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Data Ce a făcut copilul dvs.?
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WEEK 7 | Listening and spoken language learning suite.
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Activități

Canta! Canta! Canta!!
Copilul dumneavoastra ar trebui sa recunoasca diferenta dintre muzica si cantat in 
comparatie cu vorbitul si sa creeze un repertoriu de cantece pe care le invata sau 
recunoaste.

•

  - O modalitate amuzanta prin care sa descoperiti cantecele este sa legati un bilet 
pentru fiecare cantec cu o sfoara colorata diferit si sa le agatati în spatele 
canapelei. Copilul dumneavoastra poate sa traga de sfori pe rand pentru a gasi 
biletul cu cantecul atasat si apoi sa cante cantecul impreuna cu toate actiunile 
adecvate. Copiii iubesc sa traga de sfori si sa descopere o surpriza la sfarsit.

• Dupa cateva saptamani de cantat si invatat cateva cantece, va trebui sa verificati 
daca copilul dvs. identifica vreun cantec doar ascultandu-l. Daca aveti  imagini 
corespunzatoare cantecelor pe peretii uneia dintre camerele dvs., puteti incepe sa 
cantati un cantec fara sa faceti vreuna dintre actiuni. Intrebati-va copilul unde este 
imaginea care corespunde cantecului. Daca acesta recunoaste cantecul fara sa faceti 
actiunile, se va duce sa arate imaginea sau sa o dea jos de pe perete. Daca nu face 
asta spontan, invatati-l sa dea jos imaginea de pe perete. S-ar putea sa fie nevoie sa 
faceti ceva distractiv cu imaginea, cum ar fi sa o puneti pe frigider cu un magnet sau 
sa puneti o ștampila sau abtibild pe ea. O alta modalitate de a va da seama ca 
identifica cantecele  doar prin ascultarea lor este atunci cand copilul dvs. incepe sa 
faca actiunile corespunzatoare cantecului
pe care il cantati, fara sa le faceti
dvs. primul.

Domeniul și scopul

• Asculta cantece si
participa la actiunile
respective

• Incepe sa identifice
cantece cu ritm/
viteza si caracteristici
prozodice diferite

• Identifica imagini
pentru fiecare cantec
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 - Fiecare cantec pe care il invatati ar trebui sa fie adaugat in Cartea Sunetelor, 
creand o pagina interesanta si interactiva. De asemenea, puteti crea o 
reprezentare vizuala pentru cantec si sa faceti bilete si imagini pe care sa le folositi 
pe parcursul zilei pentru a invata si a va reaminti  cantecele. 




