
WEEK 17 | Listening and spoken language learning suite.

Domeniul și scopul

• Incepe sa identifice
partile principale ale
corpului primare :
– Ochii
– Nasul
– Gura
– Burtica
– Mana
– Alte doua

Activități

Copilul tdvs. trece de la nivelul pre-verbal de intelegere a limbajului catre nivelul verbal . 
Intelege mai mult limbaj uzual atasat activitatilor zilnice fara a folosi contextul sau 
onomtopee.  Acum este momentul ca Dvs. sa puneți la dispozitie copilului Dvs. un limbaj 
bogat si să folosiți un limbaj cu un nivel mai ridicat decat nivelul actual de intelegere al 
acestuia. 
Copilul Dvs. poate deja recunoaste parti primare ale corpului datorita faptului ca le-a auzit 
de nenumarate ori in cantecelele sau expresiile pe care i le-ai spus. Roly Poly este despre 
“manute”, Thumbkin este despre ochi, nas si gura si i-ați spus copilului dvs. de nenumarate 
ori sa inchida ochii in timpul jocului “de-a v-ati ascunselea”. Acum este momentul sa 
atingem nivelul de cuvinte specific si sa invatam partile primare ale corpului. RETINEȚI! A 
invata pe cineva nu inseamna a-l testa! Iata cateva activitati distractive de INVATAT:

• Desenați fata Dvs. si a copilului Dvs.  pe doua foi ale Cartii Sunetului. Vorbiti-i despre 
fiecare parte a fetei pe masura ce le desenați si uitati-va impreuna in oglinda pentru a 
descrie culoarea si forma fiecarei parti. Nu vă fie frica sa desenați si sa vorbiți despre 
sprancene si gene, totusi, partile principale sunt cele pe care ar trebui sa te concentrezi.

• Spălați o papusa sau niste animalute intr-o cada sau chiuveta cu spuma si vorbeste 
despre fiecare parte pe masura ce o spălați.

• Puneți biletele, stelute sau puncte pe corpurile voastre si vorbiti despre fiecare parte pe
masura ce lipiti biletelele unul pe celalalt.

• Folosiți o camera foto digitala, apropiați-vă de fiecare parte a corpului si faceți o poza.
 Incercați sa refaceți fata folosind pozele individuale. Faceti poze ale partilor corpului si 
fetei personale si ale copilului si amestecați pozele. Incercati sa aranjati pozele.
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