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Data Ce a facut copilul dvs.?

WEEK 24 | Listening and spoken language learning suite.

24

Domeniul și scopul

• Identifica cele mai
familiare cuvinte in
afara unui  context
– Substantive
– Verbe
– Adjective

Activități

Aceasta este o săptămână de consolidare 
pentru dvs. și copilul dvs. Uitați-vă la listele 
de vocabular receptiv și expresiv și gândiți-vă 
la cuvintele din liste.
• Lista dvs. de cuvinte receptive are cel puțin

de trei ori mai multe cuvinte decât lista dvs.
expresivă? Dacă aveți șapte cuvinte pe lista
voastră expresivă, ar trebui să aveți între 21
și 35 de cuvinte pe lista dvs. de cuvinte receptive.

• Are fiecare listă de cuvinte o varietate mare de cuvinte?
Substantivele trebuie să reprezinte aproximativ jumătate din totalul fiecărei liste.
Proportia verbelor ar trebui să fie de aproximativ 15% din numărul total de cuvinte din
fiecare listă. Proportia adjectivelor ar trebui să fie de aproximativ 7% din totalul fiecărei
liste. Asta înseamnă că aproximativ 25% sunt alte cuvinte, inclusiv unele pronume cum
ar fi tu, al meu, etc.

Acum uitati-va la cuvintele de pe lista dvs receptiva. Copilul dumneavoastră folosește 
spontan oricare dintre aceste cuvinte acum? Dacă o face, scrieți-le pe lista dvs. expresivă. 
Acesta este modul în care de fapt veți adăuga cuvinte în lista expresivă în stadiile 
incipiente.
Tineti minte! Odată ce copilul înțelege un cuvânt nou, trebuie să-l învățați acel cuvânt 
într-o varietate de contexte. El trebuie să înțeleagă cuvântul sau să îl folosească în cat mai 
multe situații diferite posibile, pentru a-și dezvolta limbajul. De exemplu:
Copilul dvs. ar putea cunoaște cuvântul "câine" deoarece aveți un câine. Cu toate acestea, 
el poate folosi doar acel cuvânt pentru propriul câine și nu înțelege că vecinul are și el un 
câine, povestea din carte este despre un câine, jucaria de plastic reprezinta un câine etc.

• Pe măsură ce treceți prin cuvintele dvs., asigurați-vă că copilul înțelege cuvintele în
contexte largi.

• Verificați-vă propria activitate pentru a vă asigura că ați oferit copilului 
suficientă expunere la cuvintele din listă într-o varietate de moduri.
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