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Data Ce a facut copilul dvs.?

20

WEEK 20 | Listening and spoken language learning suite.

Domeniul și scopul Activități

Obținerea unui eșantion al vocabularului folosit de copilul dvs.
Ați făcut primele încercări de notare a limbajului copilului dvs. în săptămâna 15. Acum e 
timpul să repetăm exercițiul. Totuși, în această săptămână vom încerca să notăm 3-4 
esantioane diferite de pe parcursul zilei, la ore diferite.  Este de așteptat că făcând acest 
lucru să putem surprinde o varietate mai mare de mostre. 

•

• Cel mai probabil, copilul dvs utilizează deja jargonul din când în când pe parcursul zilei.
Dacă puteți auzi silabe distincte care seamănă a fi cuvinte, și apoi un cuvânt corect, puteți
nota cât de lungă a fost fraza aceea prin scrierea ei utilizând următoarea schemă: "x x xx
sus x" (unde [x] reprezintă o vocalizare, fără însă a fi un cuvânt pronunțat corect). Această
notare arată că copilul a vorbit printr-o vocalizare de lungimea unei propoziții, folosind
un singur cuvânt inteligibil. Această vocalizare este numărată tot ca un singur cuvânt,
totuși, este interesant de notat cât de lung a fost jargonul și cum se schimbă în timp.

• Organizați sesiuni de joacă în care copilul interacționează cu alți oameni, astfel încât dvs.
să puteți ascultă și nota mai ușor
Notati fiecare vocalizare pe o linie separata•
Mai jos este un exemplu de eșantion/mostră de limbaj și numărul de cuvinte contorizate•

- pa-pa (1) 
- Xxxx x mult xx (1) 
- nu (1) 
- pa-pa (1) 
- sus (1) 
- nu, nu (1) [având în vedere că același cuvânt e repetat de 2  ori imediat, se numără o 
singură dată] 
- mama (1) 
- pantof (1) 
- nas (1) 

Număr total de cuvinte pronunțate: 9. Număr total de vocalizari: 9. Număr de cuvinte 
împărțite la vocalizari 9:9=1. Rezultă deci o Lungime Medie a 
Vocalizării (LMV ) de 1.0
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• Evaluarea
vocabularului
copilului tău
Durata - 10 min•

Enunturi consecutive•

• Păstrarea de notițe
despre cuvintele
folosite de către
copilul tău

• Notează cuvintele
din anexă folosite de
copilul tău




