
  
   

  

            

      

        

          

            

           

          

        

 

 

               

           

         

 

                 

            

          

            

            

DRAGĂ  FAMILIE!  

Competența lingvistică este cheia spre lume. Împreună cu dumneavoastră, ca familie, dorim să îi 

ascultăm cu atenție pe copii, să comunicăm cu ei și să îi însoțim în dezvoltarea lor lingvistică. 

În Viena vorbim multe limbi. Este important să prețuim toate limbile familiilor copiilor. La grădiniță 

susținem dezvoltarea exprimării în limba germană a copilului dumneavoastră printr-o varietate de 

activități. Dar și dumneavoastră puteți să vă susțineți copilul: vorbiți și jucați-vă cu copilul acasă în 

limba familiei dumneavoastră. Astfel puteți pune bazele pentru învățarea altor limbi. 

SUSȚINEREA  COPIILOR ÎN FAMILIE ȘI  LA  GRĂDINIȚĂ –  DAR CUM?  

prin îmbogățirea 
vieții de zi cu zi a 
copiilor  prin limbaj  

plănuind împreună  
activități  cotidiene  și 
intrând în vorbă  cu ei  

gătind, mâncând, 
mergând împreună  la  
cumpărături, ...  

copii  și adulți  

amuzându-vă, 
jucându-vă și 
povestind 
împreună   

privind  și  
citind 
împreună   
cărți  ilustrate  
pentru copii  

spunând  
povești  și 
basme  

acordând 
atenție  
intereselor  
copiilor  

SUPORTUL LINGVISTIC  LA  GRĂDINIȚĂ  

În viața de zi cu zi de la grădiniță, cadrele didactice oferă suport lingvistic specializat. Ele îi stimulează 

pe copii prin jocuri, cântece, povești și activități fizice, dar și prin realizarea unor construcții, prin 

lucru manual și prin experimente. Este important ca la orice activitate copiii să participe cu bucurie și 

curiozitate. 

Un exemplu din viața de zi cu zi de la grădiniță: de multe ori Paula nu își găsește cuvintele – 

educatoarea se uită împreună cu ea într-o carte ilustrată despre pisici. Acestea îi plac Paulei în mod 

deosebit. Alți copii se alătură curioși. Din vorbă în vorbă ei descoperă împreună aventurile povestirii. 

Apoi urmează jocul de mișcare „Animalele sălbatice“. Tarek întâmpină încă dificultăți în formarea 

propozițiilor. Dar îi place să cânte. Prin urmare, educatoarea alege cântece haioase cu multe repetiții. 
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MONITORIZAREA NIVE LULUI  LINGVISTIC  LA  GRĂDINIȚĂ  

Cu doi ani înainte de începerea școlii, cadrele didactice monitorizează dezvoltarea limbajului copiilor 

în situații diferite de joc și de vorbire din viața de zi cu zi de la grădiniță. Rezultatele acestor observații 

arată dacă copilul dumneavoastră are nevoie de sprijin suplimentar. În felul acesta, copilul 

dumneavoastră poate primi din timp suport lingvistic specializat. 

DE LA GR ĂDINIȚĂ  LA  ȘCOALĂ  

Limba de predare la școală este germana. Dacă copilul dumneavoastră înțelege și vorbește limba 

germană, atunci poate participa activ la lecții. Drept urmare, are succes și încrederea în sine este 

consolidată. Abilitățile de exprimare sunt importante și pentru ca, într-un grup, copiii să poată 

comunica bine și să își facă prieteni. 

AȘADAR, SPRIJINUL LINGVISTIC  LA  GRĂDINIȚĂ  ESTE O OPORTUNITATE   
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și pentru întreaga  
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ÎNSCRIEREA  LA  ȘCOALĂ  ȘI  FIȘA  DE TRANSFER   

În primăvara ultimului an de grădiniță are loc înscrierea la școala primară. Cu această ocazie, 

conducerea școlii constată maturitatea școlară și cunoștințele de limbă germană ale copiilor. În ultima 

zi de grădiniță, dumneavoastră, ca familie, veți primi o fișă de transfer . Aceasta descrie nivelul 

lingvistic actual al copilului dumneavoastră. În prima săptămână de școală, dați fișa de transfer 

învățătoarei sau învățătorului copilului. În acest fel, copilul dumneavoastră poate fi susținut fără 

întrerupere de cadrele didactice ale grădiniței și ale școlii primare. 

NE BUCURĂM, ÎMPREUNĂ CU DUMNOAVOASTRĂ CA FAMILE, SĂ FIM ALĂTURI DE COPILUL 

DUMNEAVOASTRĂ PE ACEST DRUM! 
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