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Data Ce a facut copilul dvs.?

2010 Cochlear Ltd & Cheryl L. Dickson

Domeniul și scopul

• Asculta pana la sfarsit
o poveste pentru
copii cu varste intre
18-24 luni

Activități

Intelegerea auditiva a povestilor 
Ați rasfoit carti si i-ați citit copilului Dvs. pe parcursul a 40 de saptamani sau mai 
mult. Ați observat o schimbare mare in privinta copilului Dvs. inca din prima 
saptamana. Cel mai probabil a devenit mai interesat de carti si adesea vă aduce carti 
din care sa-i citiți. Acesta este de departe cel mai bun indicator pentru abilitatile 
literare ale copilului Dvs. Copilul Dvs. ar trebui de asemenea sa fie capabil sa asculte 
o poveste citita de un alt membru al familiei sau de un prieten apropiat. Daca nu 
reuseste sa fie concentrat pe parcursul citirii unei intregi carti sau ascultarii unei 
povesti, este nevoie sa verificați cateva aspecte pentru a vă asigura ca-i oferiți cea mai 
buna oportunitate de a se bucura si invata din carti.

Modul de verificare:
Vă adaptați limbajul intr-un ritm lent cu scopul de a ajunge la nivelul expresiv al 
copilului ?

•

• Vorbiți in fraze mai scurte decat media si pe cat posibil introduceți in discutie cuvinte
din vocabularul copilului Dvs. pentru a-i asigura intelegerea ?
Ați ales carti adaptate nivelului de dezvoltare al copilului, carti cu poze simple si teme 
unice ?

•

• Aveți o rutina zilnica cand citiți carti pentru copilul Dvs.? Multi parinti aleg perioada 
inainte de culcare pentru a se asigura ca rasfoiesc si citesc cateva carti pe parcursul 
zilei.
Copilul tau observa ca-i citiți cu placere ?•

• Aveți o varietate de carti disponibile pentru a fi citite copilului Dvs., de la librarie sau 
prin crearea propriei colectii de carti ?

• Citeți intre 5 si 10 carti pe zi copilului Dvs.? (pot fi aceleasi carti, copiilor le place
repetarea).
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