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Data Ce a facut copilul Dvs.?

22

WEEK 22 | Listening and spoken language learning suite.

Domeniul și scopul

• Folosește spontan
cuvinte care arată
lipsa existenței:
– nu mai este
– gata
– s-a terminat

Activități

În săptămâna 4 ați introdus conceptul de "lipsă a existenței". Cel mai probabil copilul 
imită deja cuvintele "nu mai este" sau "s-a terminat". Săptămâna aceasta ne vom concentra 
pe oferirea mai multor ocazii pentru copil ca să folosească acest limbaj în mod spontan. 
Mai jos găsiți câteva activități pe care le puteți organiza pentru a îi oferi copilului 
contextul potrivit pentru a utiliza acest limbaj. Țineți minte, ne dorim o utilizare 
spontană a cuvintelor pe care le cunoaște din această categorie. Folosiți tehnicile de 
"așteptare" și "indemnare" pentru a îl încuraja să vorbească. Dacă sunteți nevoit să îi 
semnalizați, vocalizarea va trebui considerată imitație mai degrabă decât răspuns spontan.
• Este ușor să creați oportunități pe parcursul meselor, dar necesită un pic de planificare. 

Dacă copilul se joacă și îl chemați la masă, permiteți-i să își aducă jucăria la masă și 
puneți-o în apropiere. Spuneți-i că se poate juca cu ea din nou imediat ce termină de 
mâncat. Atunci când termină, e de așteptat că el să spună "nu mai este" sau ceva 
similar pentru a arăta că vrea jucăria.

• În baie puteți ține recipiente în care mai este câte puțin din diverse produse: șampon, 
pastă de dinți, șervețele, etc. În timp ce își urmează rutina zilnică va avea astfel ocazii să 
spună "nu mai este" sau "s-a terminat" atunci când golește un recipient.

• Înșirarea de margele  pe ață. Aceasta este o activitate amuzantă care oferă și un bun 
exercițiu de motricitate. Puneți margele și ață în 2 cutii, una pentru dvs. și una pentru 
copil. Arătați-i copilului că veți face o brățară sau un colier prin înșirarea margelelor pe 
ață. Puneți un număr suficient de biluțe în cutia dumneavoastră și numai 3-4 în cea a 
copilului, astfel încât dumneavoastră să aveți o brățară finalizată, în timp ce copilul nu 
va avea suficiente biluțe - astfel îi dați ocazia să spună "nu mai sunt".
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