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1. Cartea Latifah în limba maternă. 

Mama sau tata  povestește copilului povestea în limba maternă.   Profitați de 

posibilitatea de a face conexiuni cu experiența personală. 

Sugestii : 

 Cîte persoane sunt în familia ta? 

 La școală, care sunt activitățile preferate ale copilului tău?  

 Cum s-a petrecut sosirea voastre în Québec?    

 Ce putem face pentru a învăța limba franceză? 

 

2.  Dicționar ilustrativ. 

Folosiți această carte ilustrativă cu copilul dumnevoastră 

pentru a descoperi cuvinte noi din vocabular. Numiți 

imaginile, puneți întrebări și cu ajutorul fratelui mai mare  

sau surorii mai mari, explorați acest dicționar ilustrativ împreună cu el. 

 

 

 

3. Un caiet și un creion. 

   Utilizați acest instrument de comunicare: 

 pentru a scrie mesaje 

 pentru a permite copilului să deseneze  

     ceea ce  i-a plăcut sau nu în istorie  

 

 

Roumain 



 

4.  O mică carte cartonată.  
 

Sugestii : 

 Înainte de a citit cartea, arată copertă de carte copilului ca să 

ghicească ce se va vorbi în această carte. 

 În timp ce citești cartea, încurajează-l să comenteze, să observe 

ilustrații, ajută-l să găsească cuvintele familiare și cuvinte noi, 

pune-i întrebări pentru a vă asigura că el înțelege bine conținutul. 

 La sfârșitul poveștii,  întrebațiă-l, de exemplu: "Despre cine este 

povestea? Unde și când se petrece acțiunea? Ceea ce se întâmplă în 

această poveste? Cum se termină  povestea? " 

 Povestește o poveste asemănătoare, experimentată. 

 Puteți povesti aceleași povești de multe ori și  simțiți-vă liber 

pentru a citi povestea prin schimbarea vocii în funcție de personaj. 

 

  

5. Broșura "Citește și scrie, începe bine înainte de școală" 

O broșură conceput pentru părinții, pentru a descoperi practicile timpurii de 

citire și scriere. 

 

Sugestii :  

Accesați biblioteca locală și împrumutați cărți pentru copii (povestiri realiste, 

documentare, cărți de înregistrări, cărți ilustrate, cărți cu jocuri de 

observare, cărți în trei dimensiuni, etc.). 

 

 

6.  Jocuri de societate. 

Un mic joc de memorie și de asociere pentru a descoperi distractiv de a juca 

împreună,  în familie. 
 
 

Proiectul Sakalire este posibil datorită următorilor parteneri:   

 

 


