
Dragi părinţi,  
copilul dumneavoastră are nevoie de ajutorul dumneavoastră! 

cum știţi, copilul dumneavoastră primeste actual terapie linguistică. Scopul terapiei este 
învăţarea multor cuvinte noi. Metoda terapiei se numește „culegerea unui 
tezaur de cuvinte“. Metoda asta o pregăteste pe __________ sa găsească 
independent înseamnarea cuvintelor găsite și să le memorese bine. 

Cuvintele nou găsite sunt un tezaur. Toate indicaţile și trucurile necesare 
pentru găsirea tezaurului le învaţă copilul dumneavoastă în terapie de la „piratul 
Tom“, o marionetă. 

Terapia poate să fie numai atunci un succes dacă căutarea cuvintelor se petrece în afara 
terapiei în fiecare zi. 
Copilul are începând de acum o lecţie pentru acasă pentru care are nevoie de ajutorul 
dumneavoastră. Copilul o să culeagă și un tezaur de cuvinte în limba ei maternă la ea acasă. 

Piratul zilnic – lecţie pentru acasă: 

Pentru fiecare săptămână copilul primește o misiune: să culeagă mai multe  tezaururi,cuvinte 
necunoscute până acum și să gasească însemnarea cuvintelor. Cuvintele o să le inscrie în planul 
tezaurului de cuvinte (de mai jos). 

Astazi vreau să vă dau niște exemple cum puteţi ajuta copilul dumneavoastră 

Pentru găsirea piratului zilnic nu trebuie sa plânuiţi activitaţi speciale.  
Din contra: copilul trebuie numai să fie atent în fiecare zi la lucruri și cuvinte noi. 
De exemplu: la cumpărături, la discuţi la masa, în vizită la bunica sau la prieteni, la televizor,la lucru 
cu tata sau la joc cu fraţi și surori. 

 

Când sau cum puteţi să ajutaţi copilul dumneavoastră la căutarea tezaurului: 

Atrageţi atenţia copilului la lecţile de casă, căutaţi împreuna cu copilul dumneavoastră 
în împrejurime lucruri care nu le cunoaște, sau nu le poate denumi în moment. Încurajaţi copilul să 
întrebe!  Dacă întreabă de cuvinte necunoscute, lăudaţi copilul! 

Toate situaţile zilnice sunt potrivite: 

 De ex. Impreuna la cumpărături, in piaţă: cunoaște copilul denumirea alimentelor, 
mărfurilor sau activităţilor (de ex. scrumbie rulata, săpun de baza, a căntări, congelat etc.) 
 

 De ex. Impreuna la gătit: cunoaște copilul utensilile de bucătărie, pentru ce sunt folosite și 
denumirea lucrurilor făcute (de ex. presa pentru cartofi, a amesteca cu făcăleţul, a finisa etc.) 
 

 De ex. în tramvai: poartă un pasager o haină necunoscută care nu poate fi denumită?Se petrece 
un incident interesant? (de ex. defect la aer condiţionat, ferestre infoţate etc.) 
 

 De ex. la rude: există ceva în locuinţă ce nu poate fi denumit de copilul dumneavoastă? Exista 
ceva ce poate fi denumit de copil, dar nu știe pentru ce se folosește? (de ex. o broșă, linia 
strămoșilor etc.) 

 



 

 

Tezaurele găsite pot fi foarte diferite și nu trebuie să fie limitate la lucruri necunoscute. Și activităti 
necunoscute sau adjective ca de ex. „congelat“ sau „stricat“ pot deveni tezaururi. Și un cuvânt foarte 
lung pe care copilul nu îl poate memora (de ex. nationalităti) poate deveni un tezaur.  La un cuvânt 
foarte dificil: vorbiţi foate incet și klar și lasaţi să vă fie arătat „trucul magic“.  

 

 

Daca copilul creste bilingual: 

În terapie căutâm tezaururi germane necunoscute.De acea vă rog pe dumneavoastră să căuţati cu 
copilul dumneavoastră cuvinte necunoscute din a doua limba (nu germană) și să le aduceţi la terapie. 
Cu toate acestea puteţi să ajutaţi copilul să găsească și cuvântul in limba germana și să il aducă la 
terapie. 

 

Cu acest plan săptămânal vine 
copilul dumneavoastră acasă: 

 

 

Plan săptămânal: piratul zilnic 

Cuvinte alese de: 

săptămânal: 

 

Va rog notaţi aici       ziua     activitaţi       cuvântul  cuvântul 
Tezaururile zilnic găsite     posibile          german        roman 

(2- 3 tezaururi pe săptămână) 

 

Răsplata pentru descoperirea și clarificarea noilor cuvinte: 

Dacă copilul dumneavoastră a complectat planul săptămâni cu tezaururile găsite și le aduce la terapie 
primește o ștampilă cu pirat pe planul unde culege tezaururile linguistice. Dacă planul este complet la 
sfârșitul terapiei copilul primeste o adeverinţă „colector de tezaure linguistice“ 

Ajutaţi copilul dumneavoastră să devina cu succes colector de tezaure linguistice! 

Dacă aveţi întrebări, vă rog să mă contactaţi! 

 
Multe salutări! 


