
REFORZO EDUCATIVO PARA A ÁREA DE LINGUA ORAL EN 2º E 4º DE PRIMARIA 

(Alumnado que recibe apoio de Audición e Linguaxe) 

SESIÓNS FONEMA /S/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podemos empezar a traballar diante dun espello, por exemplo cando remate o neno/a de 

lavar a cara ou os dentes, para ver como se colocan os órganos articulatorios para 

pronunciar este son e facer exercicios de mobilidade dos mesmos durante 5 minutos. 

 
Posicionamiento dos órganos fonoarticulatorios: Labios: entreabertos, comisuras cara atrás; 

ápice da lingua sobre os alvéolos dos incisivos inferiores, e bordes da lingua tocando os 

molares superiores e as encías. 

Exercicios logocinéticos: Lingua: exercicios de ensanchamento da lingua, acartuchar a 

lingua fóra da boca, acartuchala dentro, esbirrar (achís), asubiar e sorrir mentras se 

expira o aire. Para facelo máis divertido consultade nesta páxina web, no apartado  

Audición e Linguaxe/Recursos: Praxias divertidas;  Conto do verme; Facemos exercicio con 

toda a cara. 

Exercicios de discriminación auditiva:  

Recoñecer entre pares de palabras análogas cal ten o fonema /s/. Recoñecer entre 

logotomas (palabras sen sentido);  discriminar o fonema /s/ en función da distancia 

(arriba-abaixo, preto- lonxe…);  discriminar de /f/, /z/, /c/ e “x”. Ej. : meces-meses, seta-

zeta, asila-axila e seto-feto; colorear nunha ficha os debuxos que conteñan o son “s”. 

Podedes consultar o vídeo “Onde está o S?”para pares de palabras /s-z/. 

 Exercicios asociados a emisións: Imitar o son dun globo que se desincha suavemente; 

chamar a un gatiño (bis, bis, bis…); pedir silencio (este será o noso xesto de referencia). 

 

 



Pasamos á fase de tratamento directo do fonema que durará como máximo 10 minutos. 

Sería recomendable tamén traballar esta fase diante dun espello. 

 

Actividades de repetición:  

Este tipo de exercicios están ordenados de menor a maior dificultade. Cando o alumno/a 

domine un exercicio, pasamos ao seguinte. 

 Repetición de sílabas: Partindo da emisión prolongada do fonema /s/ engadiranse 

as vogais na seguiente orde: S......A, S…...O, S…...U, S…...E, S…...I.  

 Repetir as sílabas sen prolongar o fonema: SA, SO, SU, SE, SI. 

 Repetición de sílabas combinadas con /s/: repetir a combinación que se pode facer 

coas sílabas do apartado anterior : Saso, Sosa, Sase, Sasi, etc.  

 Repetición de logotomas: ou combinación de sílabas sen sentido. 

                SABA, SACA, SADA, SAFA, SAGA, SAJA, SALA, SALLA, SAMA, SANA, SAÑA, SAPA, SARA, SASA, SATA 
  
                SOBO, SOCO, SODO, SOFO, SOGO, SOJO, SOLO, SOLLO, SOMO, SONO, SOÑO, SOPO, SORO, SOSO, SOTO 
 
                SUBU, SUCU, SUDU, SUFU, SUGU, SUJU, SULU, SULLU, SUMU, SUNU, SUÑU, SUPU, SURU,SUSU, SUTU 
 
                SEBE, SECE, SEDE, SEFE, SEGE, SEJE, SELE, SELLE, SEME, SENE, SEÑE, SEPE, SERE, SESE, SETE 
 
                SIBI, SICI, SIDI, SIFI, SIGI, SIJI, SILI, SILLI, SIMI, SINI, SIÑI, SIPI, SIRI, SISI, SITI 
 

 Repetición de palabras: primeiro en posición inicial (Ex.: sopa, sapo, sofá…), logo en 

posición media (Ex.: gasa, cosa, sosa...) e finalmente en posición inversa (Ex.: pasta, 

mosquito, escudo…). Outra variante é denominar debuxos que conteñan este son  

(Adxunto un archivo cun xogo da oca co fonema /s/). 

 

POSICIÓN INICIAL E MEDIA 

 

 

 

 

 

POSICIÓN INICIAL E MEDIA 

 

 

 



 POSICIÓN INVERSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Repetición de frases: primeiro en posición inicial (Ex.: Subiu dun salto ó sofá), 

posición media (Ex.: Susana e Lisa saíron de paseo) e en posición inversa (Ex.: Os 

meus amigos contaron moitos chistes). Tamén poden completar as seguintes 

oracións: 

� Papá fríe un huevo en la ……………………………              � Me seco el pelo con el ………………………………. 
� Los animales salvajes viven en la ………………       � Ana se sienta en su …………………………………. 
� El policía toca el …………………………………..                      � Mete la carta en el ………………………………………. 
� En verano brilla el ………………………..                       � En mi cumple ………………… las velas. 
� Échame agua en el …………………………………                    � El motorista debe usar …………………………… 
� José barre el suelo de la cocina con la ….        � Cuando llueve abro el ……………………………… 
� En el cole recortamos con las ……………………………        � En Nochevieja comemos doce ………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este paso tamén podedes facelo consultado nuns vídeos que están a vosa disposición nesta 

páxina web, apartado Audición e Linguaxe/Recursos: Aprendemos a articular o fonema s; 

Exercicios de articulación: Fonema S 

 

 



Máis actividades de repetición:  

Cando o neno/a domine os exercicios de repetición anteriores pode continuar cos 

seguintes:  

 Repetición de versos: repetir versos nas tres posicións (Ex.: paso, paso, que mañá 

caso, cun un paiaso). 

 Repetición de adiviñanzas: repetir adiviñas nas tres posicións (Ex.: unha señora, 

moi señoreada sube ao tren e no paga nada). 

 Repetición de trabalinguas: repetir trabalinguas (Ex.: simio e simia é un símil, símil 

é similar a similitude, similitude entre simio e simia, é unha similitude similar a 

símil). 

 Traballo de grupos consoánticos: afianzar o /s/ en sílabas inversas, traballar con 

palabras que teñan o fonema despois doutra consoante (ns, ls, bs…) e o fonema 

entre consonantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de lectura: ler textos que conteñan palabras co fonema /s/. 

 



Actividades de xeneralización:  

Este sería o último paso do tratamento, cando xa domina os pasos anteriores e consistiría 

en manter conversas onde teña que empregar palabras co fonema traballado. 

 

Exercicios de sopro:  

Na clase sempre acabamos con este tipo de exercicios durante 5 minutos, porque son moi 

motivadores para os nenos/as e así quedan con ganas de volver repetir a sesión. 

Algunhas actividades de sopro poden ser: soprar un muíño de vento, un matasogras, un 

chifre ou diferentes instrumentos musicais de vento (frauta, harmónica…); facer burbullas 

grandes ou pequenas cun pompeiro... .  

Outras actividades poden ser: colocar un algodón pequeno a uns dez centímetros do 

neno/a, que deberá soprar desprazando o algodón cun só soprido, suave e continuo.; 

colocar a uns 15 centímetros unha candea e facer que sopre tras unha inspiración lenta e 

profunda, facendo oscilar a chama sen chegar a apagala (pouco a pouco ir aumentando a 

distancia), etc. 

Atoparedes máis recursos nesta páxina web, apartado Audición e Linguaxe/Recursos: A 

miña cesta de sopro; Canción “Sopro Sopro” 

 

        
Moito ánimo que xa estamos na recta final!  

Nuria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


