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Data Ce a facut copilul dvs.?

2010 Cochlear Ltd & Cheryl L. Dickson

Domeniul și scopul

• Înţelege propoziţii mai
lungi cu cuvântul
cheie aflat în mijlocul
frazei

• Ex: Mergi şi adu-ţi
pantofii din dormitor

Tema: E timpul pentru
baie !

•

Activități

În activităţile zilnice şi în unele specifice, lucraţi cu copilul dumnevoastră pentru a-l 
face să înţeleagă propoziţii mai lungi, iar cuvântul cunoscut să se afle la mijlocul 
propoziției. Mai jos găsiţi nişte exemple:
• Îmbrăcămintea: Luaţi o păpuşă sau un ursuleţ, câteva haine şi accesorii să-i 

îmbrăcaţi “Să-l imbracam cu tricou pe ursuleţ”. Important! Concentraţi-vă pe 
cuvintele din vocabular (listele din anexă) pe care copilul dumnevoastră le cunoaşte. 
Dacă folosiţi un cuvânt necunoscut copilului, asiguraţi-vă că-l puneţi la sfârşitul 
propoziţiei pentru a fi uşor de învăţat de către copil.

• Conversaţii zilnice: Dă-i paharul lui tati. Poţi să-mi aduci cartea, te rog? Este timpul
pentru somn acum.

Îmbogăţirea vocabularului – Tema: Timpul pentru baie
Există un bagaj mare de cuvinte folosite pentru timpul dedicat băiţei si, din cauză că 
aparatul auditiv nu se poate purta la baie, copilul le pierde. Recreaţi toată acea 
atmosferă spălând păpuşi diferite şi alte lucruri săptămâna aceasta. Dacă are un frăţior 
mai mic sau o rudă, lăsaţi copilul să ajute la procesul de îmbăiere şi utilizati toate 
cuvintele pe care le-aţi folosi când i-aţi face lui baie. Ar fi de ajutor si dacă aţi umple o 
cadă cu apa şi l-aţi lăsa se joace cu jucăriile de baie atunci când nu face baie şi vă aude 
cum vorbiţi despre joaca lui cu jucariile de baie.

Propoziţii/cuvinte de folosit•
– E plină. E destulă apă. Să luăm săpunul/şamponul. Închide ochii! Uită-te la
spuma făcută de săpun! Ai grijă, e fierbinte! Să adăugăm nişte apă rece! Oh, e 
plăcut si călduţ! Alunecă! Eşti ud! Spală-te pe cap/maini/__!   Apa este 
murdară acum! Scoate dopul! Ieşi din cadă!

– Baie, cadă, apă, cald, rece, călduţ, săpun, şampon, alunecos, umed, uscat, prosop, 
maşină de spălat, păr, degete, picior, mâini, burtică, funduleţ, aerisire, uscător de 
păr, unghiile de la mână, unghieră, forfecuţă. 
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