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Domeniul și scopul

Activități

• Dezvoltă o varietate
de vocale

În această săptămână veți prezenta câteva dintre sunetele ELTL copilului dvs. și va
veți juca cu el în moduri distractive și interesante. Când alegeți sunete, alegeți
lucruri de care copilul dvs. interesat, dar și sunete care sunt diferite unul de
celălalt, un sunet scurt ca durată și un sunet lung ca durata. Acest lucru oferă
copilului dvs. un contrast în durata celor două sunete. Acest lucru va va asigura ca
acum copilul aude diferența dintre sunete, iar dvs. ar trebui să puteți auzi o
diferență intre imitațiile sale.
Utilizați un "timp de așteptare" (numărând lent până la zece) pentru a-i da
copilului dvs. ocazia sa imite spontan durata oricărui sunet sau frază ELTL pe care
i-o prezentați. Dacă copilul dvs. nu imită în mod spontan sunetul folositi una
dintre următoarele metode:

• Vocalizeaza la cerere

• Luati jucăria, țineți-o în fața gurii și faceți sunetul, apoi țineți jucăria in fața gurii
copilului pentru a-i indica faptul ca este rândul său să vorbească. Nu uitati să
așteptați, numarati pana la zece.
• Spuneți sunetul și apoi aratati catre el pentru a-i indica că este rândul lui să vorbească.
• Utilizați "indicatia/directia mainii". Aceasta este o tehnică de terapie audioverbală folosită pentru a arata al cui este randul pentru a vorbi. Țineți mâna,
palma intinsa si înclinată spre fața dvs. acoperind gura, dar fara a inabusi
sunetul. Spuneți sunetul și apoi țineți mâna lângă gura copilului dvs. pentru a
indica că este rândul lui să facă sunetul.
Vocalizările spontane ale copilului sunt cel mai probabil alcătuite dintr-o varietate
de vocale. Aceasta este o dezvoltare tipică pentru vorbitorii timpurii. Utilizați
diagrama de articulare din anexă pentru a nota sunetele pe care le auziti când
ascultati copilul. Graficul afișează sunetele utilizând alfabetul internațional fonetic,
dar de asemenea, vă oferă o cheie de identificare a fiecarui sunet. Puneți o bifa în
caseta corespunzatoare fiecarui sunet pe care-l auziți spus spontan de copilul
dumneavoastră.
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Ce a făcut copilul dvs.?
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