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Activitati

Intrebari cu da/nu
• Una dintre cele mai comune intrebari pe care i le puneti copilului dumneavoastra este 

"Mai vrei?" Probabil ca deja intelegeti de ceva timp raspunsurile lui non-verbale la 
aceasta intrebare. De regula cand un copil nu mai vrea, intoarce capul, il misca in 
semn de "nu" sau intinde mainile in semn de refuz. In saptamana aceasta vom 
imperechea raspunsurile lui non-verbale cu aceste intrebari si ii vom cere sa imite 
cuvintele asociate, da sau nu.

Activitati cu da/nu
In saptamana a 5-a l-ati invatat pe copilul dumneavoastra despre "posesie" si 
acum va puteti folosi de asta pentru a-l invata sa raspund la intrebarile cu da/nu.

•

Spalarea rufelor
Dupa ce rufele sunt spalate si uscate, lasati-l pe copilul dumneavastra sa va ajute sa le 
impaturiti si sa le puneti la locul lor.In timp ce sortati fiecare articol vestimentar, 
intrebati-va copilul daca este a-l lui, "Acesta este al tau?" Cand incepe sa dea din cap 
invatati-l un model pe care sa il imite in semn de  "Nu, nu este al meu" sau "Da, este al 
meu".

•

Joc de lotto sau puzzle-uri
In cadrul jocului de loto, aveti fiecare cate o plansa de joc cu imagini, puneti 
cartonasele corespondente imaginilor intr-un saculet si amestecati-le. Scoateti cate un 
cartonas si intrebati copilul, "Ai nevoie de un ________ ?" Activitatea de potrivire a 
cartonaselor cu imaginile este un exercitiu cognitiv foarte bun si va ofera numeroase 
posibilitati de modele pentru da/nu pe care copilul dumneavoastra va putea sa le imite. 
Aceeasi tehnica poate fi folosita si in cazul  puzzle-urilor, prin amestecarea a doua 
jocuri diferite de puzzle intr-un saculet si punand aceeasi intrebare in timp ce scoateti 
piesele una cate una.

•

Domeniul si obiectivul

• Copilul incepe sa 
inteleaga si sa  
raspunda cu da/nu la 
intrebarile in context 
prin:
–  a da din cap in 

semn de da/nu;
–  a imita da/nu;
–  a raspunde 

spontan cu da sau 
nu
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