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       CONŞTIENTIZAREA VOCII 
 
 

SUNETELE SIMBOLICE 
 

Sunetele simbolice sunt sunetele pe care le folosim pentru a reprezenta diferite obiecte şi 
fiinţe şi a le oferi o semnificaţie, ca de exemplu, mişcarea vehiculelor sau sunetele pe care le fac 
animalele.  
 

 Sunetele vehiculelor 
Tiiit –tiiiiiiiit (maşina) 
Brrrm-brrrrm (motocicleta) 
Uuuuu uuuuu (trenul) 
Cling-cling (bicicleta) 
Nino –nino (ambulanţa) 
Vâjjj-vâjjj (avionul) 
Alegeţi o jucărie cu care să vă jucaţi şi imitaţi sunetele specifice ei, cum ar fi de exemplu 

"Uuuuuu !" atunci când vă jucaţi cu trenuleţul. Folosiţi sunetele în propoziţii nu doar pe ele singure. 
Împingeţi trenuleţul pe o măsuţă sau pe podea spunând "Uuuuu-uuuu !". Împingeţi-l spre o 

cutie care are decupată o gaură şi opriţivă din imitat sunetul trenului când acesta dispare prin 
gaura decupată. Sau, împingeţi-l pe şine şi spuneţi "Uuuuuu !" de fiecare dată când intră într-un 
tunel. 
 

 Sunetele animalelor 
Ham – ham !                      Muuuu !  Bâzzz-bâzzz ! 
Mac – mac !                       Beee ! Beee !  Miauu-miau ! 
Puteţi alege să exersaţi oricare dintre sunete, dar este de preferat să alegeţi un animal de 

care copilul s-a arătat interesat sau care i-a atras atenţia în mod special. Folosiţi aceste sunete cât 
mai frecvent atunci când vă jucaţi, dar nu uitaţi să nu le folosiţi doar singure, ci şi în propoziţii. 

 
STOP / START 

 

 Jocuri Stop / Start 
Alegeţi un sunet,  de exemplu : aaaaaaaaaa… 
Alegeţi o jucărie, de exemplu : o maşină. 
Împingeţi maşinuţa pe masă în timp ce spuneţi : aaaa. Opriţi-vă din 
emiterea sunetului atunci când opriţi maşina. 
 

Variaţii  
- Desenaţi o linie pe o hârtie atunci când emiteţi sunetul. 
- Copilul poate să se plimbe în jurul camerei atunci când dumneavoastră spuneţi 

aaaaa şi se va opri în momentul în care şi dvs vă opriţi din emiterea sunetului. 
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 ASCULTAREA SUNETELOR ŞI CUVINTELOR 
 

Testul "Start" este un test folosit în multe clinici pentru depistarea timpurie a nivelului 
auzului.  La auzul comenzii "Start !" copilul trebuie să răspundă într-un mod specific, de exemplu, 
să arunce o piesă într-o cutie. Este un joc agreat de foarte mulţi copiii şi rolul lui este de a-i încuraja 
pe copii să aştepte, să asculte şi să răspundă la sunete. Totodată are rolul de a indica sunetele din 
vorbire pe care copilul le aude cu dificultate. 
 

 Jocul  "Start" 
Oferiţi-i copilului un obiect, de exemplu o bomboană,  bilă, un cub, un bănuţ sau orice 
obiect micuţ care îi place. 

Arătaţi-i copilului cum să arunce cubul  în cutie când spuneţi "Start !". 

De fiecare dată când veţi spune "Start !" el va trebui să arunce cubul în cutie. 

La început vorbiţi mai tare şi daţi copilului posibilitatea de a vă urmări faţa. 

După ce a înţeles regula jocului vorbiţi mai uşor şi chiar acoperiţi-vă gura cu mâna 
astfel încât el să fie mai degrabă atent la ceea ce spuneţi decât să vă privească. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vocalele şi consoanele 
Încercaţi acelaşi joc folosind diverse sunete. Este posibil să îi fie mai dificil copilului să audă 

consoanele. 
 
Vocale :  a o u e 
Consoane :  b c m d s t 
 
Pe parcurs puteţi diversifica şi îngreuna jocul. De exemplu îl puteţi utiliza pentru 

diferenţierea a două sunete foarte diferite : A şi I, C si R sau B şi S. Când aude A poate să 
înceapă, iar când va auzi I va trebui să se oprească. După ce observaţi că a înţeles foarte bine şi 
execută corect, puteţi încerca cu sunete cu puncte apropiate de articulare ca de exemplu S si Z. 
 

