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Gimnastica şi miogimnastica corpului şi a organelor care 

participă la realizarea pronunţiei. 

 

- exerciţii de motricitate generală: - identificarea ochilor, urechilor, gurii;  

                                                       - mişcări ale capului;  

                                                       - mişcări ale degetelor;  

                                                       - strângerea pumnilor;  

                                                       - mişcări alternative ale mâinilor către piciorul 

opus; 

                                                       - exerciţii de lateralitate stânga-dreapta. 

- exerciţii pentru dezvoltarea musculaturii faringiene: 

                                                       - rotirea capului;  

                                                       - întoarcerea capului de la stânga la dreapta;  

                                                       - înclinarea capului în faţă şi pe spate. 

- exerciţii pentru dezvoltarea mobilităţii aparatului fonoarticulator:  

                            - exerciţii de mobilitate a feţei:  

                                                      - umflarea simultană a obrajilor;  

                                                      - umflarea obrajilor cu dezumflarea prin lovire;  

                                                      - clipirea ochilor concomitent şi apoi alternativ;  

                                                      - închiderea şi deschiderea ochilor, concomitent 

cu ridicarea şi coborârea ritmică a sprâncenelor; 

                                                      - rictusul;  

                                                      - imitarea râsului şi a surâsului;  

                                                      - încreţirea şi descreţirea frunţii; 

                                                      - umflarea alternativă a obrajilor; 

                                                      - suptul obrajilor. 

                            - exerciţii de mobilitate a maxilarelor: 

                                                      - închiderea şi deschiderea gurii; 

                                                      - împingerea înainte şi apoi retragerea 

maxilarului inferior; 

                                                      - mişcarea maxilarului inferior de la stânga la 

dreapta şi invers;  

                                                      - ridicarea şi coborârea maxilarului; 

                                                      - muşcătura. 

                            - exerciţii de mobilitate a limbii:  

                                                       - pisicuţa bea lapte;  

                                                       - limba şterge dinţii;  

                                                       - limba şterge buzele; 



                                                       - scoaterea ritmică şi rapidă a limbii 

şi  retragerea ei în cavitatea bucală; 

                                                       - mişcări la dreapta şi la stânga ale limbii, astfel 

încât limba să atingă colţurile buzelor; 

                                                       - mişcări în sus şi jos ale limbii;  

                                                       - scoaterea limbii în formă de lopată;  

                                                       - scoaterea limbii în formă de săgeată; 

                                                       - scoaterea limbii în formă de jgheab. 

                           - exerciţii pentru buze şi obraji:  

                                                       - acoperirea alternativă a unei buze prin cealaltă; 

                                                       - formarea unei pâlnii (limba ca un jgheab); 

                                                       - strângerea buzelor şi suflarea aerului cu putere, 

ca la pronunţarea sunetelor “b” şi “p”; 

                                                       - umflarea buzelor prin reţinerea aerului în 

cavitatea bucală;  

                                                       - mişcări de sugere-umflare a obrajilor;  

                                                       - mişcări de ţuguiere-întindere a buzelor (surâs).  

                           - exerciţii pentru vălul palatin:  

                                                       - imitarea căscatului; 

                                                       - imitarea înghiţitului; 

                                                       - imitarea tusei.  

1. Educarea respiraţiei şi a echilibrului dintre inspir şi expir.  

- exerciţii pentru dezvoltarea muşchilor toracelui şi a capacităţii pulmonare:  

                                                      - inspiraţie pe gură- expiraţie pe nas şi invers;  

                                                      - inspiraţie şi expiraţie numai pe nas şi apoi 

numai pe gură;                              - inspiraţie scurtă şi expiraţie lungă şi invers; 

- stingerea unei lumânări; 

- exerciţii de inspir pe nas şi expir pe gură, respectiv inspir pe gură şi expir pe nas; 

- învârtirea moriştei prin suflu;  

- suflarea de balonaşe;  

- suflarea cu paiul într-un pahar cu apă;  

- stingerea lumânărilor de pe tort (creioanele sunt imaginate a fi lumânări);  

- suflarea pufului unei păpădii (creionul galben sau cel alb e ales să fie păpădie);  

- mirosirea unei flori (un creion colorat).  

