
Fișă sunetul „M” - emitere și consolidare

Introducerea sunetului în silabe:

- silabe ce conțin sunetul în poziția inițială:
ma, me, mi, mo, mu

- silabe ce conțin sunetul în poziția finală:
am, em, im, om, um

- silabe ce conțin sunetul în poziția mediană:
ama, eme, imi, omo, umu

- silabe cu și fără sens ce conțin sunetul în poziția inițială:
mar, met, mic, mun, mor, mas

- silabe cu și fără sens ce conțin sunetul în poziția finală:
sam, tom, rem, tim, tam, ram

- silabe dublate ce conțin sunetul în poziția inițială și mediană:
mama, meme, mimi, momo, mumu

-silabe ce conțin sunetul în poziția inițială și finală:
mam, mem, mim, mom, mum

Introducerea sunetului în onomatopee:

          Cum face rața?                            Cum face câinele?                          Cum face pisica?               
             Mac - mac                                 Ham - ham                                Miaaau - miaaau

Alte onomatopee:
- ursul (moooorrr)                - supărare (Măi! - Măi!)               - mașina (brum - brum)
- vaca (muuuuuu)                 - batem toba (bum - bum)            - tun (bum - buuuum)
- capra (meeeeee)                 - mârâitul câinelui (mârrr)            



Introducerea sunetului în cuvinte:

- sunetul în poziția inițială:

           minge                                         măr                                          mașină    

- sunetul în poziția mediană:

           cămilă                                          ramă                                      umbrelă

- sunetul în poziția finală:

              parfum                                        salam                                      ghem



 

Pronunță corect următoarele cuvinte:

            melc                                                   mov                                                  zmeu

            geam                                             mănuși                                                masă

            mure                                            pumn                                            lemne



Propoziții

Ursul mănâncă mure.

Melcul merge încet.

Maria mută masa.

Mama mănâncă mai mult.

Maia merge mult.

Marian taie lemne.

Mama Mariei mânâncă mâncare moldovenească.

Marius mestecă gumă.

Femeia este frumoasă.

Mihnea doarme la lumina lămpii.

Mâine mergem la munte.

Oamenii mănâncă murături.

Micuța Mimi mănâncă multe mere.

Mădălin montează motorul mașinii.

Uimită, Mioara miroase florile.

Miercuri merg cu mama la medic.

Mătușa mea mănâncă multă marmeladă.



          
         
              Ghicitori

             

Voinicel cu cornişoare
Umblă cu casa-n spinare. (melc)

     E rotundă, colorată
     Şi copiii nu-i rezistă,
     Fără ea, ora de sport,
     Ar fi ora cea mai tristă. (minge)

Patru picioare are,
Dar să le mişte
Nu e în stare. (masa)

      Am o găină pestriţă
      Şi la coadă ferfeniţă. (mătura)

Ce e mai dulce şi mai dulce
Şi prin bâzâit se-aduce? (mierea) 



Poezii cu litera „M”

Vă-ntrebaţi cum e M mare?
Ca două beţe-n picioare

Şi-ntre ele unul frânt
Să mă credeţi pe cuvânt;

Iar trei bastoane lipite
Fac m mic; să ţineţi minte!

Acum poţi scrie mărar,
Mierlă, muzică,murdar,
Mare, magădan, măgar.


