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Educarea auzului fonematic

Activitatea pe care am desfăşurat-o, 
de-a lungul mai multor ani, ca logoped î ntr-
un centru logopedic interşcolar, mi-a do-
vedit că educarea auzului fonematic repre-
zintă o parte foarte importantă a terapiei 
logopedice.

Adesea, tulburările de pronunţie sunt 
urmarea unei lipse de maturizare a auzului 
fonematic – componentă a auzului uman 
care face posibilă perceperea unităţilor spe-
cifice ale limbajului (foneme, silabe, cuvinte, 
propoziţii), precum şi a elementelor ritmice 
şi melodice.

În logopedie se foloseşte termenul de 
„conştiinţă fonologică” pentru a desem-
na capacitatea de identificare şi manipulare 
a părţilor limbajului oral. Educarea auzului 
fonematic este baza dezvoltării acestei con-
ştiinţe fonologice. Antrenarea abilităţilor fo-
nologice în perioada preşcolară este impor-
tantă pentru reuşita ulterioară în învăţarea 
citirii şi scrierii.

Fişele cuprinse în acest material pot fi 
utilizate în cadrul unor diverse variante de 
jocuri şi exerciţii:

-	jocuri cu onomatopee
-	pronunţie ritmică
-	diferenţierea unor perechi de sunete
-	jocuri cu rime.
Desigur, acestea reprezintă doar o 

mică parte din varietatea tipurilor de jocuri 
şi exerciţii care pot fi realizate pentru educa-
rea auzului fonematic. Dar îmi exprim spe-
ranţa că ele vor fi utile logopezilor şi tuturor 
celor care sunt preocupaţi de dezvoltarea 
limbajului copiilor.

Adresez mulţumiri companiei OMV şi 
Asociaţiei Române pentru Copii Dislexici, 
care au făcut posibilă publicarea acestui ma-
terial, precum şi colegei mele Bartók Éva, 
pentru îndrumarea şi sugestiile utile oferite.

Angela Pop, logoped





44 Albina
44 Şarpele
44 Maşina
44 Trenul
44 Telefonul
44 Vântul
44 Pisica
44 Şoricelul
44 Găina
44 Cocoşul
44 Raţa
44 Gâsca

Jocuri cu onomatopee



6 Jocuri cu onomatopee

Jocul 1
Sugestii pentru desfăşurarea jocului

Se decupează imaginile şi se lipesc pe cartonaşe.
Îi anunţăm pe copii că ne vom juca un joc cu ghicitori. Avem pe cartonaşe nişte 

desene, iar ei vor trebui să ghicească ce este desenat. Ne uităm pe primul cartonaş, fără 
să-l arătăm copiilor, şi spunem o ghicitoare despre el, de exemplu: „În desenul acesta este 
o insectă, care face aşa: ZZZ… Ce este?”. Copiii răspund, apoi le arătăm desenul şi vom 
spune toţi cum face albina. Chemăm apoi un copil, căruia îi arătăm un alt desen, iar el va 
trebui să spună o ghicitoare. Jocul continuă, pe rând, cu fiecare copil.

•4 Albina: ZZZ…/ BZZZ…
•4 Şarpele: SSS…
•4 Maşina: BRRRUM…(vibrarea buzelor)
•4 Trenul: ŞŞŞ…ŞŞŞ…
•4 Telefonul: TRRR…
•4 Vântul: JJJ…
•4 Pisica: MIAU…/ MIORRR…
•4 Şoricelul: CHIŢ…CHIŢ…
•4 Găina: COTCODAC…
•4 Cocoşul: CUCURIGU…
•4 Raţa: MAC…MAC…
•4 Gâsca: GA…GA…GA

În cazul copiilor mai mici, includem onomatopeele în ghicitori. 
La copiii mai mari, pentru ca sarcina să nu fie prea uşoară pentru ei, formulăm 

altfel  ghicitorile, fără a le spune şi onomatopeele: „În desen este o insectă, iar numele 
ei începe cu A. Ce este?”. Dacă este nevoie, adăugăm şi alte indicii: „Adună polen 
din flori, …”.
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8 Jocuri cu onomatopee

Şarpele sâsâie:
SSS…

Trenul şuieră:
ŞŞŞ…ŞŞŞ…

Vântul vâjâie:
JJJ…

Telefonul sună:
TRRR…

Maşina merge:
BRRRUM…

(vibrarea buzelor)

Albina bâzâie:
ZZZ…
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Şarpele sâsâie:
SSS…

Trenul şuieră:
ŞŞŞ…ŞŞŞ…

Vântul vâjâie:
JJJ…

Telefonul sună:
TRRR…

Maşina merge:
BRRRUM…

(vibrarea buzelor)

Albina bâzâie:
ZZZ…
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10 Jocuri cu onomatopee

Şoricelul chiţcăie:
CHIŢ…CHIŢ…

Cocoşul cântă:
CUCURIGU…

Gâsca gâgâie:
GA…GA…GA…

Raţa măcăie:
MAC… MAC…

Găina cotcodăceşte:
COTCODAC…

Pisica miaună:
MIAU…MIAU…
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Jocul 2

Sugestii pentru desfăşurarea jocului

Îi arătăm copilului fişa cu imagini şi litere. Îi explicăm ce reprezintă fiecare literă: 
•4 S – cum sâsâie şarpele.
•4 Ş – cum şuieră trenul.
•4 Z – cum bâzâie albina.
•4 J – cum vâjâie vântul.

