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WEEK 15 | Listening and spoken language learning suite.

Domeniul și scopul

• Evaluarea
vocabularului
copilului tău

Durata - 10 min•

enunturi consecutive•

• Păstrarea unor
notițe despre
cuvintele folosite de
către copilul tău

• Notarea cuvintelor 
din anexă folosite de 
copilul dvs.

Activități

Obținerea unui eșantion al vocabularului folosit  de copilul dvs.
Acum că vorbește/vocalizează spontan în timpul zilei, este timpul să măsurăm 
dezvoltarea limbajului. Acest lucru poate fi făcut prin a nota un eșantion al 
vocabularului. Această sarcină trebuie făcută de către dvs. în fiecare lună până când 
copilul dvs. acumulează un vocabular complex, așa că haideți sa invățăm cum facem 
acest lucru corect.

•

• Pregătiți jucării cu care copilul tău să se joace, de preferat cu tatăl lui, cu bunica sau cu 
un frate/soră mai mare. În acest fel  o sa fie mai ușor pentru dvs.  să notați tot ceea ce 
spune copilul dvs.

• Amintiți-i persoanei care se joacă împreună cu copilul dvs., să nu adreseze prea 
multe întrebări, ci doar să vorbească despre ceea ce se întâmpla. Spuneți-i să aștepte 
după fiecare fraza astfel ca copilul să poată vorbi și el. Dacă adultul vorbește foarte 
mult sau nu așteaptă suficient este posibil ca copilul dvs. să nu vorbeasca prea mult.

• Folosiți o pagina pe care de fiecare dată când copilul dvs. rostește ceva veți scrie
fiecare fraza/cuvânt pe o linie diferită. Intre fiecare frază/cuvant nou rostit lăsați o 
linie pauza. Faceți acest lucru pentru 10 minute, notând tot ceea ce copilul dvs. spune. 
Mai jos un exemplu cu ce ar putea conține dicționarul pe care dvs. il veți realiza:
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- Brrr, diiiii diiiii 
- Offff
- Pa-pa
- Tata
- Deschide
- Shhhhh
- (Neînțeles)
- Sus,sus,sus
- Nuuuu




