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SĂPTĂMÂNALIMBAJUL RECEPTIV

Data Ce a facut copilul dvs.?

2010 Cochlear Ltd & Cheryl L. Dickson

WEEK 25 | Listening and spoken language learning suite.
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Domeniul și scopul

• Vocabular receptiv
de 24-70 cuvinte

Proporția•
– substantive aprox.

50%
– verbe – aprox. 15%
– adjective și adverbe 

– aprox. 10%
– altele/onomatopee 

- aprox. 25%

• Tema: Musafiri sau
familia care revine
acasă la sfârşitul zilei

Activități

Numărarea cuvintelor din vocabularul copilul dvs.
Este timpul să notaţi cuvintele pe care copilul dumneavoastră le înţelege. Puteţi 
începe cu lista de 2500 de cuvinte din anexă. Aceasta este o listă cu cele mai folosite 
2500 de cuvinte de către copii. Puteţi să identificaţi cuvintele pe care copilul 
dumnevoastră le înţelege si să le bifaţi în căsuţă. Dacă copilul dumneavoastră înţelege 
un cuvânt care nu este în lista, adăugaţi-l pe pagina unde ar veni în ordine alfabetică 
sau la sfârşitul listei.
Continuaţi să adăugaţi cuvinte în vocabular asigurându-vă că păstraţi proporţia de 
substantive, verbe, adjective, adverbe si alte cuvinte.  

Tema: Musafirii si întoarcerea acasă
Casa dumneavoastră este în continuă schimbare în ceea ce priveste numărul de 
oamenii care vin şi pleacă de-a lungul zilei. În această săptămână focalizaţi-vă pe 
cuvintele legate de evenimente ca: vizita prietenilor, sosirea soţului de la muncă, alţi 
copii venind de la şcoală, etc. Săptămâna aceasta vă concentraţi în a-l face pe copil sa 
foloseasca si alte cuvinte in afara de “Bună” şi “Pa”. Aţi aflat cum să vă învăţaţi copilul 
să spună ceva şi în alt fel, după ce a învăţat primul model dat. Dacă spune “Buna” 
instantaneu, este timpul sa-i spuneţi acelaşi lucru dar sub o altă formă: “Salut”, “Bună 
dimineaţa”, “Buna _________“, etc. Dacă copilul  dumneavoastră spune “Pa”, 
încercaţi să-l faceţi să spună şi “Pa-pa”, “La revedere”, “Pa _________”, etc. Niciodată 
nu lasati limbajul copilului sa stagneze, întotdeauna învăţaţi copilul sa foloseasca 
cuvinte noi pentru a spune acelaşi lucru pana cand are o varietate de moduri de a 
saluta oaspeții la venire și plecare.

Expresii: _____________vine să ne vadă. Este timpul ca tati să ajungă acasă. Cine 
este la uşă? Deschide uşa.  Lasă-l/o pe _________ să intre.  Dă mâna cu  _________..
Vocabular: uşă, vine, pleacă, e timpul, vizită, în vizită, serviciu/muncă, şcoală, acasă, 
prieten, rudă, soră, frate, familie, noapte, ora de culcare, dupa-amiază
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