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AUDIȚIA

Data Ce a făcut copilul dvs.?

Domeniul și scopul

• Dobândește
memoria auditivă a
două elemente:
– Verb + substantiv
• Piaptănă câinele
• Bea laptele
• Sărut-o pe bunica

– Substantiv + verb
• Bebelușul doarme
• Mama gătește
• Copiii se joacă

Activități

În urmă cu două săptămâni ați început să lucrați cu 
memoria auditivă a copilului dvs. asupra a 2 elemente 
cheie. Săptămâna aceasta veți continua sub o alta formă. 
În loc de a pronunța 2 substantive sau de a-i spune  
dvs. cuvintele copilului, îl veți învăța să asocieze 
o acțiune cu o persoana/animal (substantiv + verb)
sau o acțiune cu o persoana/animal (verb 
+substantiv).
Vezi exemplele date pentru fiecare caz. 
Retineti! Îl învățați pe copilul dvs., să nu 
cădeți în capcana de a-l testa, doar invățați, 
învățați, învățați!

Activități (verb + substantiv)
Păpușa și recuzita

Joaca de-a  bebelusul este o activitate minunata pentru a vă ajuta să modelați limbajul 
verbul + substantiv. Luați toate materialele de care aveți nevoie pentru a avea grijă de un 
bebeluș într-o zi întreagă. Pe măsură ce copilul dvs. face fiecare activitate, pronunțați 
pentru ca el sa va audă: piaptănă-părul, hrănește bebelușul, schimbă-i scutecul. Toate 
acestea au mai întâi un verb (o acțiune) și apoi un substantiv (un cuvânt de numire).

•

Obiceiurile zilnice
Folosește pozele (din săptămâna 3) pe care le-ați făcut copilului în timpul activităților din 
rutina lui zilnică. Roagă copilul să găsească obiectul din recuzită pe care îl poate asocia cu 
fiecare poza (periuța de dinți, săpun, lingură, etc.) și pronunță: spală-te pe dinți, spală-te pe 
mâini, mănâncă-ți prânzul, etc. Copilul dvs. poate lua pozele în timp ce ascultă și dvs. 
pronunțați.

•

Pentru a realiza al doilea obiectiv (substantiv + verb) faceți același tip de activități doar că 
schimbați ordinea cuvintelor. La începutul săptămânii ați putea să vă concentrați asupra 
primului obiectiv si asupra celui de-al doilea obiectiv la sfarsitul saptamanii. Cel mai 
important aspect este de a-i asigura pronunția celor 2 elemente importante evidentiate 
acustic; doar astfel copilul le poate auzi bine.
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