunoaște pentru acest concept 
este "auci/arde".Acum trebuie să il învățați cuvântul "fierbinte" 
ca înlocuitor pentru "auci". Expresiile "fii atent" și "nu 
atinge" sunt de asemenea ușor de învățat în această 
săptămână. Arătați-i copilului lucrurile fierbinți din casa 
dvs.: robinet fierbinte, cuptor, ceainic, aragaz, cuptor, 
încălzitor, lumânare, fier, etc. Este important să ii arătați 
copilului dvs. fiecare dintre aceste obiecte periculoase, sub 
supraveghere, și învățați-l că sunt fierbinți și că el nu trebuie 
să le atingă. Puteți adăuga o pagină în Cartea Sunetelor 
pentru lucrurile fierbinți și pe măsură ce indicați spre 
fiecare puteți spune: "Nu atinge, este 
fierbinte". După ce copilul dvs. a învățat acest 
concept, puteți folosi fraza mai lungă, 
"Nu atinge aragazul, este fierbinte ". 
În felul acesta, copilul tău va asocia 
conceptul "fierbinte" cu multe elemente 
diferite din casa ta.
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