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WEEK 17 | Listening and spoken language learning suite.

Domeniul și scopul

• Rosteşte /b/ în silabe
unice cu sunetele: 
–  /a/ – 
– /u/ –
– /i/ – 
– /au/ – 
– /aI/ – 

Activități

Practica gânguritului
Copilul dvs. ar trebui să folosească /b/ relativ ușor în toate contextele cu vocale.
Acum este momentul pentru a te asigura că poate produce un /b/ puternic într-o varietate 
de silabe singulare cu vocalele și diftongii menţionati in coloana din stanga. Dacă poate 
produce aceste silabe bine, el ar trebui să fie capabil să producă și alte combinații. 
Gânguritul se face prin imitație, dvs prezentaţi un model și copilul tdvs imită silaba. 
Amintiţ-văi, practica gânguritului ar trebui să fie scurtă și distractivă, 5-10 minute o dată 
sau de două ori pe zi este mai mult decât suficient.

Activități
Mergeți în parc și introduceţi gânguritul în jocuri•

– Leagăn - trageți copilul de leagăn în spate câte puțin pentru fiecare silabă „ba" pe care o
imită, iar atunci când aveți leagănul tras până la capăt, spuneți-i să imite o ultimă dată 
"ba", apoi dați-i drumul. Repetați și modificați vocala sau folosiți /b/ cu un diftong atât 
timp cât copilul dvs. este interesat și se distrează 
– Tobogan – Puneți copilul să imite câte o silabă pentru fiecare pas în sus pe scară și o
ultimă dată când ajunge sus, ca apoi să se dea în tobogan. Repetați cu mai multe vocale 
și diftonguri atât timp cât copilul dvs. este interesat
– Groapa de nisip - umpleți o găleată de nisip folosind o lopăţică, spuneţi câte o silabă
pentru fiecare lopată de nisip care umple găleata. Repetați de mai multe ori

• Desenați 10-15 cercuri pe o bucată de hârtie, cu diametrul de aproximativ 30 cm.
Marcați cu BINGO sau cu texte ștampilate în interiorul fiecărui cerc. Spuneți o silabă pe 
care copilul să o imite înainte de fiecare ștampilă.

Notă: Practica gânguritului este o activitate făcută împreună cu copilul cu scopul ca el să 
folosească rapid şi cu încredere sunetul țintă la nivel de cuvânt și frază. De obicei nu ar trebui 
să petreceţi mai mult de o săptămână pe fiecare sunet. Practica gânguritului trebuie să fie 
distractivă și trebuie să vă opriți chiar înainte ca copilul să se plictisească. De îndată ce 
copilul dvs. este capabil să imite sunetul țintă într-o varietate de vocale și diftongi, nu mai 
faceți activitățile de gângurit și folosiţi sunetul în cuvinte și fraze. 
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