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Data Ce a făcut copilul dvs.?
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Activitati

Pentru a invata ce inseamna sunetele, pentru a le intelege, trebuie sa ii oferiti sunete care 
sunt interesante si care sa insemne ceva pentru copil. Acest lucru se face prin invatarea 
de a asculta sunete care corespund jucariilor si obiceiurilor zilnice. Aceste sunete sunt in 
general mai lungi sau repetitive astfel incat sa fie mai usor pentru copil sa le auda. De 
exemplu unul din sunetele pe care le aude zi de zi in rutina de a merge la somn este 
“nani”. Aceste sunete sunt bogate in informatie suprasegmentala care este mai usoara 
de auzit si prin urmare de spus. Va rugam consulati anexa pentru o lista mai lunga cu 
astfel de sunete. 

Formarea deprinderii de a asculta sunetele

Folositi un avion sau un autobuz. Faceti onomatopeele specifice ale avionului care 
zboara. Faceti onomatopee scurte in timp ce miscati autobuzul. Luati 4-5 jucarii si 
ascundeti-le in nisip sau sub prosoape, in pungi sau in cutii. De fiecare data cand 
copilul gaseste faceti zgomotul specific fiecarei jucarii. Aratati spre ureche si 
spuneti “Aud autobuzul/avionul”

•

• Realizati o carte a sunetelor folosind materiale diverse, o carte la care sa puteti
adauga pagini tot timpul. Pe prima pagina faceti o casuta din carton/ sau lipiti un
plic cu o usa care se poate inchide si deschide. Decupati poze cu fiecare membru al
familiei, cate unul in fiecare poza. Ascundeti o poza in spatele usii din carton/in plic.
Spuneti “cioc, cioc”, deschideti usa si spuneti “o, e mami, buna mami. Da-i un pupic
la mami”. Ascunde-ti alta poza si repetati.

Domeniul și scopul

• Incepe sa dea
înțeles sunetelor

• Incepe sa identifice
membrii familiei
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