
188

SĂPTĂMÂNALIMBAJ EXPRESIV

Data Ce a facut copilul dvs.?

Domeniul și scopul

• Realizați un
eșantion de limbaj
de cel puțin 50 de
enunturi
consecutive

Activități

În această săptămână este timpul să obțineți altă probă de limbaj de la copilul dvs. În 
săptămâna 33 ați fost încurajați să obțineți un eșantion de limbaj din afara casei, 
copilul dvs. interacționând într-o varietate de situații. S-ar putea să fi observat că 
limbajul său nu era la fel de vibrant sau abundent în afara casei. Acest caz indică 
faptul că trebuie să exersați mai mult împreună cu copilul în afara rutinei casei dvs. 
În această săptămână, adunați câteva mostre diferite de limbaj. Încercați să obțineți 
una în timp ce împărțiți o carte cu el. Acest lucru ar putea fi destul de dificil și s-ar 
putea să doriți să înregistrați acțiunea și să o transcrieți mai târziu dacă puteți. 
Alternativ, puteți cere partenerului sau altui adult să transcrie eșantionul în timp ce 
interacționați cu copilul.
Încercați să obțineți un al doilea eșantion când copilul dvs. repovestește o poveste 
favorită. Dacă nu vorbește prea mult sau povestea este prea scurtă, cereți-i să redea 
două sau trei povești diferite. Scrieți fiecare cuvânt. Rețineți că eșantionul trebuie să 
fie consecutiv.
O a treia activitate pe care o puteți face cu copilul dvs. este de a arunca o privire prin 
fotografiile familiei în care sunt reflectate anumite activități. Copiii iubesc să privească 
fotografiile, în special cu ei înșiși și cu oamenii pe care îi cunosc. Copilul dvs. ar trebui 
să aibă multe de spus despre fotografii, totuși, amintiți-vă că mai degrabă decât să 
pună o mulțime de întrebări, mai bine să facă o mulțime de comentarii. Întrebările 
necesită răspunsuri scurte, formate dintr-un singur cuvânt, ceea ce va limita limbajul 
utilizat de copil.
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