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Data Ce a facut copilul dvs.?
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WEEK 18 | Listening and spoken language learning suite.

Activități

Mutandu-ne de la context cunoscut la context necunoscut si de la nume stiute 
la nume mai putin stiute

Cu siguranta ați vazut ca intelege copilul Dvs. atunci cand il rugați sa dea ceva unui  
alt membru al familiei. In timp ce il învățați acest lucru, ați folosit contextul si 
alteactiuni pentru a vă asigura ca intelege lucruri ca indicarea unei persoane, privirea 
catre o persoana, ajutarea copilului in a da ceva altcuiva. Este  acum momentul sa vă 
asigurați ca poate intelege acest enunț simplu, zilnic, fara vreun ajutor din partea 
Dvs., fie  el contextual sau de gesticulare. 
Începeți in casa cu cele mai familiare nume. 

•

Activități:
Desenați sau colorați poze cu copilul Dvs., puneți-le in plicuri si spuneți-i 
copilului Dvs. sa dea unul dintre ele unui membru al familiei. Ar trebui sa poata 
face asta fara ajutorul Dvs. Continuați cu plicurile pana cand sunt toate 
impartite. Este o idee buna sa-i spuneți numele unei persoane care nu este in 
casa in acel moment, cum ar fi Tati, daca este la serviciu. Asta face ca activitatea 
sa fie putin mai abstracta pentru ca trebuie copilul sa inteleaga numele si apoi sa 
realizeze ca persoana respectiva nu este acasa. 

•

• Servirea cinei: copilul Dvs. vă poate ajuta la servirea mesei prin asezarea 
tacamurilor, a farfuriilor si a paharelor pe masa in fata persoanei numite de Dvs. 
Mai poate fi rugat si sa adune vasele murdare dupa masa de la persoana al carei 
nume il spuneți Dvs.

Context mai larg si nume mai putin familiare
Activitități:

Când se joacă afară cu prietenii sau când mergeți în vizită la prieteni sau rude luați 
cu Dvs. un set de etichete si puneți-l pe copilul Dvs. sa le imparta cu toata lumea 
pe care o cunoaste prin alegerea unei etichete si ascultarea numelui persoanei. 

•

• Daca copilul Dvs. cunoaste nume de personaje de la TV sau din carti, il puteti ruga 
sa primeasca  sau sa dea acestor persoane lucruri pe care le puteti reprezenta 
printr-o fotografie sau un animal. O cutie cu palarii diferite poate fi o abordare 
haioasa de a da cate o palarie fiecarei persoane pentru a fi purtata.

Domeniul și scopul

• Intelegerea expresiilor
comune de genul “da-i
_____”

– cu nume familiare
– cu nume mai putin 

familiare
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