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SĂPTĂMÂNAAUDIȚIA

Data Ce a facut copilul dvs.?

2010 Cochlear Ltd & Cheryl L. Dickson

Domeniul și scopul

• Dobândește  memoria 
auditive a doua 
cuvinte:

– Prepozitie+substantiv
• Pune-l pe masa
• Uită-te sub pat
• Este în cutie

Activități

In această săptămână continuați să dezvoltați memoria 
auditivă a copilului dvs., ceea îi va permite să înțeleagă 
frazele mai lungi și limbajul mai complex. Obiectivul 
săptămânii este să puneți în evidență un substantiv 
însoțit de o prepoziție. Ați folosit deja astfel de 
construcții cu copilul dvs. Diferența este că în 
această săptămână veți accentua verbal prepoziția 
pentru a-i permite sa o audă mai bine și să îi accorde 
atenție. Prepozițiile sunt cuvinte care indică “locația”. 
Ele descriu locul în care se află un obiect: pe, în, peste, 
deasupra, dedesubt, etc.  Ține-ți minte: vă 
expuneți copilul la această structură nouă de 
limbaj și îi îmbogățiți memoria auditivă. 
Invătați, învățați, învățați și rezistați 
tentației de a vă testa copilul. Nu este 
încă pregătit să vă demonstreze că 
înțelege această informație, de aceea 
trebuie mai înainte să petreceți timp învățându-l și arătându-i. Dați-i multe, multe 
ocazii să asculte acest obiectiv în contexte relevante pentru el.

Activități: prepoziție + substantiv
De-a v-ați ascunselea
Adunați toate animalele de pluș ale copilului dvs. și ascundeți-le pe toate “sub” 
diverse obiecte: sub scaun, pat, pătură, pernă, etc. In timp ce ascundeți fiecare 
animal, formulați fraza pentru a fi auzită și imitată de copil, „Haide să ascundem 
ursulețul sub pat”. Cel mai probabil copilul va imita ultimele 2-3 cuvinte ale frazei: 
“sub pat”. După ce ați ascuns toate animalele, rugați un alt membru al familiei să le 
găsească. In momentul în care acesta găsește un animal, poate imita modelul 
obiectivului din nou: “oh, am găsit ursulețul sub pat.”
Lucrați în această săptămână cu fiecare dintre aceste trei prepoziții și imaginați-vă 
activități amuzante prin care să învețe și să asculte copilul dvs. acest concept care 
conține două elemente critice.
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