
DENDE A AULA DE AUDICION E LINGUAXE POÑEMOS Á VOSA 

DISPOSICION UNHA SERIE DE ACTIVIDADES QUE SERVEN PARA 

XOGAR E ENTRETERSE Á VEZ QUE FACILITAN A PRONUNCIACION  

E MELLORAN A LINGUAXE 

 

Exercicios de  Práxias Faciais 

-Xogar a ser monstros: ensinar os dentes cara  adiante ou cara atrás. 

-Traballar as diferentes expresións faciais: contento, triste, pena, sorpresa, 

susto, etc.- 

--Contar contos  dramatizando moito (ESAXERANDO A XESTICULACIÓN) 

 - Sonreir ensinando os dentes. 

-Facer morros coma os cochiños. 

-Abrir a boca como un león, facer coma un serpe  

-O xogo Quen é quen?  Describindo  unha  persoa e o que  fai  

 

Exercicios de  Práxias  Linguais 

-Sacar e meter a lingua, mantendo a boca aberta. 

-Sacar e meter a lingua rapidamente. 

-Sacar, meter a lingua e pechar a boca sucesivamente. 

-Sacar a lingua en forma de punta para abaixo 

-Sacar a lingua e intentar tocar o nariz 

-Poñer a lingua plana cara a fóra e tamén en punta. 

-Mover a lingua de dereita a esquerda, tocando as  comisuras. Pódense  (para 

facer un xogo)  untar as  comisuras con mel, azucre,  nocilla, etc, para poder 

conseguir a mobilización  lingual lateral. 

-Mover a lingua arriba e abaixo, mantendo a boca aberta. 



-Mover a lingua arriba e abaixo tocando a parte interior dos dentes de arriba 

e dos de abaixo alternativamente, coa boca aberta 

 

EXERCICIOS DE  PRÁXIAS  BUCOFONATORIAS 

-Tocar coa punta da lingua os dentes superiores e os inferiores 

alternativamente. 

-Coa punta da lingua empurrar alternativamente as dúas meixelas. 

-Pasear a punta da lingua ao redor dos beizos nun movemento  rotatorio. 

- Lamer o beizo superior e o inferior. 

-Morder alternativamente a lingua dobrada cara arriba  e hacia abaixo. 

-Coa boca aberta, sacar a lingua fóra da boca e mantela uns momentos sen 

ningún movemento. 

-Desprazar a lingua cara á dereita e a esquerda, dentro da boca con ela 

pechada e fóra con ela aberta. 

.-Introducir a lingua entre o beizo superior e a enxiva, entre o inferior e a 

enxiva. Coa boca aberta ou  entreaberta. 

- Chasquear a lingua. Dar  golpecitos suaves coa lingua detrás dos dentes de 

arriba, tocando os  alvéolos e facendo uns pequenos  ruidiños. 

 -Facer vibrar a lingua ( petorreo). 

-Imitar o que fai un can para beber auga. 

-Tocar o padal duro e brando coa lingua. 

-Sacar e morder a punta da lingua. 

-Sacar a punta da lingua e soprar. 

-Facer vibrar a lingua contra o padal. 

-Limparse os dentes superiores e inferiores coa lingua. 

-Pasarse un caramelo dun lado a outro da boca. 



-Suxeitar coa punta da lingua unha  gominola, unha galleta, etc. 

- Lamer coa punta da lingua unha  piruleta plana. 

-Daránselle anaquiños de alimentos sólidos, por exemplo un anaquiño de 

plátano, de galleta, etc, que se colocarán: entre os dentes e o beizo superior; 

entre os dentes e o beizo inferior; debaixo da lingua; entre dentes e lingua, 

ao carón e a outro da boca, primeiro na parte superior da boca. 

-Dobrar a lingua cara atrás e mordela sen magoarse. 

-Dobrar a lingua cara atrás tocando os incisivos superiores e sacala 

rapidamente ao exterior.  

-Facer un  canelón. Poñer os beizos en forma de “ou” e sacar a lingua facendo 

forza na punta. 

-Facer o cangrexo. Pasear a lingua polo padal desde os alvéolos ata o padal 

tenro( RETROCEDE) 

- Serrar un tronco. 

 Facer vibrar a lingua detrás dos  alvéolos (facer érrea). 

-Facer  gárgaras con ou sen auga. 

 

Exercicios de Práxias Labiales 

-Sorrir sen ensinar os dentes. 

-Facer  morritos. 

-Facer  morritos cara á dereita e cara á esquerda. Despois de forma 

alternada. 

