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Călătorie printre stele

Sorin, Sabina și Sorana studiază

fascinată de

. Sorana este

și adoră razele lui strălucitoare care încălzesc

. Ea a spus că Soarele este o

aflată în centrul

sistemului nostru solar. Sabinei îi place planeta
cunoscută pentru

- Eu mă gândesc la

,

sale spectaculoase.

și

, spune Sorin. Sunt

supereroii mei preferați, iar

poate zbura printre

. Costumele lor au culorile

și

.

- Cuvintele soare, supereroi, Sabina încep cu sunetul ”s”,
iar eu am probleme în rostirea sunetului, spune Sabina
întristată.

Haideți să o ajutăm pe Sabina în pronunția sunetului ”S”.

Sunetul ”S” este vesel și zâmbăreț.
 Să zâmbim atunci cu buzele întinse și dinții aproape închiși.
 Asigură-te că limba se sprijină pe dinții inferiori.
 Simte aerul rece pe dosul palmei, la pronunția sunetului.
sss

Cum sâsâie șarpele?
pisss
piss

Să chemăm o pisică!

Repetă silabele
sa, se,
si, so,
su, să, sî

din soare

as, es, is,
os, us, ăs,
îs

Te descurci fantastic!

Acum să exersăm:
 Repetă cuvintele din norișori:
sac sat

suc

senin semafor
masă casă pasăre

simpatic somn

pisică desen nisip
fasole

meserie

pas nas pufos voios
cactus
miros

noros
vals

întors

 Citește textul, completând cuvintele care sunt reprezentate
prin imagini.

Roagă un părinte să îți
citească textul dacă ești la
grădiniță. Completeză
cuvintele care denumesc
imagini.

Bravo!

 Caută în text cuvintele care conțin sunetul „S”. Poți scrie
cuvintele sau poți desena.
 Cunoști alte planete a căror nume conține sunetul „S”?
 Unde se află sunetul „S” în aceste cuvinte? La începutul
cuvântului, la mijloc sau la sfârșit?

Știai că...
Ceres, Pluto, Haumea,
Makemake și Eris sunt
planete pitice?

 Repetă propozițiile:
Soarele strălucește sus.
Silvia studiază spațiul.
Soso speră să sosească Sofia.
Sandu scrie o scrisoare Smarandei.
Cristina desenează o pisică frumoasă.

 Transcrie textul sau desenează, cum dorești.

Călătorie printre stele
Sorin, Sabina și Sorana studiază spațiul. Sorana este fascinată de
soare și adoră razele lui strălucitoare care încălzesc pământul. Ea a spus
că Soarele este o stea aflată în centrul sistemului nostru solar. Sabinei
îi place planeta Saturn, cunoscută pentru inelele sale spectaculoase.
-

Eu mă gândesc la Superman și Spiderman, spune Sorin. Sunt
supereroii mei preferați, iar Superman poate zbura printre stele.
Costumele lor au culorile albastru și roșu .

- Cuvintele soare, supereroi, Sabina încep cu sunetul ”s”, iar eu am
probleme în rostirea sunetului, spune Sabina întristată.
După ce a parcurs toate exercițiile, Sabina pronunță corect sunetul
„s”. Acum e foarte bucuroasă!

Ghici, ghicitoarea mea!

Măr frumos și aurit,
Chiar din cer a răsărit.
Ziua întreagă strălucește
Și pământul încălzește.
Cine e?

Delicată și cochetă
Miaună în chicinetă.
Bea lăptic de obicei
Și pândește șoricei.

Felicitări!

Bibliografie:
Vrăjmaș, E. (2007), Să învățăm cu plăcere, Supliment al revistei Învățământului Preșcolar
https://www.cantecedecopii.com/ghicitori

Imaginile au fost preluate de pe internet.

