LIMBAJUL EXPRESIV

SĂPTĂMÂNA
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Domeniul și scopul

Activități

• Eșantion limbaj
spontan:
– cel puțin 45 enunțuri
consecutive

Este timpul să adunați încă o mostră spontană a limbajului copilului dvs., de
această dată din afara casei. Vă puteți aminti că ați făcut acest lucru pentru
Săptămânile 25 și 29 și puteți citi eșantionul pentru limbajul expresiv din acele
săptămâni pentru a vă aminti cum să colectați un eșantion de limbaj. În această
săptămână, ar fi o idee bună să colectați un eșantion de limbaj pe care copilul îl
folosește în afara casei, departe de rutina sa zilnică. Acest lucru necesită un pic mai
multă planificare din partea dvs. Cu toate acestea, este important să aveți o idee
despre abilitățile copilului dvs. în mai multe situații.
Medii posibile pentru obținerea eșantioanelor de limbaj
• Cumpărături
Aceasta este o activitate pe care o faceți în fiecare săptămână și puteți să vă luați
sau nu copilul în mod regulat. Găsiți un prieten sau un membru al familiei care
să vă însoțească la cumpărături, astfel încât unul dintre dvs. să interacționeze cu
copilul, iar celălalt poate scrie orice enunț pe care l-a spus copilul
dumneavoastră. Acest lucru vă va oferi o perspectivă asupra unei game de
cuvinte și a unui vocabular pe care este posibil să nu le auziți acasă.
• •Grup de prieteni de joacă sau joaca acasă la un prieten
Stând deoparte și ascultându-vă copilul în timp ce se joacă cu un prieten sau un
grup de copii vă oferă oportunitatea de a observa cum se descurcă copilul dvs.
în societate și limbajul care îl ajută să se descurce în aceste situații sociale
timpurii. Acest eșantion de limbaj vă va arăta cum se descurcă acesta fără ca un
adult să faciliteze comunicarea. Copilul dvs. folosește limbajul în această
situație? Stați deoparte și ascultați, notați fiecare cuvânt pe care copilul dvs. îl
spune. Amintiți-vă, acestea trebuie să fie consecutive. Nu excludeți
onomatopeele.
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Ce a facut copilul dvs.?

WEEK 33 | Listening and spoken language learning suite.
2010 Cochlear Ltd & Cheryl L. Dickson

N34248F ISS1 Lessons Week1-40-FINAL.indd 163

7/4/10 10:26:01 AM

