
Activitati

Acesta este un obiectiv la care puteti lucra cu usurinta atunci cand rasfoiti carti impreuna 
cu copilul dumneavoastra. Veti avea o lista cu cuvinte pe care copilul dumneavastra le-a 
invatat, notate intr-un carnetel dar si memorate. Pe masura ce rasfoiti cartile impreuna si 
vedeti imagini ale cuvintelor pe care le stie, spuneti-i sa le gaseasca si sa indice catre ele. 
Puteti modela acest comportament chiar dumneavoastra prin a spune,"Voi cauta un 
caine". Plimbati degetul pe pagina si apoi indreptati-l cu entuziasm catre caine indata ce l-
ati gasit. Spuneti-i copulului "Am gasit cainele, il poti gasi si tu?", "Arata-mi unde e 
cainele." Entuziasmul dumneavoastra il va atrage sa joace in continuare acest joc care este 
un mod foarte bun de a ii verifica vocabularul receptiv. Dupa ce copilul intelege nu mai 
este nevoie sa ii indicati catre imagine si ii puteti testa cu adevarat vocabularul.

Vanatoarea de comori
Luati o sacosa, o poseta sau o valiza pe care copilul dumneavoastra o poate cara prin casa. 
Spuneti-i ca veti cauta lucruri pe care sa le puneti in sacosa. De exmplu, spuneți-i ca trebuie 
sa gasiti o ceasca. Mergeti in bucatarie si luati o ceasca, apoi puneti-o in sacosa. Spuneti-i ca 
aveti nevoie de mai multe obiecte pentru a le pune in sacosa si verificati-i nivelul de 
cunoastere al vocabularului cu fiecare obiect in parte. Plimbatul unei valize pe roti prin 
casa in timp ce colectati obiecte va fi foarte distractiv pentru copilul dumneavoastra si vă va 
oferi ocazia sa verificati nivelul de intelegere al vocabularului prin joaca. Daca nu cunoaste 
un anume obiect de care il intrebati, folositi-va de momentul acela pentru a-l invata ce este 
prin a-i arata, sau prin a-l indruma sa il imite si sa gasiti mai multe obiecte de acel gen.

•	

Tineti minte !

Cand ii spuneti copilului sa va indice sau sa adune obiecte, faceti asta doar cu acelea pe care 
credeti ca le stie sau de care l-ati invatat. De fiecare data cand verificati nivelul de intelegere 
al copilului, faceti-o ca un joc, natural si pragmatic, prin care copilul sa se distreze. Cand 
copilul nu stie ceva, folositi acel moment pentru a-l invata, si nu il lasati sa isi dea seama ca 
nu a facut alegerea corecta.

•

Domeniul si obiectivul

• Arata catre obiecte
sau poze
cunoscute cand il
intrebati: "Unde e
______?". "Arata-
mi ______."
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