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SAPTAMANALIMBAJUL RECEPTIV

Data Ce a facut copilul dvs.?

2010 Cochlear Ltd & Cheryl L. Dickson

Domeniul si scopul

• Înţelege propoziţii care
conţin doua părţi de
vorbire (verb + verb)
pe parcursul intregii
zile:
– strânge jucăriile si 

apoi citim o carte. 
îmbrăţisează si da-i 
un pupic bebelusului 
spală-te pe mâini si 
usucă-te
opreste-te si ascultă 
stai jos si mănâncă

–

–

–
–

• Tema: mergem la
biblioteca

Activitati

Scopul săptămânii 29 a fost să extindeţi memoria auditivă a copilului dvs. folosind 
propoziţii ce conţin un substantiv si un verb. În această săptămână, încercaţi să 
includeţi două verbe într-un enunț astfel încât copilul dvs. să se obinuiască să asculte 
structuri verbale mai lungi, cu două părţi de vorbire importante, într-un mediu 
familiar. Copilul va învăţa cu usurinţă informaţii noi dacă îi sunt introduse şi le va 
exersa în cadrul activităţilor de rutină pe care le cunoaste foarte bine. Făcând asta, va 
învăţa treptat ce este nou. Are deja vocabularul, ştie propoziţiile şi activităţile 
repetitive (rutina). Aspectul pe care trebuie să se concentreze acum este trecerea de la 
un cuvânt cheie la două cuvinte cheie într-o structură verbală. Nu vă ateptaţi ca el să 
înţeleagă totul perfect, aceasta este prima dumneavoastră încercare în a-l ajuta să 
asculte noutatea, învăţaţi-l, nu-l supuneţi unui test. Amintiţi-vă să accentuaţi verbal 
cele două cuvinte cheie pentru a-i fi mai usor să le auda

Exemple:

• Înainte: Spală-te  pe  mâini!  Acum: Spală-te pe mâini si sterge-te!
• Înainte: Dă-i un pupic lui tati!  Acum: Dă-i un pupic şi îmbrăţisează-l pe tati!
• Înainte: Hai să citim cartea!  Acum: Hai să stăm jos si să citim cartea!

Îmbogăţirea vocabularului – Tema: O plimbare la bibliotecă
Să-i citiţi copilului dumnevoastră este o activitate foarte importantă. Studiile au 
arătat că acei copii care iubesc cărţile înainte de a merge la şcoală, au note mai 
mari la literatură decât acei copiii care nu preţuiesc cărţile. Carol Flexer, terapeut 
certificat LSLS crede că ar trebui să li se citească copiilor cel puţin cinci cărţi pe zi, 
şi sugerează chiar zece. Asta nu însemnă citit cuvânt cu cuvânt, ci mai degrabă, 
răsfoirea împreună şi vorbind despre ele într-un limbaj uşor de înţeles de către 
copilul dumnevoastră.
Mergeţi la bibliotecă în fiecare săptămână şi ajutaţi-vă copilul să aleagă de fiecare 
data cate 5-10 cărţi, acesta va ajuta la lărgirea conţinutului vocabularului 
copilului şi de asemenea veţi citi şi dumneavoastră cărţi noi în fiecare săptămână. 
Nu vă fie teamă să citiţi aceleaşi cărţi în fiecare zi, copiilor le place repetiţia şi îi 
ajută să înţeleagă limbajul si cuvintele din fiecare poveste. 
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