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AUDIȚIA

Data Ce a făcut copilul dvs.?

Domeniul și scopul

• Începe să urmărească 
2 instrucțiuni
– înrudite
– context familiar
– seturi mici

Activități

•	 Urmărind două acțiuni înrudite
Săptămâna aceasta, este momentul să începeți să îl învățați să asculte două acțiuni 
înrudite încât să rețină informația și să o înțeleagă. 
Instrucțiunile apropiate sunt două instrucțiuni care de obicei merg împreună, ceea 
ce face ca, pentru copilul dvs., această frază lungă să fie mai ușor de înțeles. Lucruri 
ca: “Ia-ți pantofii și încalță-i”, “Deschide cutia și scoate jucăria”.
Deși există două unități de informație, probabil copilul dvs. le va înțelege fără să 
simtă nevoia sa le asculte pe amândouă. Aceasta îi permite să devină familiar cu 
fraze mai lungi și să înțeleagă informația conținută.

• Context familiar
Aceste direcții pot fi găsite în activități zilnice de rutină. Copilul dvs. trebuie să audă
ambii termeni referitori la indicație, totuși contextul este cel care îl ajută să
interpreteze informația. Lucruri ca: “Ia bolul și pune-l pe masă” sunt mai ușoare
deoarece copilul dvs. probabil face asta în fiecare dimineață la micul dejun.
“Deschide ușa și lasă câinele sa intre” este un alt exemplu de indicații diferite pe care
copilul ar trebui să le poată înțelege cu ajutorul contextului.

•

fraza încât să audă cei doi termeni: “Vei aprinde torța și vei 
vei învârti titirezul”. Țineti minte: aceasta este învațare, nu 

testare. Amândoi faceți pe rând activități distractive și 
modelați limbajul copilului dvs. încât să îi permiteți să 

dezvolte o memorie pentru două acțiuni.
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Seturi mici
Invățarea a doi termeni neînrudiți poate fi transformată în ceva distractiv folosind 
jucării și activități care îi plac. Puneți 5-6 jucării într-o cutie (o torță, o ștampilă, câteva 
bule, un titirez, o jucărie cu cheiță și un balon). Modelul pe care îl puteți folosi cu 
copilul: luați două elemente din cutie și spuneți: “Voi pune o ștampilă și voi sparge 
bulele”. Așezați jos jucăria când spuneți fiecare acțiune încât să înțeleagă că veți lua 
două lucruri. In timp ce faceți ceea ce ați anunțat, reluați limbajul: “Pun o ștampilă și 
acum sparg bulele”. Dați-i copilului cutia și în timp ce își alege două jucării, rostiți




