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               Litere și Sunete 

   Informații fonetice pentru părinți și tutori cu copii în clasele de Recepție  

  

În școală copilul tău va fi învățat cum să citească și să scrie utilizând metoda sunetelor 
(phonics). 

Ei vor fi învățați: 

• Cum să asculte sunetele în cuvinte 

• Ce litere și ce sunete se potrivesc 

• Cum să despartă cuvintele în sunete separate când citesc 

• Cum să lege aceste sunete împreună pentru scriere 

 Mulți părinți sunt nesiguri cum să-i învețe pe copiii lor meteoda phonics, mai ales dacă prima lor 
limbă nu este engleza. Acest document vă va da o explicație sumară despre cum puteți să vă 
sprijiniți copilul acasă spre a învăța cum să folosească litere și sunete pentru a-l ajuta să 
citească. 

A învăța cum să ‘rostim sunetele’ 

Profesorul arată copiilor cum să pronunțe – c-a-t = cat (Tr. ket).  Sunetele 
separate sunt pronunțate tare, în ordine, de-a lungul întregului cuvânt, și apoi sunt 
legate împreună în întregul cuvânt. Aceasta se numește legarea sunetelor în cuvânt și 
este o abilitate vitală pentru citire. 

Copiii vor învăța de asemenea cum să facă acest lucru în mod diferit: – cat (ket) = c-a-t. 
Întregul cuvânt este pronunțat tare, iar apoi este separat în sunetele sale, în ordine, de-a lungul 
întregului cuvânt. Acest procedeu este numit segmentare și este o abilitate vitală pentru 
pronunțarea și ortografierea cuvintelor (spelling). Este important să-i ajutați pe copii să asculte 
în cuvinte sunetele separate. 

Modalități în care îi puteți ajuta pe copii acasă 

Pronunțarea sunetelor – Puteți face acest lucru în limba vorbită în casă sau în engleză. Găsiți 
prin casă obiecte care au trei foneme (sunete) și practicați ‘rostirea sunetelor’. Mai întâi lăsați-i 
doar să asculte, apoi vedeți dacă ei le vor uni, de exemplu spunând: 

 ‘I spy a c-u-p – cup.’ (Ai spai ă si-iu-pi ----cap) 

 ‘Where’s your other s-o-ck – sock?’ (Ueers ior adăr es-o-k----sock) 

Potrivirea sunetelor cu litere 

Copiii vor fi învățați despre sunetele corespunzătoare literelor, ce sunet este reprezentat de 
fiecare literă, ca și faptul că un sunet poate fi reprezentat de una sau mai multe litere, de 
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exemplu: /ll/ precum în cuvântul: b-e-ll. Copiii vor vedea literele și cuvintele și, de asemenea, 
le vor auzi. Li se va arăta cum să alcătuiască cuvinte întregi prin alăturarea unor litere 
magnetice sau din lemn, spre a forma mici cuvinte. Apoi ei vor citi aceste mici cuvinte și le vor 
despărți în sunete individuale. 

Pronunțarea sunetelor 

Copilul dumneavoastră va fi învățat cum să pronunțe sunetele corect, spre a face legarea lor 
mai ușoară.  Întrebați profesorul de la clasă despere enunțăre video (enunciation video), 

astfel încât să puteți practica pronunțarea corectă a sunetelor în engleză și să vă ajutați copilul 
acasă. 

Modalități în care îi puteți ajuta pe copii acasă 

Litere magnetice               

Cumpărați litere magnetice pentru frigider, sau folosițile cu o tavă de metal. Aflați care litere au 
fost învățate, distrați-vă căutându-le împreună cu copilul dumneavoastră și aplicați-le pe o 
suprafață metalică. 

Faceți mici cuvinte împreună 

Faceți mici cuvinte împreună, de exemplu: it, up, am, and, top, dig, run, met, pick. (Exemple în 
Română: eu, tu, am, ac, bec, mac, sac, toc, rac etc.). După ce ați selectat literele, pronunțați-le 
tare: ‘a-m – am’ (Tr.em), ‘m-e-t – met’ (Tr.met). Puteți face același lucru și în limba Română. 

 

Pregătiți-vă pentru scris 

Profesorii vor arăta prin exemple cum se formează literele în mod corect. Ținerea unui creion 
necesită multe exerciții de coordonare în a face mișcări mici cu mâinile și degetele.  

Scrierea cu litere mici 

Copiii vor fi învățați cum să scrie folosind literele mici, dar la fel și literele mari. Cea mai mare 
parte a scrierii va folosi litere mici, și de aceea ar fi de folos să le folosiți pe acestea și acasă. 

Modalități în care îi puteți ajuta pe copii acasă 

Antrenând întregul lor corp: Pentru scrisul de mână, copiii au nevoie să fie bine coordonați 
de-a lungul întregului lor corp, nu doar mâinile și degetele. Jocurile care ajută coordonarea 
mișcărilor includ: aruncarea mingiilor către o țintă, jocuri cu mâinile, balansarea unei mingi, sărit 
coarda pe loc, aruncarea unui frisbee, a aduna pietricele de pe plajă și a le arunca apoi în apă. 

Jocuri cu mâna și degetele: jocurile cu plastelină sau alte materiale de modelaj ajută la 
întărirea mușchilor micilor degete. Același efect îl are și gătitul mâncării sau folosirea unor unelte 
simple. 

Coordonarea mână-ochi: A turna apă în diferite căni sau recipiente de diferite mărimi, a 
mătura cu o perie și un făraș, a tăia, a lipi, a trasa, a înșira mărgele pe o ață, a completa puzzle, 
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a dezlipi și a lipi la locul potrivit abțibilduri (stickers), toate acestea ajută la coordonarea mână-
ochi. 

Ținerea creionului: Ținerea corectă a creionului în mână trebuie să fie exersată. Acest lucru 
este important deoarece îi ajută pe copii să aibă o poziție corectă a creionului când scriu. Oferiți-
le clești de bucătărie și vedeți dacă ei pot apuca cu aceștia mici obiecte. Mai departe provocați-i 
să apuce obiecte din ce în ce mai mici, de exemplu mici cuburi, zahăr cubic, mazăre uscată, linte 
etc., mai întâi cu bețișoare chinezești, apoi cu pensete. Oferiți-le o mulțime de creioane și pixuri 
de diferite tipuri. Țineți-le mâna spre a practica apucarea corectă a lor. 

 


