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Data Ce a facut copilul tau?
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Domeniul și scopul

• Intelege "Cum te
cheamă ?"

Activități

Planifică intrebarile
In timp ce copilul Dvs. se muta din mediul restrans,  linistit al casei Dvs., afara in 
lumea larga, va intalni numerosi oameni care-i vor pune intrebari la care va trebui sa 
fie capabil sa raspunda. Prima intrebare la care va trebui sa stie cum sa raspunda este 
“Cum te cheamă/Care este numele tau?”. Copilul Dvs. deja isi cunoaste numele si 
numele membrilor familiei, Mami, Tati, Bona, etc. Ar putea sa nu inteleaga aceasta 
intrebare sau sa nu stie sa raspunda la ea.

Păpușile
Folosirea papusilor pentru jocul de roluri “intalniri si saluturi” este un mod amuzant 
pentru copilul Dvs.  de a sti cum sa raspunda la aceasta intrebare. Folosirea papusilor 
nu creaza presiune asupra copilului tau, astfel poate vorbi liber.

•

• Dați-i copilului Dvs. o papusa si spuneți-i care este numele ei, de exemplu Cutu daca 
este caine, etc.  Alegeți o papusa pentru Dvs. si spuneți-i copilului Dvs. numele ei. Dați-
i unui al treilea membru al familiei o alta papusa si trimiteți-l in afara camerei si apoi  
închideți usa. Cand a ciocanit la usa, deschideți usa si spuneți-i “salut”. Cand întrebați 
papusa care este numele ei, celalalt membru al familiei trebuie sa raspunda. Apoi 
amandoi ar trebui sa spuneti “La revedere (numele)" si sa inchideti usa. Acum repetați 
cu copilul Dvs. Schimbați papusile si jucati-va atata timp cat copilul tau este interesat.

•	 Mai tarziu, in aceeasi saptamana puteti practica jocul fara papusi, folosind numele 
Dvs. Copilul ar trebui sa raspunda cu numele lui si acesta este un moment potrivit 
pentru a-i spune numele Dvs. real, astfel va invata ca aveți nume in afara de Mami 
si Tati.

•	 Exersați jocul afara prin plimbari in exterior, interogand si raspunzand la intrebare. 
In final, apelați la ajutorul vecinilor si prietenilor si propuneți-le sa vina la usa sa-l 
intrebe pe copil care este numele lui.

WEEK 39 | Listening and spoken language learning suite.

39

N34248F ISS1 Lessons Week1-40-FINAL.indd   192 7/4/10   10:26:19 AM




