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AUDIȚIA

Data Ce a făcut copilul Dvs.?

WEEK 4 | Listening and spoken language learning suite.

4

Domeniul și scopul

• Identifica sunetele
Ling-6

• Cauta sursa
sunetelor din mediul
inconjurator

• Identifică vocile
membrilor familiei

Utilizare intesivă /b/•

Sunetele vorbirii pg 7-8•

Activități

Cand copilul dvs. identifica sunetele 
Ling,va arata de fapt ca aude un sunet. 
Saptamana asta veti incepe sa il invatati 
ca sunetele sunt diferite. Copilul dvs. 
trebuie sa fie capabil sa identifice 
diferenta dintre sunete. Odata ce poate 
face asta, puteti fi siguri ca are acces la 
intregul spectru al vorbirii si ca poate 
auzi diferentele subtile dintre sunetele 
limbii. 

Activitati de colorat

• Amestecati cateva picaturi de
colorant pentru mancare in apa si
folositi o pensula mare. Printati imagini
alb-negru cu obiectele care reprezinta sunetele Ling.
Ridicați o imagine fara sa o aratati copilului dumneavoastra. Faceti sunetul si 
asteptati ca sa-l imite copilul. Odata ce l-a imitat, dati-i imaginea sa o coloreze/ 
picteze. Pictați toate imaginile. Dupa ce se usuca, lipiti cate o imagine a fiecarui 
sunet in Cartea Sunetelor pe pagini diferite.

• Jucati-va de-a v-ati ascunselea cu membrii familiei dumneavoastra. Folositi imagini 
din Cartea Sunetelor. Copilul si un parinte (mama) isi inchid ochii, iar celalalt parinte 
(tatal) sau alt membru al familiei se ascunde. Tatal striga numele copilului pana tatal 
e gasit. Continuati jocul pana cand toata lumea a avut ocazia sa se ascunda. Incepeti 
jocul din nou, dar inainte ca sa inceapa copilul sa caute, aratati-i poze cu familia si 
intrebati-l cine se ascunde si strigati pe nume membrii familiei. Copilul poate arata 
imaginea, daca nu stie, aratati-i fotografia si spuneti-i „trebuie sa te duci sa il gasesti 
pe tata”, etc.

• Cand este randul copilului sa se ascunda, ajutati-l sa strige persoana care il cauta.
Copilul ar trebui sa asocieze silabele si continutul vocalic al numelui pe care il striga.
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