
DISLÀLIES

Cal recordar que la dislàlia és un trastorn del llenguatge que se sol diagnosticar de

manera senzilla en els xiquets i xiquetes. D'aquesta manera, quan un xiquet que compta

amb més de 4 anys edat pronuncia les paraules erròniament, sense aconseguir articular

les síl·labes correctament, tant el seu entorn familiar, com l'educatiu, el noten de seguida.

Per a solucionar aquest problema és necessari comptar amb un tractament

especialitzat en el tema, per la qual cosa el millor és acudir a un professional. Amb

l'objectiu de poder ajudar amb aquest problema als xiquets, compartim hui alguns jocs per

 a dislàlies que es poden practicar des de casa.

Parlarem sobre alguns exemples de jocs per a treballar les dislàlies. 

Las adivinanzas

Les endevinalles són jocs que encanten als xiquets, i per a enfocar-les a un xiquet amb

dislàlia, només és necessari buscar aquelles en les quals la seua enunciació i la seua

resposta tinguen sons que es necessiten reforçar. 

– https://www.aulapt.org/2020/06/06/joc-online-endevinalles/  (Valencià)

– https://www.orientacionandujar.es/tag/adivinanzas/ (Castellà)

Los trabalenguas

Igual que ocorre amb les endevinalles, els embarbussaments també són molt divertits per

als xiquets en estar una estona tractant de pronunciar-los de manera correcta. L'ideal,

igual que les endevinalles, és buscar aquells que tinguen els sons que es vulguen

reforçar.

– http://www.xtec.cat/%7Escervell/reculls/embarbussaments.htm (Valencià)

– https://logopediadinamicaydivertida.blogspot.com/2016/02/trabalenguas.html

(Castellà)

Las onomatopeyas

Una altra opció és fer sons d'animals per a poder identificar els sons de les lletres.

Dibuixar i pintar l'animal pot ser molt entretingut mentre fem el so.

http://www.xtec.cat/~scervell/reculls/embarbussaments.htm
https://logopediadinamicaydivertida.blogspot.com/2016/02/trabalenguas.html
https://www.orientacionandujar.es/tag/adivinanzas/
https://www.aulapt.org/2020/06/06/joc-online-endevinalles/


– https://www.educaplay.com/game/4115172-fem_onomatopeies_i_caretes.html?

sessid=mf7j9ujrsvmr6dpd61k7ck40ie (Valencià)

– https://logopediadinamicaydivertida.blogspot.com/search/label/onomatopeyas

(Castellà)

Juegos de palabras y frases

Pots donar als xiquets paraules amb les quals ens interessen treballar, perquè

després puga crear frases amb elles. Primer pot fer-ho de manera oral, i després escrivint

perquè a continuació les llija. Tot això tenint en compte que les paraules continguen lletres

que vulguem reforçar, com en els jocs per a dislàlies anteriors.

Objetos de la casa

Un joc que és molt divertit per als xiquets, consisteix anomenar un objecte, anar a

buscar-lo per la casa i posar-lo dins d'una caixa. Perquè el joc siga més interessant,

utilitzant un cronòmetre es poden fer diverses llistes en un paper i anar buscant l'objecte

mesurant el temps, quan el xiquet el fique en la caixa ha de dir el nom i llavors ratllar-lo de

la llista. La idea principal és completar la llista cada vegada en menys temps.

Repetir frases

Fer que el xiquet repetisca frases i que quines sumant punts cada vegada que les

pronuncie de manera correcta.

Juegos en el ordenador

Una opció que els encanta als xiquets són els jocs interactius. En Internet

existeixen moltes opcions de jocs interactius amb els quals els xiquets poden treballar les

paraules i els seus sons.

– https://www.abcya.com/

– https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/lista-juegos-y-aplicaciones-para-

android/
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Los juegos del logopeda

Per a seguir la mateixa línia que el logopeda, l'ideal és que li demanes que

t'ensenye jocs específics que ajuden a potenciar la pronunciació dels xiquets per a

després poder practicar-los a casa. D'aquesta manera, el xiquet veurà que el teu i el

logopeda aneu d'acord.

– https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/tag/dislalias/

Lista de la compra

Al blog logopediadinamicaydivertida.blogspot.com.es ens comparteixen el joc de la

llista de la compra. Es tracta d'un joc d'observació, atenció i memòria, que pot servir

treballar vocabulari, la construcció de frases, la lectoescriptura, així com la pronunciació

d'una forma molt divertida. Pots descarregar-ho açí.

El juego del mar

«El joc del mar» és un joc que té l'objectiu de treballar la dislàlia en R. Es tracta d'un joc

molt semblant a l'oca, i per a jugar es necessita un dau, el tauler i una fitxa per a cada

jugador. Poden participar dos o més jugadors, i les seues normes són les següents:

1. Es juga com al joc de l'Oca.

2. Cada vegada que s'arriba a una casella es repeteix dues vegades el nom es

correspon amb el dibuix, i dues vegades la síl·laba amb /-r/. Un exemple seria

“tambor, tambor/bor,bor” o “arc, arc/ar, ar”. 

3. En caure en una casella de la mar, igual que es fa en el joc de l'oca, se salta a la

següent casella amb una mar dient: “de mar a mar i tir perquè vull guanyar”, i es

torna a tirar. 

4. Si cau en la presó, cal estar un torn sense jugar. 

5. En caure en l'esquirol, se salta a l'arbre dient: “l'esquirol viu en l'arbre”. 

6. Si cau en la calavera es torna al principi dient: “vaig caure en la mort i torne a

començar”.

https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/tag/dislalias/
http://www.paywithapost.de/pay?id=0d325451-5ff2-4954-8311-dc8f00f31063
https://logopediadinamicaydivertida.blogspot.com.es/2016/05/la-lista-de-la-compra.html#more
https://rinconcitodelospeques.blogspot.com.es/2011/04/juegos-para-trabajar-la-dislalia-en-r.html

	Las adivinanzas
	Los trabalenguas
	Las onomatopeyas
	Juegos de palabras y frases
	Objetos de la casa
	Repetir frases
	Juegos en el ordenador
	Los juegos del logopeda
	Lista de la compra
	El juego del mar

