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Domeniul și scopul

Activități

• Folosește spontan
cuvântul "unde"

Copilul dvs, înțelege concepte de genul "de-a v-ați ascunselea" sau cu lucruri
care "dispar" sau "se termina" deoarece l-ați învățat în săptămânile 4, 9, 13 și 21.
În această săptămână va trebui să ascultati și să va asigurați că folosește în mod
spontan "unde" într-o varientate de situații.
• Dacă copilul nu spune "unde" în mod spontan, încercați să creați situații în care
veți obține acest cuvânt. Reluați din exercițiile sugerate în săptămânile
menționate anterior, sau gândiți-vă la alte moduri interesente prin care să ajungă
să spună acest cuvânt.
• Țineți minte! Doriți să generați situații în care copilul va utiliza în mod spontan
acest cuvânt, deci solicitați și așteptați, dar nu semnalizați, în caz contrar
răspunsul copilului va fi doar o imitație în loc de o utilizare spontană.

• Crește numarul si
varietatea de fraze
"învățate"
– Exemple
• Hai sa mergem
• Stai jos
• Acesta/aceasta
• S-a terminat

Expresii învățate
Auziți foarte multe cuvinte folosite singure, dar, ocazional îl auziți folosind și
două-trei cuvinte împreună. Să însemne asta că el vorbește deja folosind expresii
de două-trei cuvinte? Nu, nu încă. Copilul a auzit câteva expresii de sute de ori în
fiecare săptămâna și, prin ascultarea lor, le-a învățat ca o singură "bucată", și nu sub
formă de cuvinte separate folosite într-o expresie. În expresia "te rog", el pur și
simplu a învățat că dvs. spuneți asta când cereți ceva unei alte persoane și copilul a
imitat această expresie de suficient de multe ori "dintr-o bucată" astfel încât să o
pronunțe spontan.
Copilul ar trebui să facă acest lucru cu destul de multe expresii deja și acest lucru
este un pas îmbucurător în învățarea limbajului. Totuși, atunci când notați o
mostră de limbaj, aceste expresii se numără că fiind un singur cuvânt, deoarece le
folosește mereu împreună, ca o "unitate lingvistică" și nu ca fiind cuvinte separate.
Faceți o listă de expresii pe care copilul le-a învățat ca "bucăți unitare" și asigurațivă că le foloseste în mod spontan.
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Ce a facut copilul dvs.?
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