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WEEK 1  |  Listening and spoken language learning suite.

VORBIREA

Data Ce a facut copilul dvs.?

Domeniul și scopul

• Vocalizează spontan

Vocalizeaza la cerere•

Activități

Copilul dvs. își comunică nevoile cel mai probabil prin gesturi sau o combinație de gesturi 
și vocalizări. Toți copiii de vârsta copilului dvs. comunică folosind o combinatie, indiferent 
dacă si-au pierdut auzul sau nu. În următoarele câteva săptămâni, va veti învăța copilul să-și 
folosească din ce în ce mai mult vocea pentru a comunica.

Imită părintele care il strigă pe cainele Spot - vezi cartea de actvitati
Variație a activitatii de lovire a tubului pentru auditie

– În loc să folosiți un ciocan pentru a lovi un tub de plastic asa incat copilul dvs. să
audă, strigati-l pe nume. Incercati acest lucru mai întâi prin apelarea numelui tatălui 
folosind o voce cantatoare. Când tatăl aude, se întoarce și face ceva distractiv pentru 
copil. Faceți asta de câteva ori și apoi așteptați inainte de a-i apela numele tatălui pentru 
a vedea daca copilul dvs. va scoate un sunet pentru a-i atrage atentia. Așteptarea este un 
instrument minunat pe care îl veți folosi pe parcursul acestor activități lecții. Numărati  
încet pana l a zece, cam acesta  fiind timpul potrivit de asteptare pana cand copilul dvs. 
să facă ceva. Dacă copilul dvs. nu vocalizeaza, incercati din nou si spuneti-i "L- am 
strigat pe tata". Asigurați-vă că copilul dvs. vă vede și înțelege că va folosiți vocea. 
Retineti! In acest moment vocalizarea înseamnă utilizarea oricărui sunet. Cel mai 
probabil copilul nu va rosti corect "tata". Este un lucru de asteptat in această etapă. 

În timpul zilei
Copilul dumneavoastră poate dori o băutură sau o jucărie pe parcursul zilei. Recunoasteti/
validati comunicarea copilului (poate fi verbala sau non-verbala) prin punerea în cuvinte a 
ceea ce copilul încearcă să va spună. Cu cât mai mult recunoasteti si raspundeti copilului 
dvs., cu atat mai mult va comunica cu dvs. Dacă copilul dvs. folosește numai gesturi, faceti-l 
sa inteleaga ca doriti să-si folosească vocea. Spuneti: "Nu te pot auzi" și aratati catre ureche. 
De asemenea, lăsați-l întotdeauna să știe că sunteți mulțumiți când isi  foloseste vocea: "Te 
pot auzi vorbind. Vrei un suc.” 
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