
131

SĂPTĂMÂNAAUDIȚIA

Data Ce a facut copilul dvs?
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Domeniul și scopul

• Dobândește memorie
auditivă pentru o
varietate de cuvinte
cu interlocutori
nefamiliari
– Substantive
– Verbe
– Adjective

Activități

Vocabular receptiv și expresiv
Săptămâna trecută ați adăugat noi cuvinte in vocabularul copilului dvs.  Săptămâna 
aceasta, copilul va continua sa învete si sa exerseze cuvinte noi. Invitați-vă acasă 
prieteni, rude, vecini, colegi și faceți următoarele activităti care ajută și sunt foarte 
necesare în practica de ascultare a copilului într-un mediu linistit si familiar.
• Șarade inverse  —   adunați poze/cartonașe cu oameni făcând activități pe care copilul 

dvs. le cunoaște: dorm, beau, sar, etc. Întoarce-ți cartonașele cu fața în jos într-o 
grămadă și exemplificați pentru copil luand un cartonaș și spunându-i unei alte 
persoane să facă acțiunea de pe acel cartonaș i.e., "Prefă-te că mănânci". Persoana stă 
pe o scena și mimează cuvântul. Îndată ce copilul dvs. înțelege, cealaltă persoană mai 
puțin familiară, alege cartonașele și spune-i copilului ce să mimeze.

• Jocuri cu mașini —adunați cât mai multe mașinuțe de jucărie și faceți o rampă dintr-
un tocător sau ceva similar. Adunați cât mai multe lucruri care sunt in vocabularul
copilului.  Spuneți-i copilului dvs. toate obiectele care se vor da pe rampa în jos.
Întrebați-l ce ar trebui să fie in prima mașina, este posibil să spună numele a ceva sau
sa arate. Pune obiectul în mașină și dă-l jos pe rampa. O dată, ce copilul dvs. a înțeles
jocul, puteți realiza cu cuvintele mai puțin cunoscute și spuneți-i ce să ia pentru
fiecare mașinuță. Repetați până când copilul dvs. a ascultat și a înteles o varietate de
cuvinte.

• Jocul de-a cumpărăturile— puteți aduna obiecte, imagini, poze, bunuri și puteți 
realiza un magazin în casa dvs. Prefăceți-vă că sunteți vânzător și oamenii vin în

magazinul dvs. cu un coș și cer un anumit lucru: " Aș dori ursulețul vă rog". Luați 
ursulețul, puneți-l în coșul acestuia și luați banii. O data ce copilul dvs. a înțeles

 jocul, le vine rândul celorlalți participanți să cumpere de la copilul dvs.. 
Rețineți să includeți doar obiecte pe care copilul dvs. le cunoaște 

și le are în vocabular. 
Rețineți! Verificați înțelegerea copilului dvs. prin joacă. 

Dacă devine prea mult, ca un test, copilul nu va mai dori sa participe.
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