Apoi îl ajutăm să perceapă caracteristicile fiecăruia dintre aceste sunete, astfel încât 
să diferenţieze între sunet subţire – gros, sunet fără voce – cu voce, sunet pronunţat cu 
buzele întinse – cu buzele rotunde, sunet cu emisie de aer rece – cu emisie de aer cald.

-	 Varianta I: Pronunţăm unul dintre sunete, iar copilul trebuie să îl indice pe fişă. 
Îi putem cere să închidă ochii, pentru a identifica sunetul doar pe baza auzului.

-	 Varianta II: Pronunţăm cuvinte care încep cu aceste sunete, într-o ordine 
aleatorie, iar copilul trebuie să indice pe fişă sunetul cu care începe cuvântul 
auzit. În cazul unui copil mai mare, putem utiliza cuvinte în care sunetul se află 
şi în alte poziţii decât cea iniţială (este o sarcină ceva mai dificilă).

Exemple:

•4 şurub, supă, jucărie, şapcă, zăpadă, săpun, joi, salam, şofer, zebră, jeleu, şampanie, sirop, 
şoaptă,…
•4 poză, maşină, casă, coş, plajă, muzică, vis, ruj, poşetă, pisică, nisip, moş, bujor, pasăre, 
roşu, cozonac, masă, orez,…

Varianta I

Pronunţăm unul dintre sunete, iar copilul 
trebuie să îl indice pe fişă. 
Îi putem cere să închidă ochii, pentru a 
identifica sunetul doar pe baza auzului.

Varianta II

Pronunţăm cuvinte care încep cu aceste 
sunete, într-o ordine aleatorie, iar copilul 
trebuie să indice pe fişă sunetul cu care 
începe cuvântul auzit. 
În cazul unui copil mai mare, putem 
utiliza cuvinte în care sunetul se află şi în 
alte poziţii decât cea iniţială (este o sarcină 
ceva mai dificilă).
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S
      Sunet „subţire”
      Aer rece
      Buzele întinse
      Fără voce

Ş
      Sunet „gros”
      Aer cald
      Buzele rotunde
      Fără voce

Z
      Sunet „subţire”
      Aer rece
      Buzele întinse
      Cu voce

J
						Sunet	„gros”
						Aer	cald
						Buzele	rotunde
						Cu	voce
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Pronunţie ritmică

44  Şarpele
44  Trenul
44  Albina
44  Vântul



14 Pronunție ritmică

Rime cu onomatopee

Sugestii pentru desfăşurarea unor exerciţii şi jocuri

Recitarea şi memorarea acestor poezioare este o activitate care vizează mai multe 
componente implicate în dezvoltarea auzului fonematic:

-	 Dezvoltarea memoriei auditiv-verbale: prin solicitarea de a memora versurile.
-	 Dezvoltarea capacităţii de diferenţiere fonematică: prin solicitarea pronunţării corecte a 

onomatopeelor, precum şi a textului rimelor.
-	 Dezvoltarea simţului acustico-motor: prin solicitarea reproducerii unui anumit ritm, atât 

în pronunţarea onomatopeelor, cât şi în recitarea fiecărei poezioare.
-	 Dezvoltarea atenţiei auditive: prin solicitarea de a fi atent şi a reproduce corect numărul 

onomatopeelor.

Putem utiliza toate aceste rime o dată, sau le putem utiliza separat, în funcţie de tulb

urarea de pronunţie a copilului, de etapa terapiei şi de scopul pe care îl urmărim.

Exemple de sarcini pentru copii:
•4 Să asculte cu atenţie, apoi să repete ceea ce au auzit, reproducând cât mai exact ritmul 
pronunţiei, numărul de repetări al onomatopeelor, textul rimelor.
•4 Să memoreze rimele.
•4 Să asculte prima parte a rimei, pe care le-o spunem noi, apoi să completeze ei cealaltă 
parte.

Putem utiliza toate aceste rime o dată, sau le putem utiliza 
separat, în funcţie de tulburarea de pronunţie a copilului, de 
etapa terapiei şi de scopul pe care îl urmărim.
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Ss... Ss... Ss...
...un şarpe iese

Dintre ierburile dese.
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Şş... Şş... Şşşşş...
...un tren grăbit

Într-o gară s-a oprit.

Pronunție ritmică
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Şş... Şş... Şşşşş...
...un tren grăbit

Într-o gară s-a oprit.

Pronunție ritmică 17

         

 Zzz…Zzz…
...zumzăie din zori

O albină printre flori.

Pronunție ritmică
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Jjj... Jjj... Jjj...
...cu frunze vântul

A acoperit pământul.

Pronunție ritmică
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Jjj... Jjj... Jjj...
...cu frunze vântul

A acoperit pământul.

