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Data Ce a facut copilul dvs.?
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Domeniul și scopul

• Intelege cuvinte si
expresii cunoscute de
la distante mari

Activități

Aceasta este o experienta importanta pentru Dvs. si copilul Dvs. A devenit un 
bun ascultator si intelege o varietate de cuvinte si fraze cand este in apropierea 
Dvs., mai ales cand este acasa. Saptamana aceasta va trebui sa măriți distanta 
intre Dvs. si copilul Dvs. atunci cand ii vorbiți.
Trebuie sa invete cum sa asculte atunci cand semnalul nu este optim. Acest 
aspect este important, deoarece ascultarea in realitate se desfasoara intr-un 
mediu zgomotos si mai putin intr-un cadru optim.
Incepeti cu infomatia pe care o aveti din testul Ling cu 6 sunete. Știți de la ce 
distanta poate copilul Dvs. sa identifice sau sa imite cele sase sunete in mod 
corect. Incepeti de la acea distanta si interactionati cu copilul Dvs. prin rutine 
zilnice si verificati daca el poate intelege de la acea distanta. Cel mai probabil nu 
va avea nicio dificultate de la acea distanta deoarece contextul il va ajuta sa auda 
si sa inteleaga. Sunetele Ling sunt dificile deoarece sunt singure, sunete scurte fara 
o semnificatie care sa-l ajute sa le identifice. Cand vorbiti cu copilul vostru, 
limbajul il ajuta sa inteleaga contextul si este mai usor pentru el sa inteleaga.

Dupa ce sunteti siguri ca va aude de la distanta si el va identifica sunetele Ling,  
veti merge mai departe. Copilul vostru poate sa fie capabil sa va auda dintr-o alta 
camera din apropiere sau, daca este afara, dintr-o parte in cealalta a gradinii, etc. 
Daca folositi sistemul FM in masina sau cand sunteti la cumparaturi, observati cat 
de mult intelege copilul fără a folosi acest sistem. 

Țineți minte ! Folositi doar cuvintele si propozițiile pe care copilul vostru le-a 
invatat anterior, nu incercati sa-l invatati concepte noi sau vocabular la distanta. 
Aceste lucruri reprezinta un risc deoarece copilul vostru poate deveni frustrat. 
Toate informatiile noi ar trebui transmise intr-un mediu linistit, la o distanta de 
un metru fata de copilul vostru.
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