
21

SĂPTĂMÂNAAUDIȚIA

Data Ce a facut copilul dvs.?
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Activități

Acum fiul/fiica dvs. asculta si raspunde constant la sunete. Este timpul sa incepeti sa 
il invatati sa raspunda constant la sunetele Ling-6. Copiii sub varsta de aproximativ 2 
ani raspund in timpul testarii audiologice intorcandu-se spre o papusa sau un ecran 
video. Puteti incepe sa il invatati raspunsul acesta la intoarcere in timp ce faceti 
testul suneteleor Ling-6. Acest lucru va fi foarte folositor pentru copilul dvs. in timpul 
viitoarelor teste audiologice.

Invatarea diferitilor stimuli de raspuns
Asezarea inelelor: tatal si copilul ii dau mamei inelele si tin suportul. Mama tine 
primul inel langa obrazul sau, se uita in alta parte, nu la tata/copil si asteapta in 
liniste. Tatal spune unul din sunetele Ling , mama se intoarce, isi arata urechea, 
spune „am auzit asta” si aseaza inelul pe suport. Continuati pana cand toate 
sunetele Ling-6 au fost prezentate. 

•

- Alternativ: dupa ce tatal face sunetul, poate folosi semnul cu mana pentru a-l 
determina pe copil sa imite sunetul inainte ca mama sa se intoarca si sa puna 
inelul pe suport.

• Mama si copilul stau cu spatele la tata. Ei au un recipient inalt cu apa. Tatal are
obiecte pe care sa le arunce in apa. Tatal spune un sunet Ling, cand copilul il aude, 
el si mama se intorc sa ia un obiect de la tata si sa il arunce in apa. Continuati 
pentru toate cele 6 sunete.

Sau: dupa ce tatal spune sunetul, mama poate sa foloseasca semnul cu mana 
pentru a-l face pe copil sa imite sunetul inainte sa se intoarca si sa ia obiectul pe 
care sa il arunce in apa. 

Domeniul și scopul

• Raspunde de fiecare
data la sunetele
prezentate

• Stimul/raspuns
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