-Ensinando os dentes, levar os beizos adiante e atrás. 

-Chupar o beizo inferior co superior e viceversa. 

-Asubiar. 

 -Facer a posición das vogais sen son (/a/, /ou/, /ou/). 

-Facer ruído de motor cos beizos. 



-Facer o coello. 

-Facer o peixe. 

-Facer o avión. 

-Facer  petorreo cos beizos. 

-Mollarse os beizos coa lingua e presionar suavemente un contra outro. 

-Dar bicos sonoros e silenciosos. 

-Coller un lapis e suxeitalo cos beizos. 

-Coller un lapis entre o beizo superior e o nariz. 

-Poñer un caramelo encima da mesa e dicirlle ao neno que coas mans 

escondidas detrás na espalda  tente coller o caramelo cos beizos. Podemos 

empezar con caramelos grandes e despois progresivamente máis pequenos. 

-Sorber un líquido cunha  pajita de refresco. 

 

Exercicios de meixelas  e Mandíbula 

-Sorrir sen ensinar os dentes. 

-Inflar e desinflar as meixelas  con aire. 

-Inflar alternativamente unha e outra meixela  con aire. 

-Aspirar ambas as meixelas. 

-Abrir e pechar a boca a diferentes velocidades. 

-Mover a mandíbula inferior dun lado a outro. 

-Articular forte e  exaxeradamente  PA- TA-CA-DÁ. 

-Imitar moita xente falando á vez:  BLA- BLA- BLA. 

- Articular forte TE-LE-TE-LE e despois de varias repeticións repetir o 

mesmo pero baixiño  

-Articular forte TE-DE-LE,TE-DE-LE e despois de varias repeticións repetir 

o mesmo pero baixiño  



-Articular  esaxeradamente pero sen son. A, E, I , O ,U 

- Mastigar chicle. 

 

PODEMOS USAR CALQUERA DESTES RECURSOS QUE TEÑAMOS NA 

CASA  

Chifres.• Matasuegras.• Harmónicas. •Frautas.• Palliñas de refrescos.• 

Globos.• Confetti..•Bote con xabón para facer pompas.•Pelotas de diferentes 

tamaños e material: de papel de prata, de papel de seda, de ping-pong, 

etc.•Algodón.•Tubos de diferentes tamaños (serve o tubo de cartón do papel 

de  WC).• Canicas. •Coches pequenos que roden ben.•Lambetadas:  piruletas,  

lacasitos,  sugus,  gominolas de  ositos, chicles, abelás,  nocilla, etc•Muíño de 

vento.• Cousas para ulir: colonia, xabón, menta, vinagre, incenso, etc.•Paus de 

polos.•Espello pequeno 

 

Exercicios de Respiración 

-Para que sexa consciente de que se pode respirar polos dous orificios do 

nariz, pódese utilizar un espello pequeno, colocado debaixo do nariz e poderá 

ver se o aire sae só por unha banda ou por dous. 

-Inspirar polo nariz a diferentes velocidades e expirar pola boca a diferentes 

velocidades tamén. 

- Somos globos e inflamos e desinflamos  

-Se hai pouca capacidade respiratoria teremos que potenciarlle a inspiración. 

Un exercicio bo é cheirar obxectos: chicles, chocolate, flores, un  

ambientador, comida etc. 

-Exercicios de ximnasia para axudar un pouco á inspiración e pódese facer de 

pé, nunha alfombra , etc. Pódeselle dicir que levante as mans collendo aire, e 

despois que descanse un pouco os brazos. Sempre realizando os exercicios 

aos poucos e despaciño. 

-Poñer un libro encima da súa barriga e mirar como sobe e como baixa. 

Observar que pecha ben a boca. 



-Hai que controlar sempre que en todos estes exercicios teñan a boca 

pechada. 

Exercicios de Sopro 

-Respirar polo nariz e soprar pola boca. 

-Facendo sobresaír o beizo inferior que sopre cara arriba, de forma  que 

levante o pelo do  flequillo. 

-Pegarlle na fronte, mediante papel adhesivo, unha tira que lle chegue á altura 

da boca, pedíndolle que a levante mediante o sopro e mantéñaa así uns 

segundos. 

-Exercicios cunha vela, en diferentes posicións, máis preto ou máis lonxe, 

pero procurando que  non a apague rápido, senón que inspire e expire sen 

apagala. Outro exercicio sería xogar con el a ver quen dos dous apaga a vela 

antes, colocándoa en diferentes posicións; desta maneira canto máis afastada 

estea a veo, maior será a capacidade pulmonar esixida ao neno. 

