LIMBAJUL RECEPTIV

SĂPTĂMÂNA
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Domeniul și scopul

Activități

• Dobândirea unui
vocabular receptiv
de 150-300 cuvinte

Este greu sa vă imaginați faptul ca copilul Dvs. a invatat atatea cuvinte. Saptamana
aceasta, verificați lista de 2500 cuvinte si bifati cuvintele noi pe care copilul Dvs. le
intelege. Este dificil sa stiti fiecare cuvant pe care copilul il intelege si tendinta Dvs.
va fi sa va testati copilul. In orice caz, daca veti proceda in acest fel in curand se va
plictisi si va deveni frustrat din cauza metodei de interogare prin care i se cere sa
demonstreze sau sa arate diverse lucruri. In loc de testare, ganditi-vă critic referitor
la ce anume copilul vostru intelege si deveniti un bun observator al copilului vostru.
De asemenea, fiecare cuvant pe care copilul Dvs. il foloseste in mod spontan, este un
cuvant pe care il detine in vocabularul receptiv, prin urmare asigurati-va ca fiecare
cuvant pe care considerati ca il cunoaste din lista vocabularului expresiv este de
asemenea marcat in lista vocabularului receptiv.
Copilul Dvs. ar trebui sa aiba de la trei pana la cinci ori mai multe cuvinte in
vocabularul sau receptiv decat in vocabularul expresiv. Dupa ce ați terminat de
numarat cuvintele din vocabular, verificați proportia. Verifica numarul de cuvinte
din vocabularul expresiv cu graficul din Anexa. Are copilul Dvs. acelasi numar de
cuvinte pe care il are un copil care aude normal la varsta lui auditiva ? Cu alte
cuvinte, varsta auditiva a copilului Dvs. este cuprinsa aproximativ intre 11 si 12 luni.
Un copil care aude normal la aceeasi varsta ar avea un vocabular expresiv cuprins
intre 7-15 cuvinte. Copilul Dvs. a egalat sau a depasit varsta lui auditiva in ceea
ce priveste dezvoltarea vocabularului ? Uitandu-vă la grafic si urmarind planul
copilului Dvs. ce contine numarul total al cuvintelor expresive, puteti determina
varsta limbajului copilului cu aproximatie. Reuseste sa ajunga la varsta lui
cronologica ? Copilul Dvs. a castigat mai mult de un an de dezvoltare a
limbajului in decursul unui an cronologic ?
Daca simtiti ca vocabularul receptiv al copilului Dvs. nu este atat de dezvoltat
cum ar trebui sa fie, cea mai buna cale de a-i dezvolta vocabularul si limbajul este
a rasfoi mai multe carti cu el in fiecare zi. Duceți-vă la librarie cel putin o data pe
saptamana si cumparați carti noi, precum si unele carti preferate, dar editii mai
vechi. Imprumutați carti de la rude si prieteni. Spuneti-le ca vreti sa primiti carti
pentru copilul vostru de ziua lui sau cu ocazia sarbatorilor.
Dupa afirmatia lui Carol Flexer, « Citeste, citeste, citeste copilului tau si apoi mai
citeste-i ceva ».
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Ce a făcut copilul dvs.?
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