Pronunție ritmică

Diferenţierea 
unor perechi de sunete

44  Subţire – Gros
44  Vibrator – Nevibrator
44  Surd – Sonor
44  Lung – scurt
44  În faţă – În spate



20 Diferenţierea unor perechi de sunete

Jocuri de diferenţiere a unor perechi de sunete

Sugestii pentru desfăşurarea unor jocuri

Arătăm copilului literele de pe o fişă şi pronunţăm sunetul corespunzător pentru 
fiecare, asociind sunetul şi cu o imagine a cărei denumire începe cu acesta. De exemplu: 
S de la „sanie”, Ş de la „şapcă”. Apoi explicăm diferenţa dintre sunete, ilustrată grafic pe 
fişă. De exemplu: S este un sunet mai subţire, de aceea am desenat în dreptul lui un creion 
mai subţire; Ş este un sunet mai gros, de aceea am desenat în dreptul lui un creion mai 
gros.

Putem realiza jocuri  în diferite variante:

Varianta I 

Copilului i se cere să asculte sunetul pe care 
îl pronunţăm, apoi să indice pe fişă sunetul 
auzit. I se poate cere să închidă ochii în timp 
ce ascultă pronunţia sunetului.

Varianta II 

Copilului i se cere să asculte cu atenţie şi 
să spună dacă cele două sunete pe care le 
pronunţăm sunt la fel sau nu sunt la fel. În 
faza a doua, i se poate cere să indice pe fişă 
cele două sunete în ordinea pronunţării lor. 

Varianta III 

Copilului i se cere să asculte cuvintele pe care le pronunţăm şi să indice pe fişă sunetul cu care 
începe fiecare cuvânt. Am oferit pentru fiecare fişă un set de cuvinte care pot fi utilizate (printre 
acestea apare şi un cuvânt care începe cu un alt sunet decât cele două exersate pe fişa respectivă). 
Pentru verificarea răspunsului pe care l-a dat, îi arătăm copilului fiecare cuvânt scris, iar el trebuie 
să identifice şi să arate litera respectivă, comparând-o cu cea indicată de el. La copiii mai mari, 
care ştiu să citească, acoperim cuvintele scrise, pentru a răspunde doar pe baza auzului; putem să 
decupăm aceste cuvinte şi să i le arătăm pe rând, pentru verificarea răspunsurilor date.
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SANIE

SUNET „SUBŢIRE”

                ŞAMPON

                                    SOARE

      SALAM

                          
                      ŞIRET

           ŞOFER

                                     SUPĂ

ŞAPCĂ

SUNET  „GROS”

          SCAUN                      
                                     SUC

                  COPAC

ŞCOALĂ

            
                                 ŞURUB

         SALĂ
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ZÂNĂ

SUNET „SUBŢIRE”

              ZUGRAV

                                    JUDEŢ

      JALUZELE

                          
                        ZEBRĂ

         MAŞINĂ

                                      JOC

   

JUCĂRII

SUNET  „GROS”

          JOI                     
                              ZIAR

               JACHETĂ

ZÂMBET

            
                                JELEU

        ZAMBILĂ

Diferenţierea unor perechi de sunete
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ZÂNĂ

SUNET „SUBŢIRE”

              ZUGRAV

                                    JUDEŢ

      JALUZELE

                          
                        ZEBRĂ

         MAŞINĂ
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JUCĂRII
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          JOI                     
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ZÂMBET

            
                                JELEU

        ZAMBILĂ
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ŢINTĂ

SUNET „SUBŢIRE”

             CIOBAN

                                    CEAI

      ŢELINĂ

                          
                      SOARE

         CEAS

                                     ŢĂRM

CIUPERCĂ

SUNET  „GROS”

          ŢĂRAN                     
                                   CERC

                  ŢARĂ

CIORAP

            
                                 CEAŢĂ

         ŢEAVĂ

Diferenţierea unor perechi de sunete
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ROCHIE

SUNET „VIBRATOR”

               LITERĂ

                                  ROBOT

      REGINĂ

                          
                      BĂIAT

           LEAGĂN

                                 LĂMÂIE

LEBĂDĂ

SUNET  „NEVIBRATOR”

          LAMPĂ                     
                                 RAŢĂ

                  LUP

RÂNDUNICĂ

            
                                LIMBĂ

         RECHIN
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24

ROCHIE

SUNET „VIBRATOR”

               LITERĂ

                                  ROBOT

      REGINĂ

                          
                      BĂIAT

           LEAGĂN

                                 LĂMÂIE

LEBĂDĂ

SUNET  „NEVIBRATOR”

          LAMPĂ                     
                                 RAŢĂ

                  LUP

RÂNDUNICĂ

            
                                LIMBĂ

         RECHIN
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SANIE

SUNET „SURD”, „FĂRĂ VOCE”

             SALATĂ

                                    ZIAR

      VULPE

                          
                      ZÂMBET

         SARE

                                     ZID

ZÂNĂ

SUNET  „SONOR”, „CU VOCE”

        ZAMBILĂ                    
                                     SUC

                  SĂPUN

ZUGRAV

            
                                 ZAHĂR

         SÂMBĂTĂ

Diferenţierea unor perechi de sunete
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ŞAPCĂ

SUNET „SURD”, „FĂRĂ VOCE”

                 ŞAPTE

                                    JAR

      SALAM

                          
                        ŞIRET

         ŞTIRE

                            FOTOLIU

JUCĂRII

SUNET  „SONOR”, „CU VOCE”

