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Data Ce a făcut copilul dvs.?
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Activități

Sunetele Ling-6 au fost concepute pentru ca sa poata auzi 
copilul dvs. intregul spectru al vorbirii, de la cele mai joase 
pana la cele mai inalte foneme. Daca copilul poate auzi toate 
cele 6 sunete inseamna ca acesta poate auzi tot ce 
spuneti. Puteti de asemenea folosi aceste sunete 
pentru a determina cat de departe poate fi copilul 
de dumneavoastra pentru a intelege ce spuneti. 
Ascultarea de la distanta va fi introdusa in 
a sasea saptamana. 

Invatarea sunetelor Ling si 
observarea copilului
•

Purtatul procesorului de sunet
•

Procesor de sunet defect
• Odata ce stiti ca aude copilul dvs. cu ajutorul aparatului si reactioneaza la sunetele din 

jurul sau, trebuie sa incepeti sa il invatati sa va spuna cand nu poate auzi. Inchideti 
aparatul uneori pe durata zilei, prezentati-i un sunet ELTL pe care l-ati introdus inainte, 
aratati-i urechea si spuneti „nu auzi.” Miscati-va capul in semn negativ si pareti suparat. 
Deschideti aparatul din nou, aratati-i urechea zambind si spuneti „ acum auzi”. Aratati-i 
copilului ce sa faca cand nu aude, sa dea aparatul jos si sa vi-l dea, aratati-i urechea, 
miscati-va capul, etc. orice vreti sa faca pentru a va atentiona ca nu poate sa auda este 
bine venit. 

Domeniul și scopul

• Detectează
sunetele Ling-6

• Începerea asocierea
de obiecte cu
sunetele Ling-6

• Poartă procesorul de
sunet când este treaz

• Spune/arată când
procesorul/implantul
nu funcționează
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Accesati anexa  cu lista de jucarii 
pe care le puteti folosi pentru sunetele 
Ling. Impachetati fiecare jucarie in 
hartie colorata in pachete pe care copilul 
dvs. le poate deschide singur. Scrieti ce jucarie este in fiecare 
pachet si ridicati unul spunand „Asculta! Avionul, /aaarrr/”. Aratati-i urechea copilului si 
apoi dati-i pachetul pentru ca acesta sa il poata deschide. Odata ce a desfacut ambalajul 
avionului, faceti sunetul din nou, aratati-i avionul si spuneti-i copilului ca se aude avionul. 
Asteptati in liniste acum si dati-i oportunitatea copilului sa imite sunetul singur. Numarati 
pana la 10 inainte sa faceti dumneavoastra din nou sunetul. Continuati cu cele 5 pachete 
ramase. 

Copilul dvs. ar trebui sa dea jos aparatul numai la baie, inot si dormit. Unii copii isi doresc 
sa doarma cu aparatul, ceea ce este in regula. 




