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INTRODUCTION  

 

This workbook is to help you understand what you need to know about 

pronunciationin order to learn it with enjoyment and confidence.  

The approach to learning is: 

 experiential – you learn by experiencing the subject matter personally; 

 physical – pronunciation is a physical activity; 

 insightful – the key is awareness rather than repetition; 

 quick – you will be delighted by what you can learn in a short time; 

 humanistic – it engages your curiosity and sense of fun; 

 practical – you help your students with what they need when they need it; 

 lasting – after guided self-discovery, you won’t forget it! 

 

What you will find in this workbook: 

 

 some activities to experience directly how speech sounds are produced; 

 an integrated map of what key pronunciation issues you are going to learn; 

 a number of drills and exercises for you to master your pronunciation skills; 

 clear descriptions and diagrams of sounds; 

 an approach that integrates pronunciation with all other class activities. 

 

How to work with it… 

You can use this workbook either working alone or with a class + teacher. 

You will need: 

 equipment to listen to the digital recourses 

 equipment to record your voice 

 a small mirror to compare your lip positions with the pictures 

 

Phonetic symbols used in this book are the International Phonetic Alphabet (IPA). 

The Cambridge Advanced Learner's Dictionary uses these symbols. 
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The map of the course on Practical Phonetics 

 

 

 

 

 

 

  

UNIT 1. 

 

THE ROLE OF 

PRACTICAL 

PHONETICS AND 

TRANSCRIPTION IN 

ENGLISH LANGUAGE 

EDUCATION 

 

UNIT 2. 

 

ARTICULATORY 

MECHANISMS: 

ORGANS OF SPEECH 

AND THEIR WORK 

 

UNIT 3.  

 

ARTICULATORY 

CLASSIFICATION OF 

ENGLISH 

CONSONANTS 

 

UNIT 4.  

 

ARTICULATORY 

CLASSIFICATION OF 

ENGLISH VOWELS 

 

 

UNIT 5. 

 

ARTICULATORY 

MODIFICATION OF 

SOUNDS IN 

CONNECTED SPEECH 

UNIT 6. 

 

THE MUSIC OF 

ENGLISH.  

INTONATION 

 

UNIT 8. 

 

PRACTICING THE 

PRONUNCIATION 

OF DIPHTHONGS 

 

UNIT 9. 

 

PRACTICING THE 

PRONUNCIATION 

OF CONSONANT 

SOUNDS 

UNIT 10.  

 

PHONETIC 

PECULIARITI

ES OF 

FUNCTIONAL 

STYLES 

UNIT 7. 

 

PRACTICING THE 

PRONUNCIATION OF 

MONOPHTHONGS 

 


