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Domeniul și scopul

Activități

• Recunoaște cuvinte
noi în fiecare zi

Este imposibil sa numărați toate cuvintele, expresiile sau conceptele pe care le-ai
transmis si carora v-ați expus copilul pe parcursul ultimelor opt pana la zece luni.
In mod intentionat l-ați invatat cateva cuvinte si vă asteptați ca sa le inteleaga
copilul tau si apoi sa inceapa sa le foloseasca in mod spontan. In orice caz, copilul
tau a ascultat tot ce i-ați spus si a invatat multe cuvinte pe care initial nu le-ați
avut in vedere. Saptamana aceasta scopul Dvs. este să vă observați copilul si sa
notați cat de bine intelege atat acasa cat si in afara mediului de acasa.
Aceasta este o perioada foarte interesanta pentru Dvs. si copilul Dvs. deoarece
intelege limbajul utilizat de o varietate de oameni si in diverse situatii. Veți fi
surprins in mod placut sa-l vedeți invatand, intelegand si incepand sa foloseasca
cuvinte noi in fiecare zi. Aceasta este o reamintire pentru a-i crea copilului Dvs.
un mediu propice pentru dezvoltarea limbajului si vocabularului. Va fi o
experienta prin care va invata cuvinte noi in fiecare zi si va avea noi experiente in
fiecare saptamana. Una dintre cele mai bune cai de a te asigura ca vă expuneți
copilul la suficiente notiuni de limbaj in fiecare zi este a citi/rasfoi cinci carti pe zi
impreuna cu copilul Dvs.
Fiecare carte pe care o veți parcurge impreuna cu copilul Dvs. vă va inspira sa-l
învățați un nou concept sau o noua categorie de informatii. Cu cat veți citi mai
multe carti impreuna cu copilul Dv., cu atât veți fi mai aproape de experienta de
“aici si acum”. Cu cat il veți expune la mai multe informatii, cu atat se vor
imbogati vocabularul, limbajul si notiunile conceptelor de baza.

Data
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Ce a facut copilul dvs.?
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