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SĂPTĂMÂNA
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Domeniul și scopul

Activități

• Evaluarea vocabularului
– Înţelege între
100-170 cuvinte

Este timpul să va întoarceţi la lista cuvintelor din vocabular şi să notaţi cuvintele noi
pe care copilul dumneavoastră le-a învăţat din săptămâna 25 încoace. Copilul ar
trebui să înţeleagă cel puţin 100 cuvinte, deşi este posibil să înţeleagă mai multe.
Folosiţi lista cu 2500 de cuvinte, bifati cuvintele noi şi număraţi-le. Ar trebui în
continuare să notaţi aceste cuvinte în lista vocabularului receptiv pe categoriile
(substantive, verbe şi adjective-adverbe) şi proporţiile agreate. Uitaţi-vă la
documentul din săptămâna 25 pentru a vă reaminti detaliile.

• Tema:Vacanţele/
Sărbătorile

Tema: vacanţele/sărbătorile
Fiecare vacanţă sau sărbătoare are setul ei de cuvinte şi concepte asociate iar acestea
trebuiesc cunoscute de copilul dumneavoastră pe măsură ce apar în activităţile
zilnice. Ar putea fi o sărbătoare publică, religioasă sau vacantă de familie pe care
trebuie să le abordaţi în orice moment din timpul anului.
• Folosiţi fotografii/poze din reclame, ziare, reviste şi decupaţi-le pentru a vă uita cu
copilul la ele.
• Luaţi copilul cu dumneavoastră la orice eveniment care se întâmplă în timpul
vacanţei/ sărbătorii şi sa-i faceţi fotografii sau să desenaţi lucrurile pe care le face
copilul dumneavoastră
• Creaţi o pagină nouă în Cartea sunetelor a copilului dumneavoastră pentru fiecare
sărbătoare/vacanţă în parte. Asiguraţi-vă că includeţi propoziţii şi cuvinte asociate
cu sărbătoarea respectivă. De exemplu: dacă aţi fost la plajă în vacanţă, să adăugaţi
cuvintele ca: scoici, nisip, prosoape, găletuşe, înnotătoare, etc. De asemenea,
adăugaţi propoziţiile: Sapă o groapă în nisip. Te-ai sters cu un prosop. Apa era
rece. Valurile erau mari. Puteţi face interactivă această pagină aăugând câteva
obiecte mici într-un plic care să conţină o poză mică cu silueta copilului. El poate
folosi apoi această poză pentru a recreea toate activităţile pe care le-a făcut î n
vacanţa la mare.
• Ajutaţi-vă copilul să decoreze casa pentru sărbătorile speciale (Craciun, zi de
naștere). Vorbiţi despre fiecare decoraţiune pe măsură ce o folosiţi. Adunatul
decorațiunilor după sărbătoare ajută la rememorarea lor.
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