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SăptămânaLIMBAJUL RECEPTIV

Data Ce a facut copilul dvs.?

2010 Cochlear Ltd & Cheryl L. Dickson

WEEK 22 | Listening and spoken language learning suite.

22

Activități

Daca vă aduceți aminte de saptamana 5, l-ați invatat atunci pe copilul Dvs. conceptul de 
posesie, la nivel preverbal. Obiectivul acestei saptamani este sa il invățati si limbajul care 
este asociat acestui concept. In acest moment copilul Dvs. este la nivelul de dezvoltare al 
limbajului format dintr-un singur cuvant spontan, dar totusi el comunica aceste cuvinte 
singulare intr-un limbaj scurt, ca un jargon. Cea mai importanta activitate a Dvs. acum 
este sa ii vorbiți in fraze scurte, normale. Intotdeauna trebuie sa folosiți vocabularul cu 
un nivel mai ridicat decat cel la care se afla in acest moment. Astfel, el aude modelul a 
ceea ce va urma. Daca vă limitați limbajul, lungimea anunțurilor sau volumul 
vocabularului, copilul tau va ramane blocat in abilitatile de vorbire. 

Activități
Jocul de-a v-ati ascunselea cu obiecte personale sau haine ale membrilor familiei. 
Realizați un model pentru copilul Dvs. atunci cand gasiti ceva ascuns, "Uite, este 
ceasul lui tati". Apoi spuneți-i copilului Dvs. sa gaseasca ceva al lui tati si reluați 
propoziția. Copilul Dvs. poate imita numele persoanei sau obiectul gasit sau poate 
imita ambele cuvinte impreuna, oricum nu vă asteptați ca particula "al" sa fie spusa 
acum, existand insa pe viitor in limbajul si vorbirea lui. Daca copilul Dvs. spune "Al 
mamei" cand gaseste ceva, spuneți, "Da, este bluza mamei". Copilul Dvs. ar trebui sa 
foloseasca cel putin doua cuvinte "Mami bluza". Ca regula generala, copilul Dvs. poate 
imita mai multe cuvinte decat foloseste spontan, asa ca asteptați-vă la imitatii mai 
lungi acum.  

•

Tema: Spalatul rufelor
Saptamana aceasta, dați-i voie copilului Dvs. sa vă ajute cu spalatul rufelor, lucru care se 
combina bine cu obiectivul de mai sus pentru invatarea posesiei. 
• Propoziții: Bleah! Hainele astea sunt murdare. Pune-le inauntru. Toarna inauntru. 

Porneste-o. Oh, ce bine ! Acum nu mai sunt murdare. 
Vocabular : murdar, ud, apa, sapun, masina de spalat rufe, nu mai este ud, nu mai 
este murdar.

•

*Aduceti-vă aminte, nu invatați copilul antonime in acelasi timp. Saptamana aceasta 
este despre “murdar si nu mai e murdar” si “ud si un mai e ud” pana cand copilul Dvs. 
invata aceste cuvinte, apoi il puteți invata si curat si uscat. 

Domeniul și scopul

• Înțelege conceptul
posesiei
– al meu
– al mamei

Tema: spălatul hainelor•
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