Jocul cu litere și numere
Există tot felul de jocuri, pe care le puteți juca cu litere
și numere, de la formă și sunet pentru a învăța cuvinte
noi care conțin aceeași primă literă. Puteți să căutați
acele numere pe care copilul dumneavoastră le va
recunoaște, cum ar fi numărul civic al locuinței sau
vârsta copilului, și observați dacă puteți găsi aceleași
numere pe autobuze, magazine sau semne rutiere.
Rețineți că literele și numerele se găsesc pretutindeni!
Sfat de două stele
Numărați cu voce tare împreună cu copilul
dumneavoastră - aflați câte trepte trebuie să
faceți ca să ajungeți la ușă sau numărul de
felinare stradale pe lângă care trebuie să treceți
pentru a ajunge în parc!
Idee privind mici discuții
Căutați literele pe care le puteți găsi în
corespondența nedorită și reviste vechi. Tăiați
unele dintre litere și faceți un colaj. Vedeți dacă
copilul își poate găsi prima literă a numelui.
Dacă nu poate recunoaște încă litera, desenați-o
împreună și vedeți dacă o puteți găsi împreună
atunci când sunteți la plimbare.

„Vreau să merg în parc”
Jucați-vă în timp ce umblați de jur împrejur și spuneți că
vreți să faceți o plimbare în parc. Regula este că puteți lua
numai lucrurile care conțin sunetul „p” (de exemplu, „Vreau
să merg în parc și am de gând să iau cu mine un picnic/
papagal/pix”). Puteți să vă distrați mai mult prin schimbarea
destinației (de exemplu, pe malul mării, unde puteți lua doar
lucrurile care încep cu „m”). Vă aduceți aminte tot ce aveți de
gând să luați cu voi?
Creare a literelor cu plastilina sau pasta
Creați împreună forme de litere din plastilină, sau creați-vă
propria pastă de modelat.
Amestecați:
• Două cești de făină simplă
• ½ ceașcă de apă rece
• Trei linguri de ulei vegetal
• O lingură de suc de lămâie (opțional)
• orice colorant alimentar sau sclipici doriți.
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Idee privind mici discuții
Pentru a încuraja citirea
timpurie a copilului
dumneavoastră, utilizați
sunetele literelor în loc de
numele de alfabet a literelor.
Cu ajutorul sunetelor literelor,
când jucați împreună jocuri
precum „Vreau să merg în parc”
sau „Sunt un spion”, vor reuși să
învețe să citească pe măsură ce
fac acele sunete.