          JOS                      
                               JELEU

                   
                    ŞAMPANIE

   ŞCOALĂ

                             ŞTAMPILĂ

         
             JUMĂTATE

Diferenţierea unor perechi de sunete
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ŞAPCĂ

SUNET „SURD”, „FĂRĂ VOCE”

                 ŞAPTE

                                    JAR

      SALAM

                          
                        ŞIRET

         ŞTIRE

                            FOTOLIU

JUCĂRII

SUNET  „SONOR”, „CU VOCE”

          JOS                      
                               JELEU

                   
                    ŞAMPANIE

   ŞCOALĂ

                             ŞTAMPILĂ

         
             JUMĂTATE
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PARĂ

SUNET „SURD”, „FĂRĂ VOCE”

             BILET

                                PERETE

      BUCURIE

                          
                      PICIOR

         BAIE

                                     PANĂ

BALON

SUNET  „SONOR”, „CU VOCE”

          PASĂRE                     
                                    BAN

                  PORC

VÂNT

            
                                BILĂ

         BOLOVAN

Diferenţierea unor perechi de sunete
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FATĂ

SUNET „SURD”, „FĂRĂ VOCE”

                FURCULIŢĂ

                                       VAL

      VINETE

                          
                      BARZĂ

           FOC

                                VIOLET

VAPOR

SUNET  „SONOR”, „CU VOCE”

          VACĂ                     
                                FĂRAŞ

                  VESEL

FAMILIE

            
                                 FILM

         BALON

Diferenţierea unor perechi de sunete
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FATĂ

SUNET „SURD”, „FĂRĂ VOCE”

                FURCULIŢĂ

                                       VAL

      VINETE

                          
                      BARZĂ

           FOC

                                VIOLET

VAPOR

SUNET  „SONOR”, „CU VOCE”

          VACĂ                     
                                FĂRAŞ

                  VESEL

FAMILIE

            
                                 FILM

         BALON
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TOBĂ

SUNET „SURD”, „FĂRĂ VOCE”

               TEREN

                                    PARĂ

      DEAL

                          
                       TOCANĂ

         DOVLEAC

                                     DOI

DULAP

SUNET  „SONOR”, „CU VOCE”

          TIGAIE                      
                                     DOP

                  DUNGĂ

TABLĂ

            
                                 DESEN

         TOPOR
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CASĂ

SUNET „SURD”, „FĂRĂ VOCE”

             GHINDĂ

                                    GURĂ

      GUMĂ

                          
                      CABANĂ

         PUIŞOR

                                     GARĂ

GĂINĂ

SUNET  „SONOR”, „CU VOCE”

          CĂMILĂ                     
                                     CAL

                  CARTE

COMOARĂ

            
                                 GHETE

         CUTIE

Diferenţierea unor perechi de sunete
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CASĂ

SUNET „SURD”, „FĂRĂ VOCE”

             GHINDĂ

                                    GURĂ

      GUMĂ

                          
                      CABANĂ

         PUIŞOR

                                     GARĂ

GĂINĂ

SUNET  „SONOR”, „CU VOCE”

          CĂMILĂ                     
                                     CAL

                  CARTE

COMOARĂ

            
                                 GHETE

         CUTIE
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CIUPERCĂ

SUNET „SURD”, „FĂRĂ VOCE”

               GEANĂ

                                    CIRC

      CIOBAN

                          
                      ZAHĂR

         CIORAP

                                     CEAI

GEAM

SUNET  „SONOR”, „CU VOCE”

          GER                    
                                     GEM

                  GEMENI

CIOCOLATĂ

            
                                 CIOARĂ

         GIRAFĂ

Diferenţierea unor perechi de sunete



32

SANIE

SUNET „LUNG”

              TUNET

                                    SOARE

      SALAM

                          
                     SANDALE

         TÂNĂR

                                     SORĂ

TOBĂ

SUNET  „SCURT”

          SIFON                      
                                    CANĂ

                 SERBARE

TOPORAŞ

            
                            TELEFON

         SCAUN

Diferenţierea unor perechi de sunete
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SANIE

SUNET „LUNG”

              TUNET

                                    SOARE

      SALAM

                          
                     SANDALE

         TÂNĂR

                                     SORĂ

TOBĂ

SUNET  „SCURT”

          SIFON                      
                                    CANĂ

                 SERBARE

TOPORAŞ

            
                            TELEFON

         SCAUN
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ZÂNĂ

SUNET „LUNG”

               ZEBRĂ

                                    DOR

      DOSAR

                          
                      ZAHĂR

           FURNICĂ

                                     ZORI

DULAP

SUNET  „SCURT”

          DOLAR                     
                                   ZIAR

                  DINTE

DIMINEAŢĂ

            
                        DUMINICĂ

         ZERO

Diferenţierea unor perechi de sunete
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ŞAPCĂ

SUNET „LUNG”

             ŞAMPON

                                    TIFON

      TUSE

                          
                      ŞERIF

          TOBĂ

                                     ŞINE

TOBĂ

SUNET  „SCURT”

          TALPĂ                   
                                     ŞEF

                  BALCON

ŞCOLAR

            
                          ŞOBOLAN

         TURN

Diferenţierea unor perechi de sunete
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ŞAPCĂ

SUNET „LUNG”

