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„Diferenţierea literelor b, d, p” este un joc logopedic interactiv, care vine în
sprijnul copiilor cu tulburări de scris-citit care confundă frecvent aceste litere care sunt
reprezentate prin același semn grafic ce trebuie citit diferit în funcție de poziția pe care
o are.
Jocul are 8 nivele, în care copilul trebuie să atingă balonul cu una din literele b,
d, p, pentru a ateriza în vagonul corespunzător.
Are o limită de timp, un punctaj şi un clasament.
Poate fi jucat pe orice dispozitiv (calculator, tabletă, telefon).
https://www.logorici.ro/joc-logopedic-diferentierea-literelor-b-d-p/
„Diferențierea sunetelor S-Ș” este un joc interactiv pentru corectarea
pronunției, dar poate fi jucat și de copiii care nu prezintă tulburări de pronunție, pentru
exersarea auzului fonematic (identificarea sunetului în cuvânt).
Pentru copiii cu tulburări de pronunție, etapa de diferențiere a două sunete,
asemănătoare din punct de vedere fonetic (se aud aproape la fel; ex. S și Z) sau
apropiate ca pronunție (ex. S și Ș), este o etapă foarte importantă în corectarea dislaliei.
Diferențierea sunetelor presupune abilități bune de auz fonematic și se lucrează
după ce sunetul nou învățat a fost consolidat în cuvinte. Etapa de diferențiere a
sunetelor îl ajută pe copil să conștientizeze pronunția corectă și să grăbească
automatizarea sunetului în vorbirea curentă.
Jocul conține 16 cuvinte ilustrate, cu sunetul S sau Ș poziționat inițial, median
sau final (câte 8 imagini pentru fiecare sunet). Copilul trebuie să pronunțe cuvântul
desemnat de imagine, să recunoască ce sunet conține (S sau Ș) și să îl așeze în tabelul
potrivit. În etapa de învățare, copilul va pronunța cuvintele după logoped/părinte, care îl
va ajuta să identifice sunetul. În etapa de evaluare, copilul va lucra independent.
După rezolvarea cerinței, puteți cere copilului să formuleze propoziții cu aceste
cuvinte. Dacă este școlar și a învățat să scrie, poate formula propozițiile în scris, pentru
că – de cele mai multe ori – tulburarea de pronunție se transpune și în scris, copilul
înlocuind literele între ele.
Jocul este bun și pentru școlarii care nu pronunță sunetele defectuos, dar
confundă în scris-citit literele S și Ș, datorită asemănării lor optice. În acest caz, jocul se

completează cu sarcina de a scrie cuvintele pe caiet, insistând asupra virgulei lui Ș, care
este, de regulă, omisă.
https://www.logorici.ro/diferentierea-sunetelor-s-s/
,,Cu ce sunet începe cuvântul?” - este un joc interactiv pentru dezvoltarea
conștiinței fonologice, prin exerciții de analiză fonematică.
Jocul conține 20 de imagini. Copilul trebuie să identifice primul sunet al
cuvântului desemnat de imagine și să aleagă răspunsul corect din 4 variante de răspuns.
Structura itemilor de răspuns a fost concepută în funcție de asemănarea acustică
a sunetului (ex. C-G, F-V) și de asemănarea optică a literelor mari de tipar (ex. P-B-R),
astfel încât, la finalul jocului, vom avea atât informații despre calitatea auzului
fonematic (prin modul în care copilul recunoaște sau nu sunetul inițial al cuvântului),
cât și despre tipul dificultăților întâmpinate în asocierea sunetului cu litera (confuzii
între litere pe criteriul acustic sau optic).
https://www.logorici.ro/cu-ce-sunet-incepe-cuvantul/
,,Cu ce sunet se termină cuvântul?” este un joc interactiv pentru educarea
conștiinței fonologice, prin exerciții de analiză fonematică. Copilul trebuie să identifice
ultimul sunet al cuvântului desemnat de imagine. Jocul are 16 itemi, o listă a
răspunsurilor corecte și se desfășoară sub formă de competiție, înregistrând primele 10
scoruri.
https://www.logorici.ro/cu-ce-sunet-se-termina-cuvantul/
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