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SĂPTĂMÂNALIMBAJUL EXPRESIV

Data Ce a făcut copilul dvs.?

Activități

Cand copilul dvs vocalizeaza, o va face ori pe cont propriu (spontan) ori dupa ce 
v-a auzit exprimand o actiune. Ambele vocalizari sunt importante si necesare in 
ghidarea copilului dvs catre limba vorbita. Veti folosi o combinatie a acestora pe 
parcursul saptamanilor viitoare. 
O imitare spontana este atunci cand dvs ii oferiti un model copilului, iar el, in 
mod natural, il imita fara ca dvs sa ii cereti asta. Copilul dvs va face asta din ce 
in ce mai des pe măsură ce se obisnuieste cu dvs vorbind, ascultandu-va vocea si 
imitand ceea ce a auzit in timp ce isi asculta si propria voce ca sa se asigure ca se 
potriveste cu ce ati spus dvs. Aceasta este dezvoltarea procesului auditiv.

Imitații spontane:

Folositi pozele de la activitatea de limbaj receptiv de mai sus. Priviti fiecare imagine 
si spuneti fraza, accentuand actiunea pe care o reda. Inmanati fotografia copilului si 
dati-i randul pentru a enunta actiunea din poza. Faceti o cutie cu o fantă pentru a 
pune in ea fotografiile dupa ce copilul a terminat.  Puteti, de asemenea, sa puneti 
pozele in plicuri si sa le sigilati. Pe parcursul saptamani urmatoare, puteti deschide 
plicurile si puteti exersa din nou frazele, in timp ce luati fiecare fotografie din plic

•

• Folositi o carte cu animale si vehicule si redati modelul pt copilul dvs:
Deschideti la imaginea dorită, enuntati actiunea din imagine(prin onomatopee 
si un scurt enunț: « Bruuum, e o masina. Bruuum ». Lasati copilul sa imite ce 
vede pe urmatoarea pagina. Faceti cu randul pe fiecare pagina. Copilul ar trebui 
sa vocalizeze cand este randul lui

Domeniul și scopul

• Incepe sa imite in mod
spontan, actiuni
asociate cu obiecte
uzuale si fraze zilnice.
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