             ŞAMPON

                                    TIFON

      TUSE

                          
                      ŞERIF

          TOBĂ

                                     ŞINE

TOBĂ

SUNET  „SCURT”

          TALPĂ                   
                                     ŞEF

                  BALCON

ŞCOLAR

            
                          ŞOBOLAN

         TURN
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JUCĂRII

SUNET „LUNG”

             JETON

                            DISCUŢIE

      DOCTOR

                          
                      JURIU

         JUCĂUŞ

                                  DULĂU

DULAP

SUNET  „SCURT”

         DORINŢĂ                     
                                     JAR

                  JOBEN

DOAMNĂ

            
                             BANANĂ

         JALUZELE

Diferenţierea unor perechi de sunete
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SANIE

SUNET „LUNG”

              ŢIGLĂ

                                   ŢEAVĂ

      SACOU

                          
                      ŢARĂ

         SUNET

                                   VAPOR

ŢINTĂ

SUNET  „SCURT”

        ŢIGARĂ                    
                                    SPIC

                  ŢĂRM

SÂMBURE

            
                          SĂGEATĂ

         SENIN

Diferenţierea unor perechi de sunete
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SANIE

SUNET „LUNG”

              ŢIGLĂ

                                   ŢEAVĂ

      SACOU

                          
                      ŢARĂ

         SUNET

                                   VAPOR

ŢINTĂ

SUNET  „SCURT”

        ŢIGARĂ                    
                                    SPIC

                  ŢĂRM

SÂMBURE

            
                          SĂGEATĂ

         SENIN
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ŞAPCĂ

SUNET „LUNG”

               ŞUNCĂ

                                    CIOB

      ŞANTIER

                          
                     PĂDURE

         ŞOFER

                                     CEAS

CIUPERCĂ

SUNET  „SCURT”

        CIOBAN                     
                                    ŞAL

                 CEARĂ

ŞERVEŢEL

            
                                 CERB

         ŞOAPTĂ

Diferenţierea unor perechi de sunete
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JUCĂRII

SUNET „LUNG”

                   JUDEŢ

                                    GER

      GEANĂ

                          
                      GIRAFĂ

          JAPONEZ

                                   JOBEN

GEAM

SUNET  „SCURT”

          GEM                   
                                     JOC

                  GEANTĂ

JUDECĂTOR

            
                               JERSEU

         MĂGĂRUŞ

Diferenţierea unor perechi de sunete
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JUCĂRII

SUNET „LUNG”

                   JUDEŢ

                                    GER

      GEANĂ

                          
                      GIRAFĂ

          JAPONEZ

                                   JOBEN

GEAM

SUNET  „SCURT”

          GEM                   
                                     JOC

                  GEANTĂ

JUDECĂTOR

            
                               JERSEU

         MĂGĂRUŞ
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FATĂ

SUNET „LUNG”

               FEMEIE

                              TULPINĂ

      TÂRG

                          
                      FELIE

           TARE

                                     FIU

TOBĂ

SUNET  „SCURT”

          TIGRU                     
                                     FÂN

                 FULAR

COPIL

            
                                 FOAIE

       TELEVIZOR
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VAPOR

SUNET „LUNG”

             VULTUR

                                    DOP

      DIRECTOR

                          
                      DOCTOR

         VALIZĂ

                                     VALE

DULAP

SUNET  „SCURT”

          DANS                      
                                     VAS

                  VILĂ

VANILIE

            
                                BARCĂ

         DOMN

Diferenţierea unor perechi de sunete
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VAPOR

SUNET „LUNG”

             VULTUR

                                    DOP

      DIRECTOR

                          
                      DOCTOR

         VALIZĂ

                                     VALE

DULAP

SUNET  „SCURT”

          DANS                      
                                     VAS

                  VILĂ

VANILIE

            
                                BARCĂ

         DOMN
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FATĂ

SUNET „LUNG”

             FOTBAL

                                    PUI

      SALATĂ

                          
                     FANTOMĂ

         FUSTĂ

                                         FIER

PARĂ

SUNET  „SCURT”

          PALMĂ                     
                                    FUM

                  PUNGĂ

FÂNTÂNĂ

            
                                PALTON

         POLONIC

Diferenţierea unor perechi de sunete
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VAPOR

SUNET „LUNG”

                BORCAN

                                    VESTĂ

      VESEL

                          
                       BURSUC

          BONDAR

                                     VARĂ

BALON

SUNET  „SCURT”

          VASE                     
                                   VIS

                  BUNIC

VACANŢĂ

            
                                 CĂŢEL

         BASTON

Diferenţierea unor perechi de sunete
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VAPOR

SUNET „LUNG”

                BORCAN

                                    VESTĂ

      VESEL

                          
                       BURSUC

          BONDAR

                                     VARĂ

BALON

SUNET  „SCURT”

          VASE                     
                                   VIS

                  BUNIC

VACANŢĂ

            
                                 CĂŢEL

         BASTON
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HAINĂ

SUNET „LUNG”

                CAIET

                                    COPIL

      HARTĂ

                          
                       HOTEL

          COVOR

                                     NOR

CASĂ

SUNET  „SCURT”

