
Domeniul și scopul

• Intelegerea constructiei
substantiv + verb
folosite pe parcursul
zilei

Evaluarea vocabularului•
– Vocabularul receptiv

contine cel putin
140-200 cuvinte

Tema : Gradina 
zoologica/Ferma

•

Activități

Majoritatea instructiunilor zilnice prezentate copilului Dvs. urmeaza aceasta forma a 
limbajului. Cel mai probabil deja ați consolidat acest obiectiv cu copilul Dvs. in viata 
de zi cu zi. Saptamana aceasta, observati daca copilul tau intelege aceste instructiuni pe 
parcursul zilei.

Isi spala mainile•
Mananca pranzul•
Inchide ușa•
Isi curata jucariile•

Daca aveți animale de companie, vă puteți ruga copilul sa le hraneasca, sa le perie, sa le 
plimbe, sa ajute la spalat sau sa mangaie cainele sau pisica. Ajutorul pe care il ofera in 
ingrijirea unui animal al familiei este o oportunitate extraordinara pentru a imbunatati 
intelegerea copilului, limbajul si vocabularul lui.
De asemenea este timpul pentru a numara cuvintele din vocabularul copilului Dvs. Daca 
nu ați inceput sa folosesti  lista de verificare din Anexa, folosiți aceasta saptamana pentru a 
transfera cuvintele din fisele individuale de vocabular intr-o lista de 2500 cuvinte.
Îmbogățirea vocabularului : Vizita la gradina zoologica sau la o ferma
Unul dintre cele mai bune moduri de a imbogati vocabularul copilului tau, limbajul si 
conceptele este a merge in excursii si a experimenta ceva nou, avand in minte un scop bine 
definit. Saptamana aceasta vizitati gradina zoologica locala sau o ferma unde animalele 
sunt imblanzite si disponibile pentru a fi hranite si mangaiate. Probabil deja ati facut 
aceasta activitate asa cum a fost sugerat anterior. In orice caz, copilul Dvs. se va bucura să 
revada animalele, iar fiecare vizita vă va permite sa extindeți limbajul si conceptele 
copilului Dvs. Aproape fiecare fraza pe care o folosiți acasa cu copilul Dvs. in timp ce-l 
ingrijiți, veți observa ca este folosita in interactiunea cu animalele la gradina zoologica sau 
la ferma. Animalele mananca, dorm, se joaca, fac baie si sunt ingrijite de parintii lor.
Faceti poze cu toate animalele si surprindeti animalele facand activitati diferite. Ganditi-va 
la cuvintele specifice pe care le puteti introduce in vocabularul copilului vostru, bazandu-
va pe aceasta experienta – animalele sunt hranite de mamele lor, mananca diverse tipuri de 
mancare, au parti ale corpului diferite de cele pe care copilul Dvs. le-a invatat ca le are el si 
traiesc in zone cu nume diferite. Camera foto va fi cel mai important aliat pe care-l aveti in 
timpul zilei si chiar daca nu planuiti sa-l invatati tot pe copilul Dvs., cel putin faceti poze si 
pastrati-le pentru alta data.  
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