
Domeniul și scopul

• Începe să identifice
obiecte după
categorii
– animale
– haine
– mancare
– vehicule
– oameni

Tema: zile de nastere•

Activități

Copilul dumneavoastră a învăţat destule substantive (care denumesc lucruri) şi este 
timpul să-l învăţaţi că acestea se pot recunoaşte după categoria din care fac parte. În 
această săptămână învăţaţi copilul termenul mai larg care include toate obiectele pe 
care le cunoaşte individual. Copiii se distrează când învaţă numele categoriilor pentru 
că este începutul funcţiei lor cognitive de a clasifica obiecte asemănătoare

Separarea obiectelor  
Luaţi câte cinci obiecte din fiecare categorie: animale, mâncare, mobilă şi să le puneţi 
într-o pungă. Puneţi o căsuţă de păpuşi, un gard, un hambar, mai multi copaci, un 
coş de cumpărături si un frigider de jucărie pe jos. Scoate-ţi un articol din pungă, 
numiţi-o şi spuneţi-i că face parte din (categoria “x”) şi se pune în casă, frigider sau 
hambar. Lăsaţi-vă copilul să scoată un articol din pungă şi să-l denumească dacă 
poate. Aşteptaţi până se decide în ce categorie aparţine. Majoritatea copiilor cunosc 
aceste grupări pe categorii doar prin simpla observare si învăţare non verbală. Îi 
oferiţi copilului limbajul adecvat pentru a potrivi abilităţile cognitive pe care a 
început deja să le folosească.
Vânătoarea categoriilor
Alegeți o categorie pe zi şi porniți la " vânătoare"  cu copilul, identificaţi articole din 
acea categorie. Puneţi nişte umeraşe si o valiză pe jos şi spuneţi-i copilului că trebuie 
să găsească câteva haine pe care trebuie să le agaţe pe umerş sau să le pună in valiză. 
Plimbaţi-vă prin casă şi luaţi haine pe care să le agăţaţi apoi pe umeraş sau să le 
impachetaţi şi să le puneţi în valiză. În fiecare zi aveţi o propunere diferită

Ladă de scule – scule•
Ladă cu jucarii – jucării•
Coş de picnic – veselă şi tacâmuri•
Garaj – autovehicule•

Propoziţiile şi vocabularul pentru zilele de naştere (prefăceţi-vă că este ziua de naştere 
a ursuleţului Teddy, împachetaţi câteva din jucăriile copilului pentru a le oferi lui 
Teddy, faceţi un tort din plastilină, etc). 
• Suflaţi în lumânări. Tăiaţi tortul. Deschide-ţi cadoul. Spune, multumesc. Rupe hârtia.

Ce ai primit? Să cântăm “La mulţi ani!”. Câţi ani ai? Cine a venit la petrecerea ta?
• Lumânări, tort, fierbinte, ai grijă, suflă, suflă mai tare, suflă iar, mai mult, deschide,

despachetează, fundă, drăguţ, hârtie, scotch, acadele, îngheţată, zi de naştere, a
cânta, cântec, felicitare, plic, poştă, petrecere.
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