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Prin apropiere, joaca, citit si conversatii zilnice.
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- Citeste zilnic pentru copilul tau. Vorbiti despre ceea
ce vedeti in fotografii, si despre lucrurile care il preocupa pe copil.

- Jucati-va cu setul de bucatarie. Asterneti de
exemplu masa , jucati-va ca serviti ceaiul sau ca sunteti in excursie la padure.
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- Jocul Micii Furtuni. Jocul seamana cu jocul de carti
cu fotografii, prin care se antreneaza diferite cuvinte
din viata de zi cu zi despre mancare si pachetul de
mancare. Jocul intareste capacitatea copilului tau de a
se concentra si a isi astepta randul. Vorbiti despre ce
vedeti in fotografii. Vorbiti despre ce ii place copilului
sa manance. Povesteste ce iti place tie sa mananci.
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- Cantece + rime. Cantati si jucati-va pe cantece.
Cand cantati impreuna se invata mai usor cuvinte noi.
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- Activitati zilnice. Fa copilul sa ajute sa astearna masa
si sa faca mancare. Vorbiti impreuna despre ceea
ce faceti. Folositi diferite cuvinte. De exemplu cana,
ceasca si pahar.
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- Citeste zilnic pentru copilul tau. Vorbiti despre ceea
ce vedeti in fotografii, si despre lucrurile care il preocupa pe copil.

