Material adresat părinților

SCHEMA ȘI MATERIALUL VERBAL PENTRU
CONSOLIDAREA SUNETULUI „S”
Profesor logoped: Raț Melinda
Vârsta: 5-9 ani

I. Silabe şi logatomi
1. Exerciţii cu silabe directe

2. Exerciţii în poziţie intervocalică

3. Exerciţii cu silabe inverse
4. Exerciţii în logatomi
5. Exerciţii în combinaţii
consonantice

6. Exerciţii de diferenţiere

7. Exerciţii în combinaţii cu
diftongi
8. Structuri verbale progresive
prin adiţie

- prelungit: ssse, sssi, sssă,ssssâ, sssa, ssso, sssu
- neprelungit: se, si, să, sâ, sa, so, su
- repetate: sese, sisi, săsă, sâsâ, sasa, soso, susu
- ese, ăsă, âsâ, asa, oso, usu
- cu vocale diferite: ase, esa, isa, osa, usa, ăsa
asi, esi, ise, ose, use, ăse
aso, eso, iso, osi, usi, ăsi
asu, esu, isu, osu, uso, ăsu;
- prelungit: esss, isss, ăsss, asss, osss, usss
- neprelungit: es, is, ăs, îs, as, os, us
ses, sis, săs, sâs, sas, sos, sus
sche, schi, scă, scâ, sca, sco, scu
scre, scri, scră, scrâ, scra, scro, scru
sfe, sfi, sfă, sfâ, sfa, sfo, sfu;
sme, smi, smă, smâ, sma, smo, smu;
spe, spi, spă, spâ, spa, spo, spu;
sple, spli, splă, splâ, spla, splo, splu;
ste, sti, stă, stâ, sta, sto, stu;
stre, stri, strâ, stra, stro, stru;
sne, sni, snă, snâ, sna, sno, snu;
sle, sli, slă, slâ, sla, slo, slu
se-ze; es-ez; ese-eze; ses-zez; sez-zes
si-zi; is-iz; isi-izi; sis-ziz; siz-zis
să-ză; ăs-ăz; ăsă-ăză; săs-zăz; săz-zăs
sa-za; as-az; asa-aza; sas-zaz; saz-zas
so-zo; os-oz; oso-ozo; sos-zoz; soz-zos
su-zu; us-uz; usu-uzu; sus-zuz; suz-zus
sea, sia, sie, sio, soa
se: s - se - ser; set; sec;
sere, sete, seca,
ca - se; va - se; me-se; de-se; pa-se; vi-se; tre-se
me-se-rie; ve-se-lă; po-se-dă; ca-se-rie
mă-ta-se
si: s - si

silă, sită, sine,
co-si; vop-si; do-si, gă-si
de-si-gur
pă-ră-si
să: s - să
sărac, săpun, sărit
văr-să; coa-să; roa-să; groa-să, dea-să
pa-să-re
fru-moa-să
sâ: s - sâ - sâc, sân
sârg, sâni, sârbi, sârmă
sa: sa - sac, sat, sap;
sapă, sare, sanie, sabie,
ca-sa, ma-sa, pa-sa, ra-sa;
văr-sa-te, ca-sa-te, lă-sa-te, pa-sa-te
fru-moa-sa, a-lea-sa;
so: s - so - soc, sol, soi;
soia, soare, somn, sodă
fa-so-le
su: s - su - suc, sur, sus;
surd, suiş, supă, surori
ră -su -net
II. Cuvinte
1. Cuvinte cu sunetul „s” iniţial

