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AUDIȚIA

Data Ce a facut copilul dvs.?

Domeniul și scopul

• Începe să aibă memoria
auditivă a câte 2
cuvinte distincte:
– Substantiv + substantiv

• Identifică cântece
familiare pe DVD,
CD, TV

Activități

Memoria auditivă: 1 vs 2 cuvinte
Uau! Vă vine să credeți că acum copilul 
dvs. înțelege ceea ce îi spuneți? El începe să 
deprindă abilitatea de a înțelege mesajul pe 
care îl are un cuvânt important. L-ați învățat 
să asculte acel cuvânt important la sfârșitul 
frazei. Aceasta este cea mai bună poziție astfel 
încât copilul să îl audă. L-ați învățat de asemenea 
să îl audă și la începutul sau la mijlocul frazei. 
Veți continua să susțineți memoria auditivă asupra 
unui element și sa îi dezvoltați vocabularul. 
Totuși, așa cum ați auzit și înainte, acest 
proces de învățare a limbii prin 
intermediul audiției trebuie să fie continuu. 
Este timpul acum să îl învățați pe copilul dvs. să facă distincție între 2 unități de 
informație.

Trenuri și plimbări: un tren cu 2 vagoane este foarte distinct din punct de vedere 
vizual clar deoarece copilul ascultă 2 elemente de informație. Pregătiți o cutie cu 
oameni și animale care ar putea merge la plimbare. Scoateți două personaje din cutie si 
spuneți-i copilului: "Băiatul și cățelul merg la plimbare". Puneți băiatul într-un vagon și 
cățelul în celălalt dupa care faceti o tură cu trenul. Dati-i pe cei doi la o parte și spuneti-i 
copilului să aleagă 2 lucruri care să meargă la plimbare. Cand pune cele 2 lucruri în 
vagoane, spuneti-i: "Da, ______ și _____ merg la plimbare". Continuati să dezvoltaț i 
acest tip de limbaj cu doua elemente(A si B) până se obișnuiește să îl audă. NU ÎL 
TESTAȚI! Doar modelați limbajul și distrați-vă cu copilul dvs..
Joaca cu aluatul de prăjituri: Frământati aluatul, alegeti 2 forme de prăjituri și 
spuneti:  "Fac o rață și un avion". Spuneti-i copilului să aleagă 2 forme și când le 
împinge în aluat, spuneti-i:  "Tu faci o mașină și o umbrelă."(respectiv ce forme a ales)

Muzică 
Puneti-l sa asculte melodii comerciale, CD-uri și DVD-uri cu cântece pe care 
copilul dvs. le cunoaște pentru a-i spori abilitatea de ascultare și de înțelegere a 
altor sunete, altele decât acelea ale vocii dvs.. Cântați melodia și arătați-i magini, 
faceți acțiuni, arătați-i echivalentul din Cartea cu Sunete, învățați-l să recunoască 
cântecele familiare de pe CD/DVD-uri.
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