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Data Ce a facut copilul dvs.?

21

WEEK 21 | Listening and spoken language learning suite.

Domeniul și scopul

• Intelegerea cuvintelor
care indica non-
existenta:
– s-a terminat;

nu mai este;
unde este? (folosit 
ca sa arate ca ceva 
nu mai este)

–
–

Tema: curatenia•

Activități

Timpul de masa:
A invata copilul conceptul de non-existenta este usor de facut la fiecare masa. Cand Dvs. 
si familia terminati masa, vorbiti despre faptul ca mancarea “nu mai este”, ca bolul este 
gol si ca “s-a terminat”. Faceti asta si cu bauturile si intotdeauna puteti combina acest 
obiectiv cu “recurenta” atunci cand copilul mai vrea de mancat sau de baut.

Jocul de-a v-ati ascunselea:
Copiilor le place sa caute lucruri pe care le-ati ascuns. Emotia de a inchide ochii si apoi de a 
fi surprinsi duce la ore de veselie. Copiii mici folosesc adesea " unde"  pentru a face referire 
la non-existenta. Alegeți o jucarie de plus sau o papusa si faceti diferite activitati: sa bea 
niste suc, sa citeasca o carte, sa faca baie, etc. Dupa ce copilul Dvs. se joaca putin facand 
papusa sa bea, spuneți-i sa inchida ochii. Ascundeți papusa si spuneți-i sa deschida ochii. 
Cana va fi inca acolo, dar papusa a disparut! Spuneți-i copilului Dvs.: "Papusa a disparut! 
Unde s-a dus? Du-te si gaseste-o!" Alege o alta activitate pe care sa o faceți cu papusa si 
repetați jocul. Inversați rolurile si lasați-l pe copilul Dvs. sa ascunda papusa. Modalați-vă 
limbajul privind non-existenta in timp ce va jucati. 
Tema: Curatenia
Dupa cum ați auzit de nenumarate ori, copilul Dvs. va invata sa vorbeasca cel mai bine prin 
repetitie si asta este accesibila pe cale naturala prin intermediul rutinei zilnice. Saptamana 
aceasta folosiți curatenia pe care o faceți in jurul casei pentru a accesa limbajul si vocabularul 
specific pentru copilul tau. Da, este intotdeauna mai usor si mai rapid sa faceți curatenie 
singur/a cat timp copilul Dvs. doarme sau nu este prezent. Totusi, facand curat fara copilul 
Dvs., acesta va fi privat de limbajul si experienta atat de necesare. 

Expresii:  este murdar. Ce mizerie, e timpul pentru curatenie. Aranjeaza-le acum. Hai sa 
strangem jucariile. 

•

• Vocabular : sapun, apa, spuma/bule, mop, matura, aspirator, praf, carpa de praf, solutie
de curatenie.

• Alegeți o camera sau o activitate de curatenie pe care sa o faceți cu copilul Dvs. in fiecare 
zi a saptamanii. Poate fi simpla ca stransul jucariilor sau poate fi complexa precum 
maturatul si stersul podelei din bucatarie. Fiecare activitate va fi plina de limbaj si 
vocabular.

• Adaugați o coala sau doua la Cartea Sunetelor care sa reflecte o activitate de curatenie. 
O pagina haioasa pentru cartea Dvs. ar fi sa măriți o fotografie a podelei din bucataria 
Dvs. Acoperiți fotografia cu o bucata de plastic transparent si folosiți markere uscate 
pentru a murdari podeaua. Faceți un mop dintr-un carton cu o batista de hartie la capat 
pentru a curata urmele de pe podea. Copilul Dvs. va adora atat curatarea cat si 
murdarirea podelei din nou.
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