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SĂPTĂMÂNAVORBIREA

Data Ce a facut copilul dvs.?

18

WEEK 18 | Listening and spoken language learning suite.

Activități

Ganguritul
Scopul practicii gânguritului este să vă asigurați că copilul dvs poate produce 
consoana- țintă. În această săptămână este vorba despre /m/, spus corect în toate 
contextele cu vocale. Pentru fiecare sesiune de gângurit veţi viza o anumită colecție 
de vocale. Cu toate acestea, dacă aveți timp, puteți să asociați consoana- țintă cu mai 
multe vocale și diftongi decât cele câteva care sunt enumerate în coloana din stanga.  
În această săptămână, asigurați-vă că produce /m/ in mod consecvent, indiferent de 
vocala sau diftongul asociate cu această consoană.

Activități:
Daţi drumul la bile de marmură pe o pistă de bile.•
Faceţi balonaşe după fiecare trei imitații.•

• Faceţi blocuri de obiecte pentru fiecare silabă imitată, aruncați bile în ele pentru a
încerca să le doborâţi, imitaţi silabe pentru fiecare bilă aruncată, precum și pentru
aşezarea obiectelor în blocuri.

• Ascundeți animale de fermă sau de junglă în nisip. După ce copilul dvs imită 
2-3 silabe, poate să sape după un animal şi să îl pună la fermă sau în junglă.

• Faceți 10-15 avioane de hârtie și urcați pe scări sau pe un tobogan. După ce copilul
imită o silabă poate arunca câte un avion.

• Puneţi colorant alimentar într-un recipient transparent cu apă, câte o picătură de
culoare pentru fiecare silabă repetată. Fiecare culoare cade cu o viteză diferită și face 
modele frumoase pe măsură ce se scufundă în apă. Această activitate e adorată de 
toți copiii, nu vă feriți să lăsați copilul să scoată capacul și să apese pe sticlă, ideea 
este să învețe.

Domeniul și scopul

• Rosteşte /m/ în
silabe cu:
– / / –
– / / –
– // –
– /e/ –
– /o/ –

2010 Cochlear Ltd & Cheryl L. Dickson

N34248F ISS1 Lessons Week1-40-FINAL.indd   89 7/4/10   10:25:05 AM




