
Laboratorul primelor cuvinte 

 

Datorita unei metode de invatare, testata de ani de zile in scoli, acest set ii va ajuta pe copilasi sa 

invete sa scrie si sa citeasca inca de la varsta prescolara. Cateva sugestii pentru o utilizare optima a 

materialelor furnizate sunt enumerate mai jos. 

Asamblarea puzzle-ului 

Selectati piesele de puzzle care corespund unui singur decor si ajutati copilul sa asambleze puzzle-

ul. Ajutati copilul sa recunoasca obiectele din imagine si sa se familiarizeze cu numele lor.  

Daca copilul arata interes si entuziasm, puteti creste dificultatea jocului amestecand piesele de 

puzzle din doua sau mai multe decoruri. 

Formarea cuvintelor 

Odata ce un puzzle-ul a fost asamblat, ajuta-l pe copil sa formeze cuvintele prezentate in imagine. 

La inceput, copilul poate sa nu fie familiarizat cu cuvintele, asa ca ajuta-l sa caute obiectele in 

dictionarul furnizat. El poate apoi sa foloseasca literele incluse pentru a forma cuvantul pe tabla sau 

il poate scrie cu markerul. 

Rimele 

Va puteti juca folosind si spatele pieselor de puzzle. In primul rand, cereti copilului sa plaseze o 

piesa de puzzle pe tava verde. Cu ajutorul literelor furnizate cei mici vor fi incurajati sa formeze 

cuvantul afisat pe tablita, in spatiile corespunzatoare. Daca copilul reuseste sa formeze corect 

cuvantul, il puteti rasplati spunandu-i o rima care are legatura cu imaginea. De exemplu, "Bine 

facut!" Ai scris corect cuvantul Soare! Well Done!” You wrote the word Sun correctly! “Running 

wild under the sun/is a great way to have fun!”. Puteti folosi partea din spate a pieselor de puzzle 

pentru a juca un joc de recunoastere.  

Tablita are o suprafata cu doua fete pe care copilasii pot desena si scrie folosind marker-ul lavabil 

inclus. Atunci cand copilul este familiarizat cu scrisul, il incurajam sa scrie cuvintele singur sau 

daca nu poate copia diferitele cuvinte folosind dictionarul inclus in set.  

 


