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SĂPTAMÂNAVORBIREA

Data Ce a facut copilul dvs.?

WEEK 6 | Listening and spoken language learning suite.

Domeniul și scopul

• Reproduce prin
imitare silabe formate
din consoane si vocale

• Reproduce /m/ si /b/ cu 
urmatoarele vocale: /a/ /
u/ /i/ /au/ /ou/

– /mo/- / /bo/
– /mæ/ - /bæ/
– /ma/- /ba/
– /m /̂- /b /̂-

Activități

Teoria, regulile si jocurile ganguritului
Ganguritul este folosit pentru a practica fiecare fonem pe care copilul dvs. trebuie sa 
il spuna corect in toate cuvintele si frazele. Este esential ca aceasta practica sa fie 
folosita de copilul dvs pentru a explora cum sunt facute sunetele, practica pe care a 
ratat-o intre 6 luni si 1 an din cauza lipsei auzului. Ganguritul este o etapa prin care
trec toti copiii pana reusesc sa spuna primele cuvinte, iar dvs. recreati aceasta 
experienta de invatare pentru copilul dvs. in urmatoarele saptamani. 
• Odata ce l-ati invatat pe copilul dvs. sa imite spontan si/sau la cerere, este usor 

sa modelati sau sa imbunatatiti calitatea vorbirii sale prin practicarea silabelor in 
timpul unor activitati amuzante si gratificatoare. Acest lucru are efect si in 
stabilirea mecanismelor de feedback auditiv cu copilul dvs.~
Ganguritul ar trebui limitat la aproximativ 5-10 minute o  data. Oferiti-i  
copilului dvs. un model pe care sa il imite doar auzindu-l. Daca imitatia nu este 
buna, puneti copilul sa « asculte » din nou si oferiti-i alt model. Daca imitatia tot 
nu este buna, treceti la un alt sunet  sau mergeti un pas inapoi si solicitati-i sa 
imite doar consoana sau doar vocala (ex: /mi/, in cazul in care copilul nu poate 
sa spuna, dupa doua incercari cereti-i sa spuna doar /m/ sau doar /i/)

•

• Desenatul este un alt mod amuzant de a-l incuraja pe copil sa imite sunete.
Folositi doar un creion sau doar o carioca. Desenati orice schita pe o hartie care sa 
se potriveasca cu modelul dvs. vocal si apoi dati-i copilului creionul sa faca si el la 
fel. Copiii mici pot sa deseneze puncte, linii sau cercuri. Nu desenati ceva ce 
copilul dvs. nu poate sa deseneze intrucat va fi prea complicat pentru a permite o 
imitare buna a silabelor. Continuati sa ii aratati toate combinatiile consoana / 
vocala – opriti-va inainte de a avea semne de plictiseala de la copil.
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