LIMBAJUL RECEPTIV

SĂPTĂMÂNA
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Domeniul și scopul

Activități

• Înţelege o varietate
de verbe
– la sfarsitul
propoziției;
– la inceputul și în
mijlocul
propoziției
• Tema: cina

Obiectivul din aceasta săptămână de a învăţa copilul dumneavoastră mai multe verbe
coincide cu scopul auditiv al identificării lucrurilor după funcţionalitate. Adesea,
utilitatea unui obiect este o formă a verbului. Un exemplu este să găsim toate lucrurile
care “taie”. “Taie” este verbul sau utilitatea tuturor obiectelor, sau substantive, care
pot tăia. Pe măsură ce vă învăţaţi copilul noi funcţionalităţi, va învăţa şi substantive
noi care merg împreună cu un verb sau o funcţionalitate.
Activităţi pentru “a purta”:
• Luaţi o păpuşă sau un ursuleţ şi adunaţi haine diferite să-i îmbrăcaţi. De fiecare dată
când copilul alege o piesă de îmbrăcăminte pentru păpuşă sau ursuleţ repetaţi-i:
“Păpuşa/ursuleţul poate purta pantaloni scurţi”. Continuaţi până când este complet
îmbrăcat, puteţi adăuga chiar si accesorii ca ochelari de soare, bijuterii, rucsac, etc.
• Puteţi amesteca hainele care nu se potrivesc la păpuşă sau la ursuleţ astfel încât să
introduceţi şi negaţia ca: “nu”, “nu se poate”, “nu merge”, etc. “Această bluză nu este
pentru ursuleţ, este prea mică/mare”.
Tema: Masa de seară/Cina
Pregătiţi mâncarea şi luaţi cina în fiecare seară. Faceţi-vă timp săptămâna aceasta să-i
permiteţi copilului să vadă şi să înveţe din această rutină zilnică. Sunt trei zone pe care
trebuie să vă concentraţi: când pregătiţi cina, mâncatul propriu-zis şi strângerea mesei.
Faceţi poze copilului când vă ajută la pregătirea mâncării. Faceţi o poză cu familia
stând la masă, mâncând. Faceţi un filmuleţ scurt cu pozele când pregătiţi masa, când
gătiţi, când mâncaţi şi când strângeţi după ce aţi terminat.
• Expresii: Să pregătim masa de seară acum. Spală-ţi __________. Pune masa. Avem
nevoie de ________. Adu ________. E fierbinte, ai grijă. Amestecă ______. O ajuţi
pe mami! Uh oh, s-a vărsat! Şterge. Dă-i-o lui _________. Porneşte ________.
• Vocabular: farfurii, tacâmuri, tigăi, plită/aragaz, frigider, pahare, amestecă, taie,
găteşte, coace, friptură, toarnă, carne, legume, masă, camera de luat masa, bucătărie,
cuptor cu microunde, mâncare, resturi de mâncare.
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Ce a facut copilul dvs.?
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