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Domeniul și scopul

Activități

• Incepe sa identifice
versurile cantecelor
si rimele

Invatarea versurilor unui cantec
• Începeți cu un cantec pe care copilul Dvs. il cunoaste foarte bine si unul care are fiecare vers
diferit si putin reprezentat.
• Folosiți recuzita sau fotografii care sa descrie fiecare vers al cantecului.
• Cântați cantecelul si arătați fotografia/obiectul care se potriveste cu fiecare vers pe masura
ce cântați
• Continuați sa il inveti acest cantec pana cand copilul Dvs. incepe sa identifice versurile
cantecului prin alegerea unei fotografii sau a unui obiect, repetand aceasta actiune pentru
fiecare vers.

• Tema: Pranzul

Exemplu de cantec: Ursuletul (saptamana 7).

Extinderea vocabularului - tema: masa de pranz
Aveți ocazia sa vorbiți si sa interactionați cu copilul Dvs. folosind vocabular si limbaj
similar in fiecare zi in timpul mesei de pranz. Luați-vă timpul necesar pentru a-l
invata pe copilul Dvs. toate cuvintele si limbajul pregatirii mesei de pranz. Da, va dura
mai mult daca il lăsați pe el sa vă ajute, totusi, gândiți-vă la tot ce va invata in timpul
in care il lăsați pe el sa pregateasca masa.
• Expresii și cuvinte:
– Este ora pranzului, spala-te pe maini! Hai sa pregatim pranzul impreuna! Urca-te ca sa
ajungi la ele!
– Apa calda, sapun, baie, prosop, scaunel, scaun, bucatarie, banca, masa.
– Ce sa mancam azi? A sau B? Ne trebuie ______. Hai sa luam _______.
– Sandvis, paine, unt, branza, cutit, farfurie, a intinde, a taia, putin, mult, lipicios, topit.
– Ce sa bem la sandvisul nostru? Hai sa turnam ______. Fii atent ! Este suficient.
– A turna, plin, destul, rece, a manca, a mesteca, a bea, delicios, e gata.
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Ce a facut copilul dvs.?
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