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Data Ce a facut copilul dvs.?

Domeniul și scopul

• Folosirea unor cuvinte
familiare din cărți bine
cunoscute atunci când
”repovestește” o
poveste

Activități

Tu și copilul dvs. v-ați bucurat de cărți împreună în ultimele 6 luni. În această 
perioadă, copilul dvs. a trecut, cel mai probabil de la a nu participa deloc, la a arăta 
imagini și a te asculta atunci când îi citiți carți. De asemenea, a trecut de la a spune 
spontan niște onomatopee, la a arăta imagini pe pagină atunci când dvs. le numiți. A 
început și să ia cartea și să vorbească din proprie inițiativă. Săptămâna aceasta, 
obiectivul este de a vă asigura că el vă ”spune” povestea unor cărți bine cunoscute și 
iubite. Copilul ar trebui să fie capabil să spună spontan niște cuvinte sau expresii 
scurte pentru unele pagini din cărțile sale favorite. 

Activități:
• Timp de citit în familie

Adunați familia pe podeaua cu perne și așezați un scaun cu o carte pe el în fața 
membrilor familiei. Exemplificați cum stați pe scaun si citiți povești familiei. Arătați 
către imagini și vorbiți despre ele, dați pagina și spuneți povestea acelei pagini, etc. 
Schimbați locul cu un alt membru al familiei și schimbați cartea de pe scaun. 
Continuați cu fiecare persoană citind câte o poveste celorlalți membri ai familiei, 
copilului tău venindu-i rândul ultimul. Ar trebui să fie capabil să spună ceva pentru 
fiecare pagină, folosind cuvinte și fraze pe care le știe bine. Nu trebuie să fie 
povestea reală, dar ar trebui să aibă legătură cu imaginile.

• Rândul tău, rândul meu
Înainte de a merge la somn, alegeți o carte și dați-i voie și copilului să aleagă o carte. 
Îi veți citi din cartea dvs. și apoi îi spuneți că este rândul lui să vă citească din cartea 
lui. Ar trebui să spună ceva pentru majoritatea paginilor din carte. Dacă folosește 
onomatopee, modelați-i cuvintele și expresiile pentru ca el să le imite. Acceptați 
orice vrea sa spună, chiar dacă nu este povestea reală, atâta timp cât are legătură cu 
imaginile.
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