
WEEK 19 | Listening and spoken language learning suite.

Domeniul și scopul

• Diferenta dintre
pronumele personal
“tu” si “eu”

• Îmbogățirea 
vocabularului la 
21-35 cuvinte

• Tema: trezirea,
imbracarea si luarea
micului dejun

Activități

Utilizarea pronumelor
Numele membrilor de familie sunt foarte cunoscute copilului Dvs., cu siguranta deja 
identifica de cateva luni cine sunt Mama, Tati si alte rude. Este timpul sa-l învățați pe 
copilul Dvs. pronumele “tu” si “eu”, enunțuri de genul “Acesta este pentru Stefan” si 
“Acesta este pentru mama” trebuie schimbate cu “Aceasta este pentru tine” si “Acesta este 
pentru mine”. Progresiv trebuie să treceți la un limbaj superior de învățare a limbajului 
oral. Aduceti-vă aminte sa spuneți familiei sa treaca la folosirea acestor doua pronume. Un 
alt enunț comun cu ajutorul caruia puteți sa practicați utilizarea zilnica a acestor pronume 
este: “Da-mi…” in loc de “Da-i … mamei”.  

•

Marirea vocabularului: temele saptamanii
Urmatoarele 15 saptamani urmeaza sa se transforme intr-o rutina zilnica pentru a vă 
ajuta sa vă concentrați pe vocabularul specific pe care sa-l invete copilul Dvs. Tema 
acestei saptamani este despre rutina de dimineata: trezit, imbracat si micul dejun.  

•

Expresii si cuvinte ce trebuie urmarite:•

- Este timpul sa te trezesti. Hai sa schimbam scutecul! Scoate-l! Pune-l! Hai sa 
facem patul!
- Pat, pijamale, scutec, ud, uscat, dimineata.
- Este timpul sa ne imbracam, intai pantalonii. Acum tricoul. Ia-ti pantofii, intai 
sosetele. 
- Sort, ciorapi, pantaloni, tricou, pantofi.
- Timpul pentru micul dejun, sus cu tine, in scaunel. Toarna laptele. Brrr!  Este 
rece. Foloseste lingurita. 
 - Pune painea in prajitor, apasa butonul. Ai grija, este fierbinte! Acum untul, se 
topeste. 
- Cereale, paine prajita, lapte, suc, castron, lingurita, fierbinte, topit, rece, crocant, 
scaun inalt, mic dejun, toate s-au dus.
- Totul s-a terminat. Jos cu tine si spala-ti fata si mainile. Sa spalam dintii si sa ne 
pieptanam.
- Masina de spalat, pasta de dinti, periuta de dinti, perie, sterge, spala. 

92

SĂPTĂMÂNALIMBAJUL RECEPTIV

Data Ce a facut copilul dvs.?

2010 Cochlear Ltd & Cheryl L. Dickson

19

N34248F ISS1 Lessons Week1-40-FINAL.indd   92 7/4/10   10:25:07 AM




