
Ajuta la dezvoltarea limbajului copilului 
tau Prin apropiere, joaca, citit si conversatii 
zilnice.

- Citeste zilnic pentru copilul tau. Vorbiti despre ceea ce
vedeti in fotografii, si despre lucrurile care il preocupa pe
copil.

- Jocul furtunii mici. Jocul este un fel de joc de carti cu
poze, prin care se antreneaza diferite cuvinte din viata
de zi cu zi despre haine. Sunt haine care se potrivesc
diferitelor anotimpuri. Jocul antreneaza capacitatea
copilului tau de a se concentra si a isi astepta randul.
Vorbiti despre ceea ce vedeti in poze si ce il intereseaza
pe copil. Vorbiti despre hainele pe care copilul le poarta
afara in diferite anotimpuri.

- Cantece. Cantati si jucati-va pe cantece. Cand cantati
impreuna, copilul invata mai usor cuvinte noi. Canta
cantece despre corp cu copilul. Arata spre lucruri, in timp
ce cantati.

- Ratusca de baie. Jucati-va de-a ascunselea cu ratusca
de baie. Faceti cu randul in a o ascunde in diferite locuri
in casa. Vorbiti despre camera in care ratusca este
ascunsa si unde anume in camera este ascunsa. De
exemplu sub plapuma, sus pe masa, in sertar, samd.

- Activitati de zi cu zi. Nu uita sa numesti diferitele parti
ale corpului sau obiecte de imbracaminte, atunci cand iti
ajuti copilul sa se imbrace si sa se dezbrace. Spune cu
glas tare ceea ce faci.
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- Cartea. Primele 100 de cuvinte: In carte sunt poze cu 
diferitele camere din casa, de exemplu camera de baie. 
Vorbeste cu copilul tau despre ce se gaseste in camera 
de baie, si ce se face acolo. Roaga copilul sa gasesca 
ratusca de baie pe fiecare pagina. Invata copilul  cuvintele 
care sunt aproape de: haine, corp si baie.

- Folositi cartile laminate, cu personajele cartii si animale, 
pentru a crea o conversatie productiva cu copilul. 
Deschide la o pagina in carte. Pune cartile pe dos. Trage-ti 
pe rand cate o carte  si vorbiti despre cine este pe carte 
si ce face persoana respectiva. Intreaba de exemplu 
copilul, “ ce face pisica din poza”

- Cartea. Primele 100 de cuvinte: In carte sunt poze cu 
diferitele camere din casa, de exemplu camera de baie. 
Vorbeste cu copilul tau despre ce se gaseste in camera 
de baie, si ce se face acolo. Roaga copilul sa gasesca 
ratusca de baie pe fiecare pagina. Invata copilul  cuvintele 
care sunt aproape de: haine, corp si baie.

- Folositi cartile laminate, cu personajele cartii si animale, 
pentru a crea o conversatie productiva cu copilul. 
Deschide la o pagina in carte. Pune cartile pe dos. Trage-ti 
pe rand cate o carte  si vorbiti despre cine este pe carte 
si ce face persoana respectiva. Intreaba de exemplu 
copilul, “ ce face pisica din poza”

La
yo

ut
:·

 
Sk

o
le

 P
PR

 7
10

1·
 K

uf
fe

rt
_3

 å
r.
 R

um
æ

ns
k.

 0
6.

20
16

La
yo

ut
:·

 
Sk

o
le

 P
PR

 7
10

1·
 K

uf
fe

rt
_3

 å
r.
 R

um
æ

ns
k.

 0
6.

20
16

www.Sproggaven.dk www.Sproggaven.dk


