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SĂPTĂMÂNALIMBAJUL EXPRESIV

Data Ce a facut copilul dvs.?

Domeniul și scopul

Folosește pronume:•
– Tu
– Eu

Activități

Copilul dvs. știe numele lui și al dvs., mama sau tata. Săptămâna aceasta obiectivul 
este acela de a înceta folosirea numelor pe care copilul dvs. le știe bine și de a începe 
utilizarea pronumelor pe care noi le folosim în locul numelor proprii. Este important 
ca întotdeauna să folosiți un limbaj natural atunci când începeți să folosiți pronume. 
Este ușor să nu vă comportați natural atunci când încercați să îi învățați aceste lucruri 
pe copii. Cel mai important lucru este să vă amintiți să începeți să folosiți aceste 
pronume pe parcursul zilei, astfel copilul le aude într-un context natural. De exemplu:
• ”Aceea este cafeaua mamei, nu o atinge” acum devine ”Aceea este cafeaua mea, nu o

atinge”
• ”Vrea Tommy puțin suc?” devine ”Vrei puțin suc?”
• Atunci când vă uitați la poze, ”Aceia sunt Tommy și tati” devine ”Acela ești tu

împreună cu tati”
Activități suplimentare:

Înșiruirea mărgelelor•
Confecționarea de coliere din mărgele mari, de aproximativ 1-2 cm, este o activitate 
distractivă atât pentru băieți, cât și pentru fete. Este o activitate extraordinară 
pentru a ajuta copilul să își dezvolte abilitățile motorii și o puteți folosi pentru 
potrivirea timpurie, ceea ce reprezintă o abilitate cognitivă pe care copilul o va 
dezvolta în următorii câțiva ani. Alegeți o mărgea și vorbiți despre culoare în timp 
ce o înșiruiți pe fir, ”Mărgeaua mea este galbenă, fac un colier galben.”. Lăsați 
copilul să aleagă o culoare, ”Ai o mărgea roșie”. Pe măsură ce faceți cu rândul, 
evidențiați pronumele pe care le utilizați în locul denumirilor proprii. ”Aceea este 
mărgeaua mea.”, ”Ai găsit o altă mărgea pentru mine”, ”Aceasta este pentru tine.”.

• Joc cu vehicule sau animale
Ori de câte ori vă jucați cu copilul dvs., puteți introduce pronumele pe care le 
aveți ca obiectiv în limbajul dvs.Vorbind despre ceea ce face copilul și ce faceți 
dvs. cu jucăriile apar numeroase oportunități pentru a modela acest obiectiv. 
”Mașina mea merge repede”, Oh, nu, te-ai prăbușit!”, ”Tu ai animalele din 
junglă. Iar eu le am pe cele de la fermă”, ”Tu ai pus toți leii împreună în cușcă.”.
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