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Data Ce a facut copilul dvs.?

Domeniul și scopul

• Imită fonemul /d/ în
silabe cu următoarele
vocale și diftongi:

– /a / 
– /u /
– /i/ 
– /au/
– /a/ 

Activități

Daca verificați schema de realizare a articulatiilor din lectiile precedente veți observa 
ca copilul reproduce in mod spontan fonemul /d/ in jargonul lui sau atunci cand 
gangureste. Scopul in aceasta saptamana este acela de a-i oferi copilului exercitii astfel 
incat sa foloseasca fonemul /d/ alături toate vocalele din context. Puteți incepe cu 
vocalele si diftongii din partea stanga si treptat exersați cu alte cuvinte pe masura ce 
copilul reproduce silabele din ce in ce mai bine. Fonemul /d/ este spus prin 'eliberarea 
sunetului sau aerului' atunci cand se intalneste la inceput sau la mijloc, cum ar fi " da"  
sau 'Adi'. De altfel este spus diferit atunci cand se intalneste la sfarsitul silabelor,  
(identic cu fonemul /p/), prin urmare este recomandat sa-l exersati in silabe ce se 
regasesc la inceputul sau mijlocul cuvantului. Fonemul /d/ se rosteste la fel ca 
fonemul /b/ deci ar fi bine sa incepeti cu cateva silabe cu /b/ si apoi sa schimbati cu /d/.

Activități:
Tabla de joc cu gaurele. Inventațio silaba iar cand copilul o reproduce corect oferiți-i 
un pion sa-l infiga in gaurelele de pe tabla. Continuați in acelasi mod si la final notați 
cati pioni a acumulat copilul pe tabla de joc.

•	

Plastilina si betisoare colorate. Inventați niste silabe si lasaț i-l pe copil sa aleaga 
betisorul colorat pe care sa-l infiga in mingiuta de plastilina.

•	

puteti sa vă folosii imaginatia si sa formați diferite figurine din plastilina: cuburi, 
triunghiuri, piramide etc.

 –

 – modelati un arici sau un porc spinos si lasati-l pe copil sa puna betisoarele 
colorate pe spatele animalului.

 – formati un sarpe lung din plastilina si puneti betisoarele pe toata lungimea lui.
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