 -Facer pompas de xabón. 

-Xogar con obxectos de festa adecuados para o sopro, como muíños,  

matasuegras, trompetas, chifres, etc alternando o sopro forte e frouxo. 

-Inflar un globo. 

-Soprar pelotas de ping-pong ou  canicas pequenas. Cunha pequena portería 

de fútbol que o neno tente marcar un gol. Podemos facela cunha Caixa , mesmo 

de zapatos, á que recortaremos un lateral. 

-Soprar e aspirar por unha  palliña. 

-Facer burbullas cunha  palliña. 

-Tomar líquidos a través dunha  palliña. 

-Traspasar auga ou outro líquido dun vaso a outro. 

-Chupar auga, reter na boca e botar en forma de escopeta. 

-Poñer auga nun recipiente, coma unha tina pequena ou semellante,  e con 

anaquiños de plástico  soprar. 

-Reunir  papelillos aspirando. 



-Colocar a  palliña  na  comisura da boca e soprar.- 

Apagar a chama dunha vela, colocando esta a diferentes distancias da persoa 

á que se explora. 

-Acender varias velas e que as apague dun só sopro 

.-Acender varias velas e apagalas dunha nunha. 

-Mover soprando anaquiños de papel ou  boliñas de papel de seda nunha 

superficie lisa, controlando a distancia. 

-Aguantar un papel ou un globo no aire. 

-Trazar camiños mediante  palliñas e soprar anaquiños de papel a través delas. 

-Poñer varios anaquiños de papel encima da mesa e pedirlle ao neno que os tire 

ao chan dun só sopro. 

-Con  palliñas aspirar anaquiños pequenos de papel. 

-Soprar diferentes bólas de papel: papel de prata, de seda, folio, etc. 

-Reunir anaquiños de papel nun círculo soprando con  palliñas. 

 

Exercicios de Discriminación  Auditiva de sons. 

-Discriminar sons de animais. 

- Sons producidos polo propio corpo coa boca  

- Sons de transportes( coches, motos, avións, tren…) 

 -Sons  de obxectos da casa ( lavadora, billa da auga, exprimidor, batidora…) 

-Exercicios de Discriminación  Auditivo Fonética e  Fonolóxica. 

-Discriminar sons de pares  fónicos.  

Xogamos a Adiviñar se soan igual e os repite a modo de xogo. 

ALGÚNS  EXEMPLOS 

PA /POLO 

BOTA/ BATA  



MANO /MONO 

VACA/ BOCA 

BURRICANA /BORRA 

PA/ PILA 

PA /PELO 

PATO/ PITO 

NIÑO/NÓ 

HUCHA/MACHADA 

CAMA/ COME  

HUCHA /OITO 

ROUPA/COPA 

BORRA/BOTA 

VASO/ XABÓN 

RAMA/CAMA 

XAMÓN/VASO 

SOL/COL 

SOPA/COPA 

SOFÁ SOPA 

COSE COME 

 FERRO PLANTA 

PUENTE FONTE  

PINTA/PICA 

OSO/ OVO 

 

  



EXERCICIOS  MORFOSINTÁCTICOS 

Exercicios Léxicos  Semánticos. 

-Exercicios de vocabulario básico: nomear as partes do corpo, animais, 

alimentos, pezas de vestir, xoguetes, a casa, o colexio, transportes, oficios, 

etc 

-Exercicios de interpretación e seguimento de ordes. LEVANTA BRAZOS, 

BAIXA, ANASARSE, SALTAR, ETC 

Denominar obxectos reais dá habitación , dá  cociña,  do  salón etc  ( xogo do 

veo veo ) 

Denominar obxectos representados en láminas. 

Denominar obxectos por evocación (  RECORDO); Ex. “dime cousas que hai na 

clase”.  

Que dea ordes  E DEBE FACER A PERSOA OU PERSOAS QUE PARTICIPAN 

NO XOGO. 

Que  denomine a acción que fai outra persoa diante del. Ex.: se eu canto, el 

ten que dicir cantar. 

Denominar accións que impliquen evocación (  RECORDO),  “que feixes pola 

mañá antes de vir ao colexio?” 

Denominar accións tendo en conta o tempo verbal: (pasado, presente, futuro) 

“que fixeches onte?! 

 

Que responda a preguntas tales como quen? , que?  

Diante de debuxos de acción, que  explique o que ve nunha revista  nun  conto, 

respondendo a  preguntas que  hai  diante? Que  Hai detrás,  encima?  Abaixo? 

que forma ten?  para que   serve?  onde está?  por onde? Esta arriba?  

abaixo,? Diante? Detrás? Encima? Debaixo? Cerca?, lonxe? Aquí? Alá? . 

