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Domeniul si obiectivul Activitati
• Va aduce un obiect
cunoscut cand ii
cereti, chiar si in
lipsa unui context,
"Du-te si adu
(ursuletul de plus)"

De acum copilul dumneavoastra este suficient de increzator incat sa identifice
obiectele cunoscute in cadrul unui context impreuna cu ajutorul dumneavoastra.
El este acum pregatit pentru a-si exercita aceste abilitati intr-un mediu mai vast.
Acesta este un pas important in progresul copilului dumneavoastra si pentru a-l
ajuta nu trebuie decat sa ii oferiti multe ocazii si experiente, in care el sa asculte sa
inteleaga noi situatii.
Oportunitati pentru a intelege
• Zilnic se ivesc numeroase situatii prin care va puteti aborda copilul pentru a verifica
nivelul sau de intelegere a cuvintelor si expresiilor de zi cu zi. Cu siguranta ati
parasit locuinta dumneavoastra zilnic in ultimele trei luni si jumatate. Cand va
pregatiti sa plecati din casa, cereti-i copilului sa isi aduca din cealalta camera
pantofii, haina, etc.La inceput, daca va fi cazul, puteti sa va folositi de expresia "papa" si sa gesticulati, pentru ca el sa inteleaga ca va pregatiti de plecare. Cereti-i sa
aduca doar lucruri cunoscute, despre care l-ati invatat in aceste ultime luni. Daca
o
unexpresie
obiect are
asociata, precum "brrr" pentru geaca, folositi-va de ea doar daca nu
intelege cuvantul in sine. Tineti minte ca in aceasta saptamana sa plasati cuvantul/
expresia la sfarsitul propozitiei. Copilul ar trebui sa repete ultimul lucru pe care il
aude dupa ce il rostiti, aceasta facand parte din procesul de repetitie necesar pentru
ca el sa tina minte un obiect pentru o perioada lunga de timp. Este de asteptat ca el
sa aiba din ce in ce mai putina nevoie de aceste actiuni si expresii si sa inteleaga
cuvintele in sine.
• Tineti cont de cuvintele\expresiile pe care copilul dumneavoastra le intelege cu
usurinta si de cele la care intampina probleme in a le pricepe. Cuvintele pe care nu
le intelege trebuiesc predate intr-un mod diferit pentru a fi siguri ca el invata si
retine cat mai multe cuvinte si expresii.
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Ce a facut copilul dumneavoastra ?
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