LIMBAJUL RECEPTIV

SAPTAMANA

9

Domeniul si obiectivul Activitati
Pana acum, cand ati comunicat cu copilul dumneavoastra, ati fost incurajati sa nu folositi
intrebari. In schimb, ati folosit afirmatii pentru a va incuraja copilul sa foloseasca o
varietate de categorii semantice. In aceasta saptamana, scopul este sa il invatati pe copil
una dintre primele forme de intrebare inteleasa de copii mici. Tineti minte! Trebuie sa il
invatati mai intai, nu va asteptati ca el sa inteleaga si sa raspunda imediat. Este de
asemenea important sa folositi in continuare multe afirmatii care il vor ajuta la dezvoltarea
limbajului. .

• Copilul incepe sa
inteleaga intrebarile
cu "Unde?"

Va intelege intrebarea "Unde?" mai intai intr-un context cat mai natural
• In saptamana a 4-a ati jucat v-ati ascunselea cu copilul dumneavoastra pentru a-l invata
intr-un mod distractiv numele membrilor familiei. Saptamana aceasta este timpul sa jucam
acest joc din nou si sa evidentiem cuvantul "unde" dupa ce cineva s-a ascuns. Puteti folosi
diverse obiecte educative, precum cartonase cu animale, pentru a le ascunde, iar acesta sa
incerce sa redea sunetul coresponent imaginilor in timp ce cauta obiectul.(Ex: Caine =
Ham, Pisica = Miau, etc.)
• Odata ce persoana sau obiectul a fost ascuns, spuneti-i copilului sa deschida ochii si
aratati-i ca persoana sau obiectul nu mai sunt acolo. Atunci il intrebati "Unde este
_____ ?" Nu strica sa folositi in aceasta etapa de invatare gesturi care sa intareasca
intrebarea, precum o expresie nedumerita a fetei si ridicarea palmelor in semn de "nu
stiu". Odata ce copilul intelege jocul, puteti renunta la partea de gesturi, pentru a se
concentra doar la modelele auditive.
• Dupa ce ati jucat acest joc timp de cateva saptamani cu copilul dumneavastra va puteti
astepta ca el sa inteleaga intrebarile cu "Unde?" si sa le asocieze cu activitatile zilnice. Daca
de exemplu va pregatiti sa iesiti din casa si il intrebati unde ii este haina, ar trebui sa
inteleaga ca este timpul sa isi caute haina (in contextul in care stati la usa imbracat cu
propria haina). Asigurati-va ca folositi numai cuvinte pe care copilul dumneavoastra le
cunoaste, atunci cand va asteptati ca el sa inteleaga intrebarile cu "unde?". Dupa
aproximativ o luna, copilul ar trebui sa inteleaga astfel de intrebari chiar si in afara unui
context.
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Ce a facut copilul dumneavoastra ?
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