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Data Ce a facut copilul dvs.?

25

WEEK 25 | Listening and spoken language learning suite.

Domeniul și scopul

• Imită /p/ în silabe
cu:
– // – sapun
– // – pipi
– // – papa
– // – pierdut
– // – portocala

Activități

Practica gânguritului
In aceasta saptamana obiectivul va fi fonemul /p/ intr-o varietate de silabe. /P/ se poate 
pune la inceputul silabei, ca in /par/ sau in interior ei, ca in /apa/. Acest fonem este 
devocalizat, daca copilul vocalizeaza cand pronunta /p/ el va deveni /b/. La nevoie puteti 
modela /p/ fara nici o vocala, pentru a arata copilului cum se pronunta sunetul 
devocalizat. O data ce acesta a produs sunetul /p/ corect, adaugati variante de vocale sau 
diftongi.
Toate exercitiile de pronuntie trebuie facute doar prin auditie, copilul nu trebuie sa va 
vada fata sau buzele. Daca e necesar sa-i aratati cum sa-si lipeasca buzele sau sa-l lasati sa 
simta curentul de aer pe mana cand pronuntati /p/, intotdeauna sa o faceti imediat si prin 
metoda auditiei, fara sa va vada.
/P/-ul situat la final este un sunet diferit si se pronunta diferit de /p/ aflat in pozitia 
initiala si la mijloc. Ascultati pe masura ce pronuntati cuvintele 'patura', 'apa' sau 'stop' in 
frazele: "Am o patura. Beau apa. Pe strada era un stop.". Veti observa un curent de aer in 
cuvintele patura sau apa, dar nu si in cuvantul stop.  Cand /p/ este intalnit la finalul 
silabei in exercitiile de pronuntie sau in vorbirea curenta, e pronuntat diferit. 
Saptamana aceasta exersati pozitia initiala si mediana a lui /p/ in silabe, si lasati pozitia 
finală pentru o saptamana ulterioara.

Activități:
Barci de jucarie pe apa: Construiti mai multe silabe inainte de a lansa fiecare barcuta in 
cada cu apa

•

• Suflati papadii. Culegeti papadii din gradina si pronuntati mai multe silabe inainte de a
le sufla una cate una
Desprindeti petale de flor sau papadii•
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