
 

Rumänisch 

 
  

 
În felul acesta exersaţi împreunӑ cu copilul dumneavoastrӑ pentru şcoalӑ 

în limba germanӑ şi limba vorbitӑ în familie: 
 
Pregӑtirea: 

 Cӑutaţi împreunӑ cu copilul dumneavoastrӑ un loc liniştit. 

 Liniştea este importantӑ pentru a învӑţa. 

 Materialele şcolare sunt aşezate pe masӑ. 

 Copilul vӑ aratӑ ce teme pentru acasӑ are de fӑcut. 

 Existӑ un caiet pentru înştiinţӑri din partea şcolii? Uitaţi-vӑ în fiecare zi în 

el. 

La sfârşit: 

 Este ghiozdanul ordonat? 

 Sunt toate materialele şcolare în el? 

 Bucuraţi-vӑ împreunӑ cu copilul dumneavoastrӑ petru cât de bine învaţӑ. 

 Felicitaţi-l! 

 Uitaţi-vӑ în mod regulat împreunӑ cu copilul dumneavoastrӑ pe pagina de 

internet a şcolii. 

Nu uitaţi: 

 Pentru a învӑţa este nevoie de linişte şi de timp. 

 Pentru a învӑţa este nevoie de succese. Susţineţi-l pe copil! 

 A învӑţa trebuie sӑ aducӑ bucurie. 

 Copilul dumneavoastrӑ trebuie sӑ citeascӑ zilnic 10 minute cu voce tare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Rumänisch 

 

 

Exersaţi în fiecare zi cu copilul dumneavoastrӑ pentru şcoalӑ: 

 

 

 

 

 

 

1. Copilul are nevoie de un loc liniştit pentru a învaţa. 
Aşezaţi-vӑ lângӑ el! 

 

 

 

2. Copilul dumneavoastrӑ povesteşte despre ceea ce a fӑcut la 
şcoalӑ. 
Ascultaţi-l! 

 

3. Copilul dumneavoastrӑ vӑ spune despre ceea ce are de fӑcut. 
Întrebaţi-l mai amӑnunţit despre asta! 

 

4. Când exerseazӑ citeşte toate literele, cuvintele şi propoziţiile în 
limba germanӑ cu voce tare şi într-un ritm lent. 
Traduceţi împreunӑ semnificaţia în limba maternӑ. 

 

5. Copilul vӑ aratӑ temele pe care le-a terminat de fӑcut.  
Felicitaţi-l! 

 

 

6. Alte recomandӑri: 
- În viaţa de zi cu zi pronunţaţi multe lucruri în limba 

germanӑ şi în limba vorbitӑ în familie:  
 culori, persoane şi lucruri 
 alimente 
 lucruri întâlnite în circulaţie 
 pӑrţi ale corpului, obiecte de îmbrӑcӑminte etc. 

 
- Scrieţi o listӑ de cumpӑrӑturi. 
- Descrieţi ceea ce vedeţi în fotografii, desene. 

 
 

 

Lӑsaţi-l pe copilul dumneavoastrӑ sӑ citeascӑ în mod repetat 
cuvinte în limba germanӑ, atunci când sunteţi împreunӑ la plimbare.   