-Que responda á pregunta como o fai? ben, mal, amodo, rápido .Tratamos de 

que  fale e  faga  estrutura de pequena frase   

-Que narre un feito ocorrido un momento antes. 



-Que explique o feito anterior interpretando diferentes estados de ánimo: 

triste, alegre, admirado, estrañado...! 

Que narre unha experiencia vivida hai tempo. 

Que invente un feito que non ocorreu. 

Que narre algo tendo en conta a secuencia temporal, por exemplo: que fai 

dende a mañá á noite seguindo a orde temporal. 

-Traballar contos seguindo as seguintes pautas: 

-Que explique un conto que acaba de oír. 

-Que acabe un conto que xa se sabe. 

-Que poña título a un conto que se lle contou.- 

-Que invente outro final dun conto que xa se sabe 

-Que invente un conto con soporte (darémoslle o título, vendo as secuencias 

debuxadas e dados os personaxes). 

-Que invente un conto, tendo en conta: o comezo, o nó e o desenlace. 

-Representar accións da vida cotiá: xogar a papas, comprar, vender... 

Establecer un diálogo con marionetas. 

Outra forma de traballar os contos:-reproducir o diálogo dun conto.-cambiar 

o diálogo dun conto coñecido.-inventar o diálogo dun conto dados os 

personaxes.-inventar un diálogo, dado o tema. 

 

  



EXERCICIOS PARA FAVORECER A COMPRENSIÓN. 

COMPRENSIÓN ORAL: 

IDENTIFICACIÓN: Das partes do corpo:•Sinalar no propio corpo calquera 

parte, seguindo unha orde (Ex. “tócache a orella”)•Sinalar no corpo doutro, 

mediante unha orde a parte que se lle indica (Ex. “sinala un ollo de 

Juan”)•Sinalar nun debuxo do corpo humano a parte que se lle indica.  De 

obxectos:•Que nos dea o obxecto real que se lle indica. (Ex. “dáme unha 

caixa”)•Sinalar as imaxes que se lle piden nun gravado entre diversos 

debuxos. De accións:•Que sinale unha acción denominada entre diversas 

habituais realizadas por el ou un compañeiro.• Que sinale en diferentes 

debuxos unha acción que se lle pide. De absurdos:•Reaccionar diante de 

frases absurdas, Ex. “os nenos teñen ás” INTERPRETACIÓN E 

SEGUIMENTO DE ORDES: De ordes sinxelas: Que realice ordes dadas en 

forma imperativa: “salta, ven, corre”... Que realice ordes dadas seguindo a 

estrutura: verbo + obxecto: “dáme a pelota”. Que realice ordes seguindo a 

estrutura: verbo +  sust. +  Adj., cor, forma ou medida: “dáme a pelota 

grande”. 

Que realice ordes dadas seguindo a estrutura: verbo +  Adv. +  sust.: “sobe 

arriba da cadeira”. 

De ordes complexas: Que realice ordes que impliquen máis dunha acción 

(coordinadas): “garda o libro e dáme a goma” 

Que realice ordes expresadas con oracións subordinadas: “trae o lapis que 

está no bote… etc” 

 

COMPRENSIÓN DE FEITOS NARRADOS: 

Debuxar o significado dunha frase. 

Debuxar un conto explicado. 

Debuxar a parte do conto que máis lle gustou. 

Debuxar dous momentos do conto uno do principio e outro do final. 

Que responda a preguntas sobre un feito contado anteriormente da orde 

seguinte: onde está? que fai? quen? como é? cando? por que? cantos? 



ACTIVIDADES PARA O RAZOAMENTO: 

Clasificar obxectos polo seu uso, función, material, forma, cor, medida, 

situación. 

Clasificar nomes de persoas, animais, plantas, flores, Ex.: “dime destes 

animais cales son os que viven nunha granxa”. 

Dicir a que categoría pertence cada un destes obxectos que se lle presentan: 

mazá, pera, laranxa, plátano...). 

Que o neno note cal é o elemento que non pertence a unha categoría que lle 

damos en imaxes: gato, can, cadeira, elefante... 

Que identifique as semellanzas e diferenzas entre os elementos, 

recoñecendo as características que lles son comúns e as que non 

ALGUNHAS PRAXIAS QUE PODEMOS FACER A MODO DE XOGO 

EXEMPLOS PARA ENTENDER AS MENCIONADAS ANTERIORMENTE  

 


