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SĂPTĂMÂNAAUDIȚIA

Data Ce a făcut copilul dvs.?
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Activități

Memoria auditivă
Săptămâna trecută ați început să îl învățați pe 
copilul dvs. să asculte două cuvinte importante 
într-o frază. Și săptămâna aceasta veți continua cu 
două elemente de memorie, veți lucra cu 2 verbe 
(cuvinte ce exprimă o acțiune) în același timp.
În timpul procesului de învățare nu trebuie neaparat să 
folosiți doar cuvintele pe care le știe copilul dvs. Veți da multe 
exemple de fraze cu două verbe și dacă sunteți limitat de 
vocabularul pe care îl știe copilul, nu trebuie să insistați. Rețineți, 
procesul de învățare este de a arăta copilului, de a vă juca și NU de a 
testa. 
Activități

Recuzită distractivă: Faceți rost de ceva recuzită distractivă precum: baloane, 
broaște săritoare, titireze, lanterne, claxoane/trompete etc. și puneți-le grămadă pe 
podea. Luați câte una în fiecare mână și spuneți: "o să învârt titirezul și voi arunca 
baloanele". Lăsați-l pe copilul dvs. să aleagă  două obiecte și denumiți acțiunile 
pentru alegerile lui: "Vei face broasca să sară și vei aprinde lanterna". Poți 
accentua acustic sau repeta verbele în fiecare frază astfel încât copilul să le audă 
bine. Repetați până când toate jucăriile au fost folosite în diferite combinații.

•

• Desenăm și colorăm: puneți pe masă acuarele, foarfeci, lipici, scotch, creioane. 
Luați două obiecte, alegeti imaginile corespunzătoare și spuneți: "o să tai/decupez 
și apoi voi colora imaginea." Spuneți-i copilului să ia două obiecte și să le 
folosească în timp ce dvs. asigurați limbajul: "Tu îți colorezi și îți lipești imaginea.".

•

Domeniul și scopul

• Dobândește memoria
auditivă a cate 2
cuvinte
– Verb + verb

• Taie/decupează și
colorează imaginea

• Sari și se rostogolește 
pe podea

• Se dă în leagăn și
alunecă pe tobogan

• Tata se spală și apoi
mănâncă

• Aruncă mingea și
suflă în trompetă

WEEK 29 | Listening and spoken language learning suite.

29

N34248F ISS1 Lessons Week1-40-FINAL.indd   141 7/4/10   10:25:48 AM

Casa păpușii și familia: Puneți în casă păpușile să facă două activități diferite,
"Mami gătește și apoi se uită la televizor.". Lăsați copilul să aleagă o păpusă și două 
activități. În timp ce copilul dvs. face aceste activități rostiți fraza pentru acesta: 
"Mai întâi faci baie, iar apoi mănânci."




