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EXERCIŢII PENTRU CONSOLIDAREA SUNETULUI „S” ÎN CUVINTE

POZIŢIE INIŢIALĂ, MEDIANĂ, FINALĂ

Mulţi copii au dificultăţi în pronunţarea sunetelor, de aceea este foarte important să
încurajăm vorbirea corectă încă de la vârste mici, fiind atenţi la modul în care copilul pronunţă
cuvintele. Vom utiliza aceste exerciţii pentru a le oferi copiilor posibilitatea de a exersa
pronunţia corectă a cuvintelor ce conţin sunetul „S”.

1. Exerciţii pentru consolidarea sunetului ,,S’’ în cuvinte, poziţie iniţială.

Se cere copilului să denumească imaginile, după care este întrebat unde se aude în cuvânt
sunetul „S”: la început, la sfârşit sau la mijloc. Colorează cercul din locul potrivit.

STROPITOARE                                     SALAM SAPUN

SOARE SACOSĂ STRUŢ
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2. Exerciţii pentru consolidarea sunetului „S” în cuvinte, poziţie mediană.

Se cere copilului să denumească imaginile, apoi să spună unde se aude în cuvânt, sunetul
„S”: la început, la sfârşit sau la mijloc. Colorează cercul din locul potrivit.

MUSCĂ PENSULĂ CASĂ

PISICĂ PASĂRE                                                   PIERSICĂ

BROASCĂ PROFESOR                                                   BISERICĂ
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3. Exerciţii pentru consolidarea sunetului „S” în cuvinte, poziţie finală.

Se cere copilului să denumească imaginile. Unde se aude în cuvânt, sunetul „S”? La început,
la sfârşit sau la mijloc? Colorează cercul din locul potrivit.

URS CEAS DANS

CACTUS VAS                                            OS
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3. Exerciţii pentru consolidarea sunetului „S” în cuvinte, poziţie finală.

Se cere copilului să denumească imaginile. Unde se aude în cuvânt, sunetul „S”? La început,
la sfârşit sau la mijloc? Colorează cercul din locul potrivit.

URS CEAS DANS

CACTUS VAS                                            OS
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3. Exerciţii pentru consolidarea sunetului „S” în cuvinte, poziţie finală.

Se cere copilului să denumească imaginile. Unde se aude în cuvânt, sunetul „S”? La început,
la sfârşit sau la mijloc? Colorează cercul din locul potrivit.

URS CEAS DANS

CACTUS VAS                                            OS
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Sursa: Proedukat.wordpress.com
Caietul meu logopedic – „Ştiu să colorez şi să vorbesc corect!”

Decupează imaginile şi potriveşte-le cu cuvintele care

conţin sunetul „s” în poziţia menţionată.

Colorează imaginile corespunzătoare cuvintelor care

conţin sunetul „s” în poziţie mediană.
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