
Fișă sunetul „D” - emitere și consolidare

Introducerea sunetului în silabe:

- silabe ce conțin sunetul în poziția inițială:
da, de, di, do, du

- silabe ce conțin sunetul în poziția finală:
ad, ed, id, od, ud

- silabe ce conțin sunetul în poziția mediană:
ada, ede, idi, odo, udu

- silabe cu și fără sens ce conțin sunetul în poziția inițială:
dar, det, dic, dun, dor, das

- silabe cu și fără sens ce conțin sunetul în poziția finală:
sad, tod, red, tid, tad, rad

- silabe dublate ce conțin sunetul în poziția inițială și mediană:
dada, dede, didi, dodo, dudu

-silabe ce conțin sunetul în poziția inițială și finală:
dad, ded, did, dod, dud

Introducerea sunetului în onomatopee:

   Cum face găina?                       Cum facem când e frig?                          Cum facem când călărim? 
     Cotcodac                                   Dââârrr-dââârrr                                   Diiii-diiii



Introducerea sunetului în cuvinte:

- sunetul în poziția inițială:

           dulap                                        dop                                         doi   

- sunetul în poziția mediană:

           cadă                                             ladă                                         undiță

- sunetul în poziția finală:

              ied                                                 brad                                    gard



 

Pronunță corect următoarele cuvinte:

            duș                                                   pod                                                    dronă

            jder                                                   drum                                                drob

         corcodușe                                         omidă                                           ardei



Propoziții

Dana dorește două dude.

Dana dansează dimineața.

Domnul Dorin ne dă dude dulci.

Diana descrie detaliat desenul despre delfini.

Doamna Dorina ne dă dropsuri.

Doamna directoare dăruiește dalii.

Denisa dă dovlecei domnului Darius.

Dorian dăruiește daruri doamnei Delia.

Dorim dragoste, dobândim durere. 

Doru dă din dar drumeților.

Doamna Dana dactilografiază după dictarea directorului.

Discuțiile despre dificultățile datornicilor disculpă doleanțele doritorilor.

Distinsul domn Dragoș Danciu, duce dorul drăgălașei domnișoare Diana.

Daniel dăruiește daruri doamnei Dana.

Domnul Daniel dorește dărâmarea dulapului deteriorat din dormitor.

Dalmațienii dirijorului devastează debaraua dentistului.

Dan duce dulceață de dude doamnei Dorina.



          
         
              Ghicitori

             

Peste tot găsești în lume
Cinci frați cu același nume. (degetele)

     

S-a făcut de când e lumea
Și va fi cât va fi lumea.

(drumul)

Mosneguț cu pielea goală 
Ține vinul de năvală. (dopul)

  

Ştiu un căpăcel de fier,
Acul nu trece prin el.

(degetar)



Poezii cu litera „D”

A, B, C … urmează D
Parcă ar fi un dovlecel
Turtit pe-o parte niţel.

Eu nu cred că e un fleac,
Cum îmi spune Moş Dovleac

Care l-a turtit pe-o parte
Pe motiv că-i stă în coaste.

Uite-aşa D s-a născut.
Şi-l pot pune la-nceput
În cuvântul dormitor,

Dulap, deget şi doctor!


