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Data Ce a facut copilul dvs.?

24

WEEK 24 | Listening and spoken language learning suite.

Domeniul și scopul

Folosește "Ce este 
acesta/aceasta?"

•

Activități

Ați învățat copilul să răspundă la întrebări în săptămânile 20 și 23. Copilul ar trebui să 
fie capabil să răspundă în context la întrebări ca "Unde este _____?" și "Ce este acesta/
aceasta?". În această săptămână,  obiectivul dvs. este să încurajați copilul să întrebe 
"Ce este acesta/aceasta?" în mod spontan.

Sfaturi practice
Este important să vă asigurați că există un motiv pentru a adresa întrebarea. Dacă 
răspunsul este cunoscut sau evident, nu există niciun motiv să se adreseze întrebarea, și 
se va dovedi foarte dificil să îl învățați pe copil această întrebare. Blocați raza vizuală cu 
un obiect astfel încât să existe un motiv real pentru a adresa întrebarea.

Jocuri pentru această activitate
Puneți niște obiecte bine cunoscute în cutii sau în sacoșe și dați-le copilului. Dvs. 
folosiți un set identic de obiecte sau imagini ale acestora.

•

Folosiți un cearceaf sau un alt obiect ca să vă blocați raza vizuală, astfel încât să nu 
vedeți conținutul cutiilor atunci când copilul le deschide.

•

Rugați copilul să deschidă o cutie și întrebați-l "Ce este în cutia ta?"•
• Atunci când răspunde, căutați în setul dvs. obiectul similar (sau imaginea lui) și

arătați-i că aveți perechea.
• Inversati rolurile după ce copilul înțelege jocul, astfel încât va fi rândul lui să

va întrebe "Ce este acesta?" atunci când deschideți cutia.
Abilitatea copilului dvs. de a cere informații este esențială în dezvoltarea învățării 
independente a limbajului. Odată ce copilul înțelege că poate cere informații, își va 
ghida singur învățarea și va începe să învețe într-un ritm mult mai rapid.
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