       HORĂ                  
                              CAP

                  HOL

HIENĂ

            
                                 CUIB

         CULOARE

Diferenţierea unor perechi de sunete
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CASĂ

SUNET „ÎN SPATE”

               TORT

                                    TEI

      PORUMBEL

                          
                      CĂMARĂ

           TIV

                                   CARNE

TOBĂ

SUNET  „ÎN FAŢĂ”

     CORABIE                     
                                  CUI

                  CÂINE

TUNEL

            
                                TUFIŞ

         CUIER

Diferenţierea unor perechi de sunete
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CASĂ

SUNET „ÎN SPATE”

               TORT

                                    TEI

      PORUMBEL

                          
                      CĂMARĂ

           TIV

                                   CARNE

TOBĂ

SUNET  „ÎN FAŢĂ”

     CORABIE                     
                                  CUI

                  CÂINE

TUNEL

            
                                TUFIŞ

         CUIER
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GĂINĂ

SUNET „ÎN SPATE”

                GALBEN

                                    DISC

      DANSATOR

                          
                      GHEAŢĂ

         VIŢEL

                                    GHEM

DULAP

SUNET  „ÎN FAŢĂ”

       DULĂU                     
                                     GOL

               DINOZAUR

GHIOCEL

            
                                GÂSCĂ

         DANTELĂ

Diferenţierea unor perechi de sunete



46 Diferenţierea unor perechi de sunete

Pentru acele perechi de sunete la care mai apar încă dificultăţi de diferenţiere şi la 
vârsta şcolară, am realizat şi un alt tip de fişe, unde copilul trebuie să indice pentru diferite 
cuvinte forma corectă, alegând dintre cele două sunete pe cel potrivit pentru cuvântul 
respectiv. În căsuţa liberă din dreapta putem să îi cerem să scrie cuvântul, dacă ştie deja 
literele, sau să facă şi el un desen la fel cu cel din căsuţa din mijloc.
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47
S   -   Ş

SCAUN  sau  ŞCAUN ?

      

SARPE  sau   ŞARPE ?

POSETĂ  sau  POŞETĂ ?

MASCĂ  sau  MAŞCĂ ?

COCOS  sau  COCOŞ ?

  

Diferenţierea unor perechi de sunete
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S   -   Ş

SURUB  sau  ŞURUB ?

SANIE  sau  ŞANIE ?

DESEN  sau  DEŞEN ?

MASINĂ  sau  MAŞINĂ ?

OS  sau  OŞ ?

Diferenţierea unor perechi de sunete
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S   -   Ş

SURUB  sau  ŞURUB ?

SANIE  sau  ŞANIE ?

DESEN  sau  DEŞEN ?

MASINĂ  sau  MAŞINĂ ?

OS  sau  OŞ ?

Diferenţierea unor perechi de sunete 49
Z   -   J

ZUCĂRII  sau  JUCĂRII ?

ZÂNĂ  sau  JÂNĂ ?

COZOC  sau  COJOC ?

TELEVIZOR  
sau  TELEVIJOR ?

RUZ  sau  RUJ ?

Diferenţierea unor perechi de sunete



50
Z   -   J

ZID  sau  JID ?

PIZAMA  sau  PIJAMA ?

VAZĂ  sau  VAJĂ ?

VEIOZĂ  sau  VEIOJĂ ?

   

PĂIANZEN
sau  PĂIANJEN?

Diferenţierea unor perechi de sunete



50
Z   -   J

ZID  sau  JID ?

PIZAMA  sau  PIJAMA ?

VAZĂ  sau  VAJĂ ?

VEIOZĂ  sau  VEIOJĂ ?

   

PĂIANZEN
sau  PĂIANJEN?
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Ţ   -   Ce, Ci

ŢEAPĂ  sau  CEAPĂ ?

ŢINTĂ  sau  CINTĂ ?

ŢUPERCĂ
sau  CIUPERCĂ ?

CĂŢULĂ sau CĂCIULĂ?

LANŢ  sau  LANCI ?

  

Diferenţierea unor perechi de sunete



52
Ţ   -   Ce, Ci

ŢOCAN  sau  CIOCAN ?

GHIOŢEL sau 
GHIOCEL?

RAŢĂ  sau  RACIĂ ?

ŞORIŢEL sau ŞORICEL?

      

ZEŢE  sau  ZECE ?

Diferenţierea unor perechi de sunete
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Ţ   -   Ce, Ci

ŢOCAN  sau  CIOCAN ?

GHIOŢEL sau 
GHIOCEL?

RAŢĂ  sau  RACIĂ ?

ŞORIŢEL sau ŞORICEL?

      

ZEŢE  sau  ZECE ?

Diferenţierea unor perechi de sunete 53
R   -   L

RAŢĂ  sau  LAŢĂ ?

PARĂ  sau  PALĂ ?

TEREFON
sau  TELEFON ?

MĂR  sau  MĂL ?

CAŞCAVAR
sau  CAŞCAVAL ?

  

Diferenţierea unor perechi de sunete
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R   -   L

RUNĂ  sau  LUNĂ ?

RACHETĂ  
sau  LACHETĂ ?

BISERICĂ
sau  BISELICĂ ?

BARON  sau  BALON ?

VAPOR  sau  VAPOL ?
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R   -   L

RUNĂ  sau  LUNĂ ?

