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Domeniul și scopul

Activități

• Arata fotografii si
obiecte familiare

Indicarea unui obiect pentru a demonstra intelegerea limbajului
• Copilul Dvs. este la varsta/nivelul la care poate arata spre obiecte. Va fi deja capabil
sa arate obiecte familiare atunci cand acestea sunt numite. Nota: nu vă testați copilul.
Este in regula sa puneți copilului intrebari de genul “Ce este asta?” si “Unde este…?”.
Aceste intrebari fac parte dintr-o comunicare normala si ar trebui mereu folosite in
mod semnificativ. Folosiți aceste intrebari sporadic si concentrați-vă pe comentarii si
invatat.

• Tema: mersul cu
masina

• Cand vreți sa verificați intelegerea copilului Dvs., puteți sa-l rugați sa gaseasca lucruri
sau sa vă arate ceva numit de Dvs. ca parte a activitatilor zilnice naturale. Asta este
metoda clara de a vedea ca copilul intelege acel cuvant.
Mersul cu masina: vocabular, limbaj si concepte
De fiecare data cand mergeți cu masina, aveți oportunitatea sa accesați limbajul si
vocabularul specific cu copilul Dvs. Saptamana aceasta, concentrati-vă pe aceasta
activitate și îmbogățiți vocabularul in jocul dvs.
• E timpul sa mergem, hai sa luam cheile de la masina. Urca-te in scaunul tau de
masina, Pune-ti centura de siguranta. Incuie usa
• Masina, chei, scaun de masina, inchide, usa, centura de siguranta, incuie, stai jos,
mergi.
• Arătați-i toate lucrurile pe care le vedeți pe drum. Vorbiți despre ce fac oamenii
astfel incat sa expui copilul la cat mai multe verbe.
• Vezi, uita-te, condus, calarie, stop, semafor, semn de stop, intoarcere, parcare.
• Acasa, jucați-vă cu masinutele copilului Dvs. si reluați rutina de a lua cheile, a pune
centura de siguranta etc. Conduceți masinile in jurul casei si vorbiti despre
tot ce vedeti.
• Nu uitaț i ca ocazional sa puneți CD-uri pentru copii in masina si sa cantați impreuna
cu el atunci cand copilul stie cantecul, este o practica buna de ascultat.
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Ce a facut copilul dvs.?
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