monosilabice: sec, set, semn,
sâc, sân, sârg,
sac, sat, sap,sar,
soc, sol, somn, soi,
sub, suc, sur, sug, sun, sul, surd
bisilabice: sete, sere, secret, seră, select,
sită, silă, Sică, Sile, sifon, sirop,
sărat, sărut, săpun, sărac,
sârbă, sârmă,
sală, salam, salut, sare, sate, sapă, Sava,
soră, sodă, sobă, soldat, sondă;
sută, sumă, supă, sunet;
polisilabice: semafor, secure, secundă, seringă,
sirenă, silabă, simpatie,
sănătate, săturat,
sâmbătă, sâmbure,
sacoşă, salată, sanie, salvare,
sonerie, sorcovă,
surâde, supărat;
cu grupe consonantice: schemă, schimbă, scări,
scândură, scară, scapă, scade, scoală,
scor, scurmă, scufundă, scrobit, scrum,
sfetnic, sfios, sfătos, sfârâie, sfadă,
sfoară, smerit, smoc, smucit,
speriat, speranţă, spital, spirt, spălat,

2. Cuvinte cu sunetul „s” median

3. Cuvinte cu „s” final

spart, spaţiu, spadă, spate, spală,
spaghete, sport, spune, splendid, splină,
stea, steag, stimă, stilou, stăpân,
stârneşte, stârpeşte, stau, star, stol, stup
streaşină, strigă, strănut, străbun,
stradă, stropitoare, strungar, struţ
snop, sleit, slinos, slăbuţ, slabă, sloi,
slugă
monosilabice: vest, test
pisc, plisc, chist, disc
vâsc
pasc, nasc
trosc!
must, gust
bisilabice: mese, dese, desen,
nisip, visa, risca, vopsi, lipsi
năsuc, păsat,
râsul,
casă, masă, lasă, rasă, coase,
dosar, mosor, cosor, farsor,
bursuc, dânsul;
polisilabice: meserie, desigur, profesor,
risipit, pisică, misiune,
căsătorie, păsărele, răsaduri, măsura,
casare, pasaje, pasăre, fasole, mătase,
mirosi, folosi,
musafir, busolă, pensulă, insulă,
cu grupe consonantice: caschetă, baschet, descheiat,
deschis, basca, pescar, cascadă, viscol,
descoperi, ascuns, biscuit,
discret, discriminare,
basme, cosmetice, Cosmin, casma,
basma,
cosmonaut,
aspecte, conspecte, conspiraţie,
castel, mesteca, pastilă, pistil, pastăi,
asta,
castan, castor, pistol, costum, destul,
castravete, castron
monosilabice: des, ies, fes, ness,
vis, zis, pis!
râs, plâns,
as, nas, las, nas, pas, vas, ras,
os, cos, dos, ros, tos,
dus, fus, rus, pus,
bisilabice: ales, cules, Paris, abis, apăs, vărs,
compas, rămas, pufos, ploios, voios,

miros, ghebos,
bărbos, apus, cactus,
polisilabice: călduros, serios, scorburos, inimos
III. Propoziţii
(cu sunetul „s” în toate cele trei
poziţii)

simple: Sandu este vesel.
Sică coase.
Savu stă acasă.
Costel s-a dus.
Masa este pusă.
Stai în sat?
Vasile este sănătos.
Sacul este spart.
Să-mi scrii scrisoarea!
Pisica se spală.
Steagul este sus.
dezvoltate: Sanda a scris o scrisoare sorei sale.
E soare şi senin astăzi.
Soarele străluceşte sus pe cer.
Sandu a sosit aseară.
Sică se spală în silă.
Sarea se scoate din salină.
Savu a sădit un salcâm.
Silviu scapă salata în supă.
Sorin are o salopetă nouă.
Seara se lasă peste sat.
Cosmin este serios, dar sfios.

IV. Cuvinte paronime
s-ş

s-z

scoală-şcoală
dus - duş
nas - naş
peste - peşte
sură-şură
sale- şale
paste-paşte
Siret-şiret
sare - zare
sac - zac
groasă-groază
seamă- zeamă
seu - zeu
Sica - Zica
varsă - varză

soc -şoc
muscă - muşcă
pisc - pişc
las - laş
cos- coş
creste-creşte
sută-şută
sale - zale
pasă - pază
oase - oaze
ser - zer
vase - vaze
rasă - rază