RACHETĂ  
sau  LACHETĂ ?

BISERICĂ
sau  BISELICĂ ?

BARON  sau  BALON ?

VAPOR  sau  VAPOL ?
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S   -   Z

SITĂ  sau  ZITĂ ?

SÂNĂ  sau  ZÂNĂ ?

VASĂ  sau  VAZĂ ?

DESEN  sau  DEZEN ?

OS  sau  OZ ?
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S   -   Z

SID  sau  ZID ?

SAC  sau  ZAC ?

SUPĂ  sau  ZUPĂ ?

TELEVISOR  
sau  TELEVIZOR ?

VAS  sau  VAZ ?
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S   -   Z

SID  sau  ZID ?

SAC  sau  ZAC ?

SUPĂ  sau  ZUPĂ ?

TELEVISOR  
sau  TELEVIZOR ?

VAS  sau  VAZ ?
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Ş   -   J

ŞURUB  sau  JURUB ?

ŞOBEN  sau  JOBEN ?

ŞORICEL  sau  JORICEL?

       

MĂNUŞĂ sau  MĂNUJĂ?

RUŞ  sau  RUJ ?
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Ş   -   J

ŞUCĂRII  sau  JUCĂRII ?

ŞAPCĂ  sau  JAPCĂ ?

VIŞINE  sau  VIJINE ?

PIŞAMA  sau  PIJAMA ?

COŞ  sau  COJ ?

  

Diferenţierea unor perechi de sunete
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Ş   -   J

ŞUCĂRII  sau  JUCĂRII ?

ŞAPCĂ  sau  JAPCĂ ?

VIŞINE  sau  VIJINE ?

PIŞAMA  sau  PIJAMA ?

COŞ  sau  COJ ?
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P   -   B

PALON  sau  BALON ?

PISICĂ  sau  BISICĂ ?

 

PISERICĂ
sau  BISERICĂ ?

ALPINĂ  sau  ALBINĂ ?

DULAP  sau  DULAB ?

  

Diferenţierea unor perechi de sunete
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P   -   B

PROASCĂ
sau  BROASCĂ ?

PRAD  sau  BRAD ?

PARĂ  sau  BARĂ ?

UMPRELĂ
sau  UMBRELĂ ?

CUP  sau  CUB ?
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P   -   B

PROASCĂ
sau  BROASCĂ ?

PRAD  sau  BRAD ?

PARĂ  sau  BARĂ ?

UMPRELĂ
sau  UMBRELĂ ?

CUP  sau  CUB ?
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F   -   V

FAPOR  sau  VAPOR ?

FANTOMĂ  
sau  VANTOMĂ ?

FUSTĂ  sau  VUSTĂ ?

COFOR  sau  COVOR ?

PANTOF sau  PANTOV ?
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F   -   V

FASE  sau  VASE ?

FIOARĂ  sau  VIOARĂ ?

FRUNZĂ  sau VRUNZĂ ?

CAFEA  sau  CAVEA ?

MORCOF sau MORCOV?
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F   -   V

FASE  sau  VASE ?

FIOARĂ  sau  VIOARĂ ?

FRUNZĂ  sau VRUNZĂ ?

CAFEA  sau  CAVEA ?

MORCOF sau MORCOV?
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T   -   D

TELEFON
sau  DELEFON ?

TUŞ  sau  DUŞ ?

RITICHE sau RIDICHE ?

FATĂ  sau  FADĂ ?

BRAT  sau  BRAD ?
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T   -   D

TULAP  sau  DULAP ?

TOBĂ  sau  DOBĂ ?

SITĂ  sau  SIDĂ ?

LEBĂTĂ  sau  LEBĂDĂ ?

HALAT  sau  HALAD ?
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T   -   D

TULAP  sau  DULAP ?

TOBĂ  sau  DOBĂ ?

SITĂ  sau  SIDĂ ?

LEBĂTĂ  sau  LEBĂDĂ ?

HALAT  sau  HALAD ?
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C   -   G

CASĂ  sau  GASĂ ?

CANĂ  sau  GANĂ ?

CHIOCEL sau GHIOCEL?

CREION  sau  GREION ?

STEAC  sau  STEAG ?
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C   -   G

CAMION sau GAMION ?

CHEM  sau  GHEM ?

   

CRÂU  sau  GRÂU ?

NUCĂ  sau  NUGĂ ?

BEC  sau  BEG ?
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C   -   G

CAMION sau GAMION ?

CHEM  sau  GHEM ?

   

CRÂU  sau  GRÂU ?

NUCĂ  sau  NUGĂ ?

BEC  sau  BEG ?

  

Diferenţierea unor perechi de sunete 67
Ce, Ci   -   Ge, Gi

CEAPĂ  sau  GEAPĂ ?

CEAM  sau  GEAM ?

MĂRCELE
sau  MĂRGELE ?

GHIOCEL sau 
GHIOGEL?

MINCE  sau  MINGE ?
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Ce, Ci    -   Ge, Gi

CEM  sau  GEM ?

CEANTĂ  sau  GEANTĂ?

CIUPERCĂ
sau  GIUPERCĂ ?

SĂCEATĂ
sau  SĂGEATĂ ?

