Kuigi P on häälduslikult üks lihtsamaid häälikuid, võib ka P-i puhul esineda hääldusraskusi.
Vaeghäälduse põhjusteks võivad olla näiteks huultelihaste nõrgenemine (müofunktsionaalne
puue) või neeluluku düsfunktsioon (rinolaalia), mille puhul ei teki vajalikku suusisest rõhku.
Sulghäälikute hääldamiseks peatame me õhuvoolu. Neid häälikuid kuuleme ainult järgnevate
häälikute tõttu, mille hääldamisel paneme õhuvoolu täielikult või osalise takistusega taas
liikuma. P-i hääldamisel tekitatakse õhusulg huulte kokku surumisel.
Raamat “Pisikese Peetri pannkoogipiknik” on hea vahend P-i õige hääldamise
kinnistamiseks. Lisaks on raamatust võimalik leida materjali P-iga algavate sõnade
foneemikuulmise arendamiseks, P-häälikuga algavate sõnade kõnesse viimiseks. Veel on
käesolevat raamatut võimalik kasutada näiteks sõnavara ja teksti mõistmise arendamiseks.
Hääldamine
● Foneemikuulmine ja hääliku kõnesse viimine P-iga algavate sõnadega
Näiteks: Peeter, Pontu, pusa, pori, püksid, põrsas, pardid, präänik, pliit, pitsa.
● P-hääliku kõnesse viimine sõnas mitmes positsioonis korraga
Näiteks: Papa, Peep, papptops, papagoi, puhub, piilub.
● P-i hääldamise kinnistamine

Sõnavara
Kõigepealt tuleb tegeleda sõnade tähenduse mõistmisega, seejärel kasutamisoskusega.
● Tegusõnad
Näiteks: puhib, poetab, pitsitab, pusib, prantsatab, paterdab, pureb, pomiseb.
● Omadussõnad
Näiteks: pisikene, pontsakas, punane, pruun, priske, palav, pehme, pahane.
● Üldnimetused ja liiginimetused
Näiteks: Millised toidud võtsid papa ja Peetrike piknikule kaasa? Millistest lindudest
oli raamatus juttu?
● Liitsõnade moodustamine
Näiteks: Peetrike paneb pannkookidele paksult pohlamoosi. Mul on kodus maasikaid.
Mis moosi mina saan teha?
● Tuletiste moodustamine
Näiteks: Peetrike püherdab poris. Peetrike on poris püherdaja. Pille koristab. Ta on
… (kes?).

● Fraseologismid
Näiteks: põhku pugema, punuma pistma, põske pistma.

Teksti mõistmine
Ülesanded teksti kuulamise või lugemise põhjal:
● Küsimustele vastamine
Näiteks: Mida tegi Papa Peep pühapäevahommikul? Kes prantsatas porri pikali? Kus
peavad Peetrike, papa, Pontu ja papagoi piknikku?
● Verifitseerimine
Näiteks: Kuula. Ütle, kas ma räägin õigesti või valesti. Parditiigist paremal pool
paistab pisike puust jäätiseputka.
● Sündmuste järjestamine
Näiteks: Pane lausesedelid õigesse järjekorda.
-Piknikukorvi pistetakse präänikuid, pihve, pähkleid, pirukaid, pannkooke.
-Piknikulised peatuvad päikeseküllases pargis.
-Peetrike prantsatab porri pikali.
-Papa Peep pühib Peetrikese pea prügist puhtaks.
-Peetrike, papa Peep, Pontu poevad puruväsinuna põhku.

