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AUDIȚIA 22

WEEK 22 | Listening and spoken language learning suite.

Domeniul și scopul

• Urmeaza instructiuni
cunoscute : :
– cu vorbitori 

necunoscuti
– in situatii noi sau

necunoscute

Activități

În săptămâna 11, ați învățat copilul să asculte și să 
urmeze mai întâi instrucțiunile, într-un context 
familiar și apoi intr-un context mai puțin cunoscut. 
În această saptamana, obiectivul dvs. este sa 
transferati acest obiectiv in lumea larga si sa va 
asigurati ca poate intelege indicatii bine cunoscute 
atunci cand nu le asteapta sau cand o persoana mai 
putin cunoscuta i le spune. 
Activități: 
Grupuri de redare: Puteți participa la grupurile de 
joacă ale mamei/copilului sau puteți merge la o 
activitate de grup cu copilul dvs. Ele vă oferă posibilitatea
de a vedea daca înțelege copilul dvs. indicații simple în 
afara mediului familiar.
Cereți uneia dintre mamici să interacționeze cu copilul 
dv.s și să spună una sau două expresii cheie pentru el. 
Dacă nu înțelege, îndrumati-o să-l ajute să înțeleagă 
cererea ei. Expresii pe care copilul dvs. ar putea să le 
înțeleagă: "Dă-i / du asta mamei tale." "Scoate-ti/ 
pune-ți pantofii", “Impacheteaza pentru plecare”,
“Veniti aici.” – “Stai jos.”
Vanzatorii: Este posibil să aveți vanzatori locali, poștașul 
sau vecini cu care discutați în mod regulat, care ar fi 
dispusi să vă ajute să vă generalizați abilitățile copilului 
dincolo de mediul familiar. Cam in același mod ca și la 
grupul de joaca, spuneți-i persoanei respective câteva fraze pe care le înțelege copilul 
dvs. și cereți-i să vorbească cu copilul dumneavoastră. Expresii pe care copilul dvs. 
ar putea sa le inteleaga in acest context ar fi: "Arata-mi _________", "Da-i asta 
mamei", "Da-i un pupic", "Fa cu mana/ la revedere".
Tineți minte! Copilul dvs. trebuie să poată înțelege limbajul si în afara casei dvs. și 
vorbită de oameni mai puțin cunoscuți. Crearea de oportunități pentru el de a 
practica acest lucru, cu oameni care sunt dispuși să ajute, va spori încrederea și 
abilitățile copilului dumneavoastră de a folosi vorbirea într-un mediu mai puțin 
cunoscut, în situații mai puțin obișnuite. Tot ceea ce il învățați pe copilul dvs. ii  va fi 
necesar în viitor, pentru a-l transforma într-o persoana independenta. Practicati și 
generalizati acum pentru a pune o fundație solida pentru viitor!

Data Ce a făcut copilul dvs.?
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