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Data Ce a facut copilul dvs.?

WEEK 26 | Listening and spoken language learning suite.

26

Activități

Practica gânguritului
Fonemul /u/ este produs doar la inceputul si mijlocul cuvintelor sau silabelor. Asa cum 
ati procedat in trecut, practicati silabele cu /u/ cu vocalele si diftongii indicati pe aceasta 
pagina sub obiectiv. Atunci cand copilul poate produce /u/ cu acele combinatii, alegeti 
vocalele si diftongii pentru partea practica

Activities:
Ascundeti bucati de puzzle prin camera de zi si puneti tabla de puzzle pe podea. 
Spuneti copilului sa gaseasca piesele, si cand le gaseste, formati cateva silabe pe care el 
sa le imite inainte de a pune piesele pe tabla. Continuati pana cand termină puzzle-ul.

•

• legati parti din jucaria Potato Head cu sfori colorate si suspendati-le intr-o parte a 
camerei de zi. Incercati sa alcatuiti din nou jucaria indicand copiilor sa traga de fiecare 
bucata atarnata de sforile colorate. Inainte sa traga de fiecare sfoara, spuneți cateva silabe 
pe care copilul sa le imite. Continuati pana cand toate sforile au fost trase

• Sarituri in baltoace. Incaltati copilul cu cizme de cauciuc si iesiti afara ca sa sariti in 
baltoace de apa. Inainte de fiecare saritura, formati cateva silabe pe care copilul sa le 
imite, apoi continuati cu sariturile. Daca nu sunt baltoace de apa, puteti face cateva 
umpland cateva baloane cu apa si indicand copilului sa le sparga si sa faca o baltoaca

Rules:
Incepeti exercitiile cu fonemul /a/ folosind orice vocala pe care copilul o pronunta deja 
corect. Porniti de la elemente cunoscute catre elemente necunoscute

•

• Faceti toate exercitiile cu silabe prin ascultare, nu atrageti atentia asupra miscarii gurii 
si nu spuneti copilului sa va urmareasca. Rugati-l sa asculte si dirijati-i atentia catre 
jucarie, ca sa nu va urmareasca fata

Domeniul și scopul 

Imitates /w/ in•
syllables with:
– /a / – car
– /u / – moo
– /i/ – feet
– /au/ – cow
– /a/ – pie
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