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Domeniul și scopul

Activități

• Își modulează vocea
corect pentru diverse
situații
– tare pentru medii
zgomotoase
– șoaptă pentru
mediile liniștite
– moderat pentru
mediile normale

În această săptămână scopul dvs. este să vorbiți cu copilul la distanțe mai mari. Un
alt aspect al deplasării mai departe de copilul dvs. este capacitatea sa de a vorbi mai
tare pentru a vă asigura că îl puteți auzi. Ați crescut în mod natural nivelul vocii dvs.,
astfel încât să vă poată auzi de la distanțe mai mari. Copilul dumneavoastră ridică
propria sa voce? Iată câteva activități pe care trebuie să le faceți pentru a evalua
capacitatea copilului de a-și regla volumul vocii.
În șoaptă:
• Jucați-vă de-a v-ați ascunselea și atunci când vă ascundeți împreună cu copilul
soptiți-i să stea în liniște în timp ce se ascunde. Vă șoptește ?
• Mergeți într-o cameră a casei cu o lanternă și închideți ușa. Opriți lumina și
șoptiți-i copilului dvs. în timp ce aprindeți lanterna.

• Folosește cuvinte
pentru a controla
împrejurările și pentru
a i se satisface nevoile

• Citiți o carte sub pătura din patul copilului, folosind o lanternă. Șoptirea se
întâmplă deseori în situații confortabile.
Cu voce tare:
• Când copilul dvs. este căutător în jocul de-a v-ați ascunselea, asigurați-vă că el
folosește o voce tare pentru a număra și a striga: "Cine nu-i gata, îl iau cu lopata".
• Jucați lotto sau alt joc pe care copilul îl cunoaște bine. Împărțiți cartonașele între
dvs. și copilul dvs.. Mergeți într-o cameră diferită de copilul dvs., dar încă să îl
puteți auzi. Întreabă-ți copilul dacă are nevoie de primul tău cartonaș. Apoi el
întoarce un cartonaș și vă întreabă pe dvs.. Va trebui să-și ridice vocea pentru a-l
auzi. Dacă vreunul dintre dvs. are nevoie de un cartonaș, alergați în cealaltă
cameră pentru a colecta unul. Copilul dvs. va fi încântat să alerge înainte și înapoi.
• Mergeți în parc și jucați-vă cu tot echipamentul. Îndepărtați-vă de copil și
întrebați tare ce vrea să facă mai apoi. Repetați până când v-ați jucat cu tot
echipamentul. Copilul va fi nevoit să strige pentru a vă răspunde de fiecare dată.
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Ce a facut copilul dvs?
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