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SĂPTĂMÂNAVORBIREA

Data Ce a facut copilul dvs.?

Domeniul și scopul

• Actualizează listele de
verificare a articulării

• Copilul pronunță
corect toate vocalele,
diftongii și consoanele
în cuvinte și expresii
cunoscute

Activități

Ați petrecut o mare parte din săptămâna trecută și săptămâna aceasta, ascultând 
copilul, colectând probe de limbă și ascultând discursul său. Este timpul să vă uitați 
atât la graficul de articulare a vocalelor și diftongilor, cât și la graficul de obținere a 
consoanelor pe care l-ați actualizat pe tot parcursul anului. Copilul dvs. ar trebui să 
producă cu ușurință primul set de consoane (m, b, p, h, n și v) în toate pozițiile în 
cuvinte și fraze. El ar trebui să producă, de asemenea, toate vocalele și diftongii în 
cuvintele și expresiile sale cunoscute. Actualizezi listele de verificare și gânditi-va 
critic la abilitatile copilului dvs.

Există vreun fonem pe care copilul tău continuă să-l pronunțe greșit?•
Există anumite poziții în cuvinte in care unele foneme sunt mai puțin clare?•

• Copilul dvs. a consolidat producția acestor foneme și le folosește corect de la o zi la
alta, de la o săptămână la alta?

Dacă nu puteți da răspunsul la cele trei întrebări de mai sus, ar putea fi nevoie de mai 
multă practică la nivelul silabelor. S-ar putea să trebuiască să insistați o anumită 
practică de vorbire copilului dvs. pentru  unul sau două foneme cu care are probleme.
S-ar putea să trebuiască să găsiți mai multe cuvinte pentru a exersa fonemul dorit, 
pentru a vă asigura că poate să îl folosească într-o varietate de contexte. Amintiți-vă să 
utilizați Sunetele vorbirii pentru a vă ajuta să găsiți cuvintele cu anumite foneme în 
poziția de care aveți nevoie. Această resursă are, de asemenea, minunate liste de 
cântece, cărți și activități pentru fiecare consoană pe care copilul trebuie să o învețe în 
acest prim an.

WEEK 38 | Listening and spoken language learning suite.
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