
Fișă sunetul „N” - emitere și consolidare

Introducerea sunetului în silabe:

- silabe ce conțin sunetul în poziția inițială:
na, ne, ni, no, nu

- silabe ce conțin sunetul în poziția finală:
an, en, in, on, un

- silabe ce conțin sunetul în poziția mediană:
ana, ene, ini, ono, unu

- silabe cu și fără sens ce conțin sunetul în poziția inițială:
nar, net, nic, nun, nor, nas

- silabe cu și fără sens ce conțin sunetul în poziția finală:
san, ton, ren, tin, tan, ran

- silabe dublate ce conțin sunetul în poziția inițială și mediană:
nana, nene, nini, nono, nunu

-silabe ce conțin sunetul în poziția inițială și finală:
nan, nen, nin, non, nun

Introducerea sunetului în onomatopee:

          Cum face salvarea?                       Cum se aude clopoțelul?                    Cum se aude clopotul?
            Niiino-niiinoo                                 Cling-cling                                  Ding-dong



Introducerea sunetului în cuvinte:

- sunetul în poziția inițială:

              nai                                              nod                                                nori   

- sunetul în poziția mediană:

           inel                                          pană                                                      sanie

- sunetul în poziția finală:

                 ren                                             crin                                          lemn



 

Pronunță corect următoarele cuvinte:

            unt                                                       unu                                                 săpun

            banane                                           mănuși                                                făină

            nufăr                                            pumn                                            lemne



Propoziții

Nadia noaptea născocește năzbâtii noi.

Nina n-are nuci.

Negustorul nu nimerește niciodată nava nepotului.

Nervos, negustorul Nicolae negociază niște nuci.

Nenea Nistor numără nasturii.

Nina, nora notarului, niciodată nu neglija nevoile nepotului nou născut.

Norii negri, neliniștiți, năpădeau negura nopții.

Nicoleta numai noaptea notează notele noastre.

Nelu nu nimerește niciodată nucul.

Nimeni nu numără narcisele Nicoletei.

Nușa, nevasta negustorului Nică numără niște nuferi.

Nela nu neglijează niciodată narcisele.

Nicu nu știe niciodată nimic.

Niciodată n-am nesocotit nevoile nimănui, numai nazurile.



          
         
              Ghicitori

Pe cămăşi, haine, flanele            
Sunt bănuţi cu găurele!
(nasturii)

          

Am un ciocănaş de piele
Cu două găurele.

(nasul)

Grămezi de câlţi,
Peste munţi.
(norii)

Eu am patru fraţi
Într-un cojoc băgaţi.

(nuca)



Poezii cu litera „N”

N? E o scară la care-o treaptă
E cam strâmbă. Nu e dreaptă

Şi pe care, ieri, Ninel,
Cel cu nasul mititel

Numai cât un năsturel,
S-a urcat să prind-un nor
Crezând că-i va fi uşor!
Norul însă, fuge-ntr-una,
De parcă vine furtuna!

Şi se duce… s-a tot dus!
Unde oare s-a ascuns?
Nelu, Nicu şi cu Nina,
Neştiind care-i pricina

Supărării lui Ninel,
I-au adus un scăunel,
Un cui şi un ciocănel

Să-ndrepte treapta niţel.


