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SAPTĂMÂNALIMBAJUL EXPRESIV

Data Ce a facut copilul dvs.?

WEEK 5 | Listening and spoken language learning suite.

Domeniul și scopul

• Isi foloseste vocea
pentru “a cere” cand
vrea “mai mult” sau
“sus”

Activități

In saptamana 1, ati verificat exprimarea non-verbala a copilului dvs pentru a va 
asigura ca saluta, cere, comenteaza, etc. Facea aceste gesturi ori fara a vocaliza, ori 
printr-o combinatie de gesturi si voce. In aceasta saptamana, va veti asigura ca, 
atunci cand cere ceva, copilul vocalizeaza. Cel mai probabil el nu va spune intreg 
cuvantul, dar ar trebui sa vocalizeze spontan si posibil sa potrivească durata 
sunetelor și să spună vocalele din cuvânt.

Potrivirea cerintelor non-verbale cu cele verbale: 
Consultati Saptamana 4•
Jucati-va “Cucu bau” cu copilul dvs folosind o bucata de material cu care sa va
acoperiti fata. Cu fata acoperita, faceti un sunet lung "a" si in timp ce trageti
materialul de pe fata, spuneti "Bau!" cu voce tare. Faceti o grimasa de fericit/
surprins in timp ce luati materialul de pe fata si gadilati copilul. Repetati de
cateva ori pana ce copilul a invatat acest joc. Apoi, asteptati pana cand copilul
"cere" sa repetati jocul, asta se va intampla, probabil, prin faptul ca el va va arata
bucata de material. Aratati-i copilului mai multe modele de jocuri si intrebati-l
"Vrei mai multe?". Copilul dvs ar trebui sa imite ultimul cuvant "multe". De
fiecare data cand copilul cere sa repetati un joc, asigurati-va ca solicitarea lui
non-verbala este insotita de o exprimare verbala.

•

• Pe parcursul unei zile, copilul dvs isi doreste de multe ori sa fie luat in brate sau
ridicat. De fiecare data cand el ridica mainile, spunandu-va non-verbal ca isi
doreste sa fie ridicat, aratati-i “sus” si apoi spuneti-i «vrei sa vii sus?». Copilul ar
trebui sa imite ultimul cuvant “sus”. Repetati asta de fiecare data cand vrea sa fie
ridicat. Puteti sa si inventati un motiv pentru ca el sa fie ridicat, punand
fotografii din saptamanile precedente sus pe perete. Copilul va avea nevoie sa fie
ridicat pentru a ajunge sa ia pozele si sa puteti discuta despre ele.
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