 

 

Start ! 
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ASCULTAREA CUVINTELOR DINTR-O EXPRESIE 
 
 

 Pe locuri,fiţi gata …  "Start !" 
Copiii pot fi încurajaţi să asculte şi să aştepte cuvântul START şi în alte jocuri.  
 
Iată câteva exemple : 

 plimbaţi maşinuţe sau mingii înainte şi înapoi 
 doborâţi un turn din cuburi 
 împingeţi o figurină care să alunece pe gheaţă 
 rulaţi o minge de-a lungul unei pante 
 faceţi jucăriile să sară în sus şi în jos 
 faceţi curse de maşini 

 

 Unu, doi, trei şi..  "Sari !" 
 săriţi de pe o treaptă mică 
 prefăceţi-vă că săriţi într-o băltoacă (băltoaca ar putea fi reprezentată de un 

cerc de plastic) 
 faceţi diverse jucării să sară 

 

 Unu, doi, trei şi.. "Sus" 
 ridicaţi copilul sus 
 aruncaţi o minge în sus cât mai înalt 
 ghemuiţi-vă apoi întindeţi-vă picioarele uşor în sus 

 

 Unu, doi, trei şi.. "Jos" 
 Faceţi jucăria preferată să cadă 
 faceţi un turn să cadă 
 faceţi un ursuleţ să cadă 

 
 

 
CU VOCE / FĂRĂ VOCE 
 

Puteţi juca o serie de jocuri care să îi ajute pe copii să discrimineze între sunetele limbajului 
oral şi tăcere. În aceste jocuri copiii trebuie să răspundă printr-o  acţiune specifică de fiecare dată 
când veţi da o comandă verbală. Dacă doar veţi mişca buzele fără a vă folosi vocea, atunci copilul 
va trebui să nu realizeze acţiunea specifică. 
 

 Acţiuni 
Bateţi din palme. 
Învârtiţi-vă. 
Ghemuiţi-vă. 
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 Nume 
Alegeţi o acţiune, de exemplu : "Bate din palme !". 
Spuneţi numele copilului şi arătaţi-i cum să bată din palme. 
Spuneţi-i numele din nou doar folosindu-vă de mişcări ale buzelor. De data aceasta copilul va trebui 
să nu mai bată din palme. Copilul va trebui să bată din palme doar când îl strigaţi cu voce tare. 

Poate fi util să jucaţi acest joc într-un grup restrâns de copii şi astfel ei se vor putea învăţa 
unii de la alţii. 
 

 Primele cuvinte 
De fiecare dată când copilul va îndeplini o acţiune asociaţi-o cu un cuvânt anume, indiferent 
dacă o veţi face cu voce tare sau doar mişcându-vă buzele. Poate realiza oricare dintre 
acţiunile de mai jos : 

 pune o maşină în garaj sau suflă într-un instrument de fiecare dată când spuneţi "maşină"  
 scutură o jucărie zornăitoare de fiecare dată când spuneţi cuvântul "bebeluş"  
 pune un băţ într-un pantof de carton de fiecare dată când spuneţi "pantof" 
 pune un măr într-un coş de cumpărături de fiecare dată când spuneţi "măr" 
 pune un tricou de hârtie pe "sârmă" de fiecare dată când spuneţi "tricou" 
 lasă o bărcuţă să cadă pe apă de fiecare dată când spuneţi "barcă" 

 
                      RIME 
 

Copiii ascultă sunetele pe care le emitem înainte de a înţelege semnificaţia pe care o au 
cuvintele pe care le rostim. Rimele sunt foarte importante. 
 

 Rime 
1. 
"Mirosim trandafirii 
Ce frumos miros  
Hapciu, hapciu  
Şi cădem jos ! 
 
Copiii merg în cerc, iar când aud cuvântul "cădem" cad cu toţii pe podea. 
 
2. 
"Zece cârnăciori sfârâie pe foc, 
Unul face BANG, iar altul face POC." 
Copiii bat din palme când aud cuvintele "POC" şi "BANG"  
sau bat din palme când aud BANG şi sar de pe scaun când 
aud POC. 
 

3.  

Bate vântul frunzele 
Se învârtesc moriştile  
Rândunica aşa zboară 
Iar eu trag zmeul de sfoară. 
 
Copii fac câte o mişcare pentru fiecare acţiune menţionată 


