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SĂPTĂMÂNALIMBAJUL EXPRESIV

Data Ce a facut copilul dvs.?

Domeniul și scopul

• Include majoritatea
cuvintelor atunci
când cântă cântece
cunoscute sau atunci
când reproduce
ritmuri familiare

Activități

În această săptămână, examinați toate melodiile pe care le-a învățat copilul dvs.. 
Începeți cu melodiile pe care copilul dvs. le cunoaște cel mai bine. Utilizați imaginile 
pe care le-ați făcut pentru a descrie fiecare vers al cântecului. Utilizați oricare dintre 
tehnicile pe care le-ați învățat în săptămânile anterioare (săptămâna 31) pentru a vă 
încuraja copilul să cânte spontan cântecele. Rețineți câte dintre cuvintele din fiecare 
cântec pe care copilul dvs. îl cântă sunt folosite în mod spontan.
În cazul în care copilul dvs. nu cântă cu ușurință versurile melodiilor, puneți patru 
imagini pentru o cântec cu fața în sus și, pe măsură ce copilul dvs. cântă o parte din 
melodie, puneți un marcator pe imagine. Acest lucru îl poate încuraja să cânte fiecare 
vers care corespunde imaginilor.
Copilul dvs. ar trebui să cânte cel puțin cuvintele importante din versurile celor mai 
cunoscute și preferate cântece. Dacă dintr-un motiv oarecare nu face acest lucru, 
reveniți la câteva dintre săptămânile care v-au explicat cum să vă învățați copilul să 
cânte și să-și revizuiască melodiile preferate. Este important să cântați cântece în 
fiecare zi și să examinați tot ceea ce ați învățat copilul în mod regulat. Cartea cu 
sunete a copilului dvs. vă va ajuta în revizuirea obiectivelor sale și ar trebui citită cel 
puțin o dată pe zi. Cartea cu sunete facilitează examinarea de către ceilalți membri ai 
familiei a obiectivelor copilului dvs., iar copilul dvs. se bucură de lectură, deoarece 
fiecare pagină este ceva pe care el l-a parcurs.
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