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Data Ce a făcut copilul dvs.?

2010 Cochlear Ltd & Cheryl L. Dickson

WEEK 9 | Listening and spoken language learning suite.

9

Activități

Activitati ce implica imitatii pe parcursul 
intregii zile imbunatatind calitatea 
acestora

Copilul a invatat ca sunetele au o 
semnificatie, iar sunetele si cuvintele 
pe care le utilizati pot fi imitate

•

• Este important sa oferiti copilului 
posibilitati multiple de imitare a 
sunetelor cu semnificatie pe 
parcursul intregii zile si sa ii oferiti 
serie de activitati prin care copilul 
dvs. sa imite sunetele/cuvintele 
oferite de drept exemplu.

• Ceea ce copilul dumneavoastra imita ar trebui
sa se potriveasca ca durata cu ceea ce ii spuneti dvs.
Daca scoateti un sunet lung, ceea ce copilul dvs. imita ar
trebui sa aiba aceeasi durata cu acesta. Daca scoateti sunete scurte, asa ar trebui sa
faca si copilul dumneavoastra. Apoi, ar trebui sa se potriveasca cu numarul de silabe
din cuvintele dumneavoastra.

In al doilea rand, ceea ce ar trebui imite copilul dvs., este intonatia cuvintelor dvs. 
Dacă modelul dvs. fluctuează în intonație precum “aaah” pentru avion
atunci și copilul dvs. ar trebuie să vă imite intonația.

•

• Cel de-al treilea aspect pe care copilul dvs. ar trebui sa il imite, este dat de o parte
dintre vocalele continute de cuvintele oferite ca model, si in cele din urma ar trebui
sa includa treptat consoanele potrivite in ceea ce imita.

Invatarea timpurie a ascultarii sunetelor este nemaipomenită pentru dezvoltarea celor 
patru obiective in imitare: durata, intonatie, vocale si consoane. De exemplu, în cazul 
onomatopeei "miau", prima caracteristică imitată de copilul dvs. este durata. Ulterior el 
va imita intonatia și cel mai probabil va imita vocalele și într-un final va include și  
consoana /m/

Domeniul și scopul

• Dezvoltarea unui
feedback audio , prin
care copilul urmareste
ca vocea lui sa sa se
potriveasca cu
modelul adultului
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