ZECE  sau  ZEGE ?
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Ce, Ci    -   Ge, Gi

CEM  sau  GEM ?

CEANTĂ  sau  GEANTĂ?

CIUPERCĂ
sau  GIUPERCĂ ?

SĂCEATĂ
sau  SĂGEATĂ ?

ZECE  sau  ZEGE ?
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S   -   Ţ

SANIE  sau  ŢANIE ?

SIGARĂ  sau  ŢIGARĂ ?

RASĂ  sau  RAŢĂ ?

MASĂ  sau  MAŢĂ ?

LANS  sau  LANŢ ?
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S   -   Ţ

SINTĂ  sau  ŢINTĂ ?

SITĂ  sau  ŢITĂ ?

SOARE  sau  ŢOARE ?

FETISĂ  sau  FETIŢĂ ?

OS  sau  OŢ ?
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S   -   Ţ

SINTĂ  sau  ŢINTĂ ?

SITĂ  sau  ŢITĂ ?

SOARE  sau  ŢOARE ?

FETISĂ  sau  FETIŢĂ ?

OS  sau  OŢ ?
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Ş   -   Ce, Ci

ŞAPĂ  sau  CEAPĂ ?

ŞARPE  sau  CEARPE ?

ŞOCAN  sau  CIOCAN ?

GHIOŞEL sau GHIOCEL?

DUŞ  sau  DUCI ?
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Ş   -   Ce, Ci

ŞUPERCĂ 
sau  CIUPERCĂ ?

ŞURUB  sau  CIURUB ?

POŞETĂ  sau  POCETĂ ?

CĂŞULĂ sau CĂCIULĂ ?

ZEŞE  sau  ZECE ?
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Ş   -   Ce, Ci

ŞUPERCĂ 
sau  CIUPERCĂ ?

ŞURUB  sau  CIURUB ?

POŞETĂ  sau  POCETĂ ?

CĂŞULĂ sau CĂCIULĂ ?

ZEŞE  sau  ZECE ?
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J   -   Ge, Gi

JANTĂ  sau  GEANTĂ ?

JOBEN  sau  GIOBEN ?

COJOC  sau  COGIOC ?

SĂJATĂ sau SĂGEATĂ ?

RUJ  sau  RUGI ?
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J   -   Ge, Gi

JUCĂRII
sau  GIUCĂRII ?

JAM  sau  GEAM ?

MĂRJELE
sau  MĂRGELE?

PIJAMA sau PIGEAMA ?

MINJE  sau  MINGE ?
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J   -   Ge, Gi

JUCĂRII
sau  GIUCĂRII ?

JAM  sau  GEAM ?

MĂRJELE
sau  MĂRGELE?

PIJAMA sau PIGEAMA ?

MINJE  sau  MINGE ?
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44 Rime în versuri
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Jocuri cu rime

Sugestii pentru desfăşurarea unor jocuri

Le explicăm copiilor ce sunt rimele: spunem că două cuvinte rimează dacă se termină 
la fel. Dăm câteva exemple: „viţel” rimează cu „căţel”; „păpuşă” rimează cu „mănuşă”; 
„mure” rimează cu „pădure”; etc.

Pe primele două fişe din această serie, există pe fiecare rând un desen în stânga 
paginii şi trei desene în dreapta. Le cerem copiilor să le denumească pe toate, apoi să 
indice care dintre cuvintele din dreapta rimează cu cel din stânga. Dacă au dificultăţi, le 
indicăm să pronunţe cuvântul din dreapta, pe rând, împreună cu fiecare dintre celelalte. 
Apoi le putem cere să încerce să găsească şi alte rime pentru cuvântul respectiv.

După ce copiii s-au familiarizat cu identificarea rimelor, o sarcină interesantă şi 
amuzantă, care stimulează şi creativitatea copiilor, poate fi solicitarea de a inventa, de 
a compune mici poezioare cu fiecare pereche de rime (la început, le dăm şi aici câteva 
exemple; le putem sugera noi primul vers, iar ei să-l compună pe al doilea).

 Exemple:
   „În grădină e o floare
   Ce zâmbeşte către soare.”

  sau „Pe o petală albă de floare
   S-a aşezat o rază de soare.”

sau „Aşezată pe o floare,
 O albină stă la soare.”

 Pe următoarele două fişe sunt perechi de versuri, iar din al doilea vers al fiecăreia 
lipseşte ultimul cuvânt. Pe baza textului şi a rimei, copiii trebuie să identifice aceste cuvinte, 
dintre desenele din dreapta paginii.
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Cuvinte care rimează
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Cuvinte care rimează
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Cuvinte care rimează
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Rime în versuri

Când afară e răcoare,
Eu prefer să stau la .........

Pe o floare, în grădină,
Se opreşte o .........

Iar prin iarbă, mititică,
Cred că este o .........

Colorat şi drăgălaş,
Trece-n zbor un .........

Rătăcită prin verdeaţă,
Parcă am văzut o .........
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Rime în versuri

Urmărind o rândunică,
Stă la pândă o .........

De căldură, un brotac
S-a ascuns sub un .........

Foarte leneş, un cocoş
Stă şi doarme într-un ........

În cireş, pe o crenguţă,
Ciripeşte-o .........

Pe drum trece-un camion, 
Iar pe cer un .........
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