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Data Ce a facut copilul dvs.?
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WEEK 25 | Listening and spoken language learning suite.
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Activități

Eșantion de limbaj
Vedeți săptămâna 20 pentru indicații despre cum se ia o mostră de limbaj spontan. 
Rețineți, este mai ușor pentru dvs. dacă altcineva poate interacționa cu copilul dvs. în 
timp ce dvs. stați, ascultați și notați ceea ce spune copilul. Faptul că poate vorbirea 
copilului nu este corectă, nu este important pentru acest exercițiu. Atât timp cât 
înțelegeții ce spune copilul, puteți nota ca ”limbaj" . Ne vom concentra asupra vorbirii 
sau a modului în care spune cuvintele mai târziu.
Nu ratați niciunul din enunțurile sale, trebuie sa notați tot ceea ce spune, fiecare enunț 
pe cîte un rând, până ai cel puțin 25 de enunțuri spontane. Ca și mai înainte, imitările 
nu se pun, așa că nu le notați. 
• Veți obține o mostră mai bună de limbaj dacă persoana care interacționează doar

comentează și nu pune întrebări.
• Pregătiți-vă mai multe activități diverse, astfel încât ajutorul dvs. să aibă suficient

material pentru a menține copilul implicat. Cărțile, privitul fotografiilor de familie, 
cititul cărții sale cu sunete, executarea unei rutine zilnice cum ar fi baia unei 
păpuși, toate vor oferi oportunități pentru vorbire

• Daca joaca este prea captivantă, copilul poate deveni prea absorbit de ea și asta va
face să îi scadă debitul verbal.

Evaluarea(numărare) vocabularului expresiv:
Actualizați-vă lista expresivă așa cum este detaliat în obiectivul de limbaj receptiv•

• Poate va fi necesar să puneți la cale niște activități pentru a vedea dacă copilul 
folosește în mod spontan vocabularul. Este important să obțineți această informație 
prin joacă, mai degrabă decât prin a testa copilul. Fiți creativ și veți obține informația 
de care aveți nevoie fără a supune copilul unui stres

Domeniul și scopul

• Colectarea unei mostre
de limbaj spontan de
cel puțin 25 de
enunțuri consecutive

• Vocabular expresiv de
la cel puțin 14 cuvinte
până la aproximativ
23 de cuvinte
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