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Data Ce a facut copilul dvs.?

WEEK 26 | Listening and spoken language learning suite.
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Domeniul și scopul

• Identifică
instrumentele după
funcția lor
– a tăia

a citi
a sta
a dormi
a spăla
a mânca
a conduce
a călări
a juca
a curăța
a purta
a scrie
a colora
a găti

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Instrumente de tăiat•

Articole de
imbracaminte

•

Articole de gătit•

Activități

Acesta este unul dintre cele mai importante obiective pe care le veți realiza împreună 
cu copilul dvs. Nu veți împlini acest obiectiv într-o săptămână, va fi un obiectiv 
continuu pentru dvs. și copilul dvs. pentru următoarele câteva luni, cu o intensitate 
mare; apoi pentru următorii câțiva ani, cu o intensitate mai mică, dar cu o sfera larga 
de generalizare. Scopul acestei activitati este sa-l invatati pe copil ca lucrurile din viața 
lui de zi cu zi au nume sau se numesc într-un anumit fel, dar ele pot fi, de asemenea, 
cunoscute pentru ceea ce fac sau cum sunt folosite. De exemplu: un pat, copilul dvs. 
știe probabil numele acestei piese de mobilier din dormitorul său. El poate să facă 
legătura cu acest cuvânt atunci când spui că este ora de culcare. Cu toate acestea, el 
trebuie să înțeleagă și că este "ceva ce folosiți" atunci când este timpul să dormiți. Este 
un pat, funcția sa este de a fi folosit pentru a dormi.
Activități: 
În această săptămână, alegeți o funcție diferită de explorat în fiecare zi. Câteva 
exemple sunt enumerate mai jos. Colectați toate elementele care merg cu această 
funcție și vorbiți despre acestea precum și ce fac acestea.
• Lucruri care taie: cuțit, foarfece, unghiera, fierăstrău, mașină de tuns iarba

topor, feliator de alimente, tăietor de hârtie, răzătoare etc.
• Arătați-i copilului fiecare lucru care poate să taie, vorbiți-i despre utilitatea acelui

obiect de tăiat; supravegheați copilul dvs. să țină unele obiecte și să le folosească pe 
fiecare în scopul dorit.
Faceți fotografii copilului dvs. utilizând unele dintre instrumentele prezentate.•

• Creați o pagină în Cartea sunetelor despre toate lucrurile care pot să taie.
• Expuneți-vă copilul la întregul vocabular bogat care apare pe

măsură ce explorați funcția de "tăiere".
Continuați să explorați și să învățați cât mai multe funcții la 
care vă puteți gândi în următoarele luni.
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