
Fișă sunetul „T” - emitere și consolidare

Introducerea sunetului în silabe:

- silabe ce conțin sunetul în poziția inițială:
ta, te, ti, to, tu

- silabe ce conțin sunetul în poziția finală:
at, et, it, ot, ut

- silabe ce conțin sunetul în poziția mediană:
ata, ete, iti, oto, utu

- silabe cu și fără sens ce conțin sunetul în poziția inițială:
tar, tet, tic, tun, tor, tas

- silabe cu și fără sens ce conțin sunetul în poziția finală:
sat, tot, ret, tit, tat, rat

- silabe dublate ce conțin sunetul în poziția inițială și mediană:
tata, tete, titi, toto, tutu

-silabe ce conțin sunetul în poziția inițială și finală:
tat, tet, tit, tot, tut

Introducerea sunetului în onomatopee:

       Cum face găina?                            Cum se aude ceasul?               Cum se aude claxonul mașinii?
   Cotcodac - cotcodac                        Tic – tac!                                       Tiiii – tiiii!     

Alte onomatopee:
- liniște (șșșttt)                                    - se rupe creanga (trosc)              
- tropăitul elefantului (trop-trop)        - batem toba (tam - tam)            
- trompeta (tuu - tuuu)                                 



Introducerea sunetului în cuvinte:

- sunetul în poziția inițială:

                tir                                          tavă                                        taur

- sunetul în poziția mediană:

            mentă                                          ghete                                                sită

- sunetul în poziția finală:

                unt                                         pat                                                  cot



 

Pronunță corect următoarele cuvinte:

            cort                                                    roată                                               saltea

           tort                                                   vată                                                  tren

            tobă                                           burete                                               butoi



Propoziții

Toată toamna Tudor tace trist.

Timpul trece tulburător.

Tata taie tortul Taniei.

Traian trece tăcut.

Tata trece tropăind.

Titus taie cu toporul.

Tare trainică este traista ta.

Tică tencuiește templul tinerilor.

Toți tinerii tremură tare.

Tamara stă tristă în tren.

Tăcută, tremurând, temătoare trece Tania.

Turta făcută de tine este o turtă foarte gustoasă.

Trompa elefantului trage cu toată puterea de un trunchi de copac tropical.

Tocătorul toacă toaca tocită de timp în timp.

Teo topește tablele țiglelor din Tulcea.

Tot timpul tata trântește târnăcopul.



          
         
              Ghicitori

             

E făcut de muncitori
Şi trăieşte pe ogor;
Toată ziua el munceşte,
Urlă de te-nebuneşte. 

     Am o trăsură mare,
La vale fuge tare,
La şes înnebuneşte
La deal gâfâieşte.

                                 Este în Constanța
                                 Și în Timișoara,
                                 Este în Turcia
                                 Și în Italia.

 
                        Anotimpul frunzelor uscate,
                        Lăzilor cu roade încarcate.
                        Anotimpul în care noaptea crește
                        Și în care vremea se răcește.



Poezii cu litera „T”

Pe T pot să îl compar
Cu un micuţ balansoar.

Titel, Tache şi Tinel
Tropăie pe lângă el.
Tică trage trotineta,

Tudor sună cu trompeta
Şi un toboşar trăsnit
Bate toba înnebunit.
Trei tăuni bâzâie tare

Enervând pe coana mare,
Care tună şi trăzneşte

Rasturnând tot ce-ntâlneşte.
Toţi au întrecut măsura!

Şi în toată tevatura
Motănelul cel tărcat

S-a băgat tiptil sub pat!
Oare T l-a speriat?


