
Domeniul și scopul

• Înţelege propoziţii
care conţin doua
părţi de vorbire
principale
– Tata doarme
– Broasca sare
– Tu ai căzut

• Tema: Mersul in
parc

Activități

Ați introdus în vocabularul copilului Dvs. construcția de două elemente de memorie 
auditivă: a unui substantiv și a unui verb în Saptamana 29. În această săptămână, veți 
continua să exersați această combinaţie cu copilul dvs. și, de asemenea, să-i oferiți 
oportunitati de a arăta că începe să reţină cele două părţi de vorbire esenţiale.
• Ce fac animalele

Un mod distractiv de a învăța combinaţia substantiv + verb este de a avea o colecție 
de animale. Selectați una și spuneți-i copilului dvs.: "O pisică linge". Faceţi acest 
lucru cu câteva animale diferite împreună cu copilul dvs. Apoi, alegeți un alt animal 
și întrebați-l pe copilul dumneavoastră dacă acest animal face “A” sau “B”. De 
exemplu: Aceasta este o vacă, ea face “muu” sau zboara? Puneţi răspunsul gresit la 
sfarsitul întrebării, în poziția cea mai ușoară pentru copilul dumneavoastră de a auzi 
și de a-și aminti cum este corect.  Va stii ca o vacă nu zboară și va spune “nu”. 
Acesta este un mod distractiv de a lucra la constructia substantiv + verb .

• Observam in timp ce ne plimbam
Faceți o plimbare prin casă atunci când alți membri ai familiei sunt acasă. Vorbiţi
despre fiecare membru al familiei si despre ceea ce face. “Mihai se joacă”.
“Tata citeste.”  Faceţi poze cu ei făcând aceste activităţi apoi puneţi-i pe toţi să
schimbe activităţile între ei si faceţi din nou poze.
Vor fi 3 – 4 persoane diferite făcând aceeasi activitate. Puteţi folosi fotografiile
toata săptămâna pentru a va face copilul sa înveţe combinaţia substantiv + verb.
Puneţi fotografiile la vedere, aranjaţi-le după membrii familiei sau după activităţi.

Îmbogăţirea vocabularului – Tema: O plimbare in parc
În săptămânile anterioare vi s-a recomandat sa faceţi mai multe activităţi. În aceasta 
săptămână asiguraţi-vă că îi sunt cunoscute copilului dumneavoastră toate cuvintele 
asociate cu iesirea in parc.
Propoziții: Ia-ti haina, pantofii, căciula, etc. Ţine-mă de mână!  Mergem pe jos/cu 
masina pâna în parc. Ce sa facem mai întâi? Ai grijă, asteaptă!
Vocabular: Tobogan, scară, leagăn, balansoar, carusel, groapă de nisip, iarbă, metal, 
plastic, rece, fierbinte, umed, nisipos, înalt, repede, învârte, răsuceste, urcă, împinge, 
copaci, flori, frunze, însorit, ploios.
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