 

 



   PICTOGRAME  GIMNASTICĂ  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUGESTII PENTRU IMBUNATATIREA AUZULUI FONEMATIC: 

Folosirea onomatopeelor: 

a) recunoaşterea şi imitarea diferitelor zgomote din natură: 

–        vântul: vâjjjjjjjj, şşşşşş; 
–        telefonul: ţârrr; 
–        la doctor: aaaa; 
–        ceasul: tic-tac; 

–        clopoţelul: cling-cling; 
–        puşca: pac-pac; 
–        mitralierea: trrrr-trrrr. 

b) vocea animalelor/insectelor (recunoaşterea şi imitarea diferitelor 
animale/insecte): 

–        pisica: miau-miau, piss-
piss; 

–        câinele: ham-ham; 

–        vaca: muuu; 

–        calul:dii-diii; 

–        măgarul: i-aa; 

–        porcul: guiţ-guiţ; 

–        găina: cotcodac-cotcodac; 

–        puiul: piu-piu; 

–        cocoşul: cucurigu; 

–        raţa: mac-mac, lipa-lipa; 

–        gâsca: ga-ga, ssss; 

–        capra: meee-meee; 

–        oaia: beee-beee; 

–        şoricelul: chiţ-chiţ; 

–        ursul: mor-mor; 

–        broasca: oac-oac; 

–        lupul: auuu; 

–        şarpele: sssss; 

–        cucul: cu-cu-cu; 

–        ciocănitoarea: cioc-cioc; 

–        pupăza: pu-pu-pu; 

–        pasărea: cip-cip; 

–        cioara: cra-cra; 

–        papagalul: crrr-crrr; 

–        albina: zum-zum; 

–        musca: bâzz-bâzz; 

–        greierul: cri-cri. 



c)recunoaşterea sunetelor produse de diferite instrumente muzicale:  toba  

(bum-bum), xilofonul, pianul, vioara, trompeta (ta-ta); 

d) recunoaşterea sunetelor produse de mijloacele de transport: 
 
–        trenul: şşşşş-uuuu; 
–        motocicleta: bârrrr; 
–        poliţia: nino-nino; 
–        avionul: vvvvvv; 
–        maşina: brum-brum. 
 
e) recunoaşterea vocii care-l strigă; 
f) repetarea unui ritm bătut de logoped cu degetele în masă; 
g) repetarea unui ritm bătut de logoped cu ajutorul unei tobe; 
h) repetarea unui cântecel; 
i) exteriorizarea trăirilor emoţionale: 
 
–        fericire: Oleee!, Yupiii!, Ura!, Ieee!, Ha-ha!; 
–        supărare: Măi-măi!, Of!, Oh!, Ah!, Vai!, Ptiu!, Ohooo!; 
–        uimire: Ooo!, Oau!, Ups!; 
–        încântare: Oauuu!. 
 
j) acţiuni: 
 
–        a bea: gâl-găl; 
–        a adormi: nani-nani; 
–        sare mingea: ping-pong (Jurcău şi Jurcău, 1999); 
–        a tremura: brrr-brrrr; 
–        a sforăi: sforrr-sforrr; 
–        a tăia cu foarfeca: ţac-ţac; 
–        linişte: şşşş; 
–        oprirea cailor: pârrr (Vrăjmaş, 2007); 
–        crăparea lemnelor: prr-prr; 
–        a strănuta: hapciu. 
 

 

 



ALFABETUL ÎN IMAGINI 

 

 

 

 

 



Descoperă litera care lipsește .... 

 Sunet inițial 

                           
_CAUN                     _IET                            _ALĂ                  _UCSAC 

 

 Sunet median 

               

CE_S                          CAR_E                      CA_Ă                      CO_T   

 

 Sunet final 

                

GAR_                         MAȘIN_                  DULA_             CREIO_ 

 



Găsește cuvintele  date : 

                            CAR BOT 

 CEL MAS 

 NĂ 

PUN VLE TE 

 LEV 

 RO 

RE CĂ DO 

 

 TE FLOA 

E 

HAI 

 CE A 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 



Găsește cuvintele date : 

MAR MUS ȘCO 

FE GA  DIN 

TE 

PÂI REAS CĂ RE 

 LAR 

 TRĂ TĂ 

 NE 

MÂN RE 

 CA PUC NĂ 

PA 

 MÂ 

GE MER 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 



Găsește cuvintele date : 

CAS BI 

 TE                                  ROU TE 

CA                                                            LE 

 TEL  

IET                                                FON 

CAR 

 GHIOZ ION 

 CRE NAR 

DAN GU 

 MĂ 

 PE 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 

 



Găsește cuvintele date : 

MAR LÂN 

 STÂN 

DREAP 

 GI TA TE 

GĂ TE 

 GA NE PĂ 

 PES 

  DU CHIS 

 CHIS 

DES ÎN  

 ȚIN 

 MUL PU 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 



Găsește cuvintele date : 

  CAR CUȘ 

 MA TE TE 

 CĂ 

SĂ PUN 

 SCA JĂ 

 MAS CĂ RĂ 

 GE 

MIN MUN 

 TE RE 

 RE 

SOA PLA  

 GE 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 

__________________              ___________________            __________________ 



Exercițiu ”Moara  cu litere” 

Scop: dezvoltarea capacitatii de analiza si sinteza, activizarea 

vocabularului  

Timp: 5- 10 MINUTE 

Sarcina didactică: Copiii trebuie sa alcatuiasca cuvinte simple din 

literele date: 

R 

T                 C 

 I V 

    N U 

S                           M 

D                O 

L 

……………………………………………                        …………………………………………. 

……………………………………………                        …………………………………………. 

……………………………………………                        …………………………………………. 

……………………………………………                        …………………………………………. 

……………………………………………                        …………………………………………. 

……………………………………………                        …………………………………………. 



GĂSEȘTE   CUVÂNTUL CARE LIPSEȘTE …….  ( Acțiuni )   

 Cuvânt median    

 ANA  .................... LA ȘCOALĂ. 

 ELEVUL ........................ PE CAIET. 

 MAȘINA .............................. PE STRADĂ. 

 COCOȘUL  ...........................PE GARD. 

 PĂPUȘA ...................... ÎN DULAP. 

 

 Cuvânt inițial  

 ......................... LACĂTUL CU CHEIA. 

 .......................... ARAGAZUL . 

 .......................... O ÎNGHEȚATĂ. 

 ..........................  MAȘINA. 

 ......................... FEREASTRA. 

 

 Cuvânt final  

 PÂRÂUL RECE PRIN PĂDURE  ......................... 

 MARIA LA VIOARĂ     ............................. 

 CEZAR PE ZIAR  .......................... 

 TURISTUL PE MUNTE ...................... 

 PASĂREA PE CREANGĂ SE ........................ 

 

 

 

 



GĂSEȘTE   CUVÂNTUL CARE LIPSEȘTE …….  ( Obiecte ) 

 

 Cuvânt inițial 

 ................... SE JOACĂ CU MINGEA. 

 ...................  SUNT ÎN COȘ. 

 ..................... CAD DIN COPACI. 

 ..................... CRESC ÎN GRĂDINĂ .  

 ...................... SCRIE O SCRISOARE. 

 

 Cuvânt median  

 PUN  ....................... IN CUTIE. 

 MĂTUR  ............................. DIN CURTE . 

  ADUN  ............................... DIN CAMERĂ. 

 ARANJEZ ........................... ÎN DOSAR. 

 COLOREZ ............................ DIN POVESTE. 

 

 Cuvânt final  

 CARTEA ESTE PE ........................... 

 ARANJEZ HAINELE  ÎN .............................. 

 SCRIU TEMA PE .............................. 

 PUN FLORILE ÎN ............................... 

 MĂNÂNC  LA  ................................. 

 

 

 



DESCOPERĂ  PROPOZIȚIILE DATE ........... 

 

1. MAȘINAMERGEPESTRADĂ. 

__________________________________________________________ 

2. ARUNCMINGEALACOȘ. 

__________________________________________________________ 

3. PUNJUCĂRIILEÎNDULAP. 

__________________________________________________________ 

4. ELENACITEȘTEDINCARTE. 

__________________________________________________________ 

5. ÎNPARCSTAUPEBANCĂ. 

__________________________________________________________ 

6. AFARĂESTEFOARTECALD. 

__________________________________________________________ 

7. IARNAFARĂNINGE. 

__________________________________________________________ 

8. MĂJOCÎNPARCCUANA. 

__________________________________________________________ 

9. DESENEZPEFOAIEOCASĂ. 

__________________________________________________________ 

10. COCOȘULCÂNTĂDIMINEAȚA. 

__________________________________________________________ 

11. PUNFLORIÎNGRĂDINĂ. 

__________________________________________________________ 

12. SOARELESTRĂLUCEȘTEPECER. 

__________________________________________________________ 

13. PRIMĂVARAÎNFLORESCPOMII. 

__________________________________________________________ 



DESCOPERĂ PROPOZIȚIILE DATE............................. 

Fragment din povestea ”Fluturele si crisalida” 

        ”Eraodataunomcareiubeatoatecreaturileviidepepamant:pasariinsecte 

animaleIