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AUDIȚIA 6

Activități

Odata ce v-ati  atins obiectivul intr-un mediu restrans si 
linistit,  este important sa transferati aceasta abilitate a 
copilului intr-un mediu mai larg. Viata nu se desfasoara doar 
la un metru distanta de urechea copilului dumneavoastra 
sau intr-o camera draguta si linistita. E adevarat, in primul 
rand  trebuie sa il invatati sa recunoasca sunetele de 
aproape intr-o camera fara zgomot. Totusi, in curand, 
copilul are nevoie sa invete sa asculte la distante mai mari si 
in medii mai zgomotoase. 

Pregatiti copilul sa raspunda in conditii variate 
de ascultare
• Acum cand copilul dumneavoastra isi stie propriul nume, este

de asteptat sa raspunda cand este strigat, chiar si atunci 
cand sunteti mai departe sau mediul este mai zgomotos 
decat de obicei.

 - In interiorul casei, creati un motiv bun pentru a va striga copilul sa 
vina la dumneavoastra de pe partea opusa a camerei sau din alta camera. De 
exemplu, ar putea fi sa vina sa va ajute cu o sarcina, sa joace un joc, sa ia o bautura 
pentru cineva, sa mearga la plimbare etc. Este important sa nu va strigati copilul 
decat daca aveti un motiv intemeiat, important. 
 - In afara casei, copilul dumneavoastra trebuie sa  vina la dvs. cand il strigati. 
Daca va jucati in parc, il puteti striga pentru a-i da ceva de baut sau pentru a-l 
ajuta sa se dea pe tobogan. Daca mergeti la cumparaturi, puteti sa il strigati 
pentru a va ajuta sa alegeti niste mere sau pentru a ii da banii vanzatorului. 

• Copilul dumneavoastra stie acum ca sunetul are o semnificatie si realizeaza ca sunetul
este important. Este timpul acum sa mai adaugati cateva pagini in Cartea Sunetelor 
din a doua saptamana. Fiecare pagina pe care o adaugati ar trebui sa fie interactiva si 
distractiva pentru copil. Fiecare pagina ar trebui sa contina doar un obiectiv. 
Saptamana asta, adaugati o pagina pentru cantecul Naughty Pussycat. Desenati sau 
atasati o imagine cu o pisica pe pagina. Pe pagina alaturata, atasati o masca de pisica 
cu mustati intr-un plic. De fiecare data cand cititi Cartea Sunetelor, puteti sa va puneti 
masca si sa spuneti „Miau” pe rand.

Domeniul și scopul

• Atenție mărită la
sunete

• Răspunde la nume în
medii  zgomotoase

• Răspunde la nume la
distanțe mai mari
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Data Ce a făcut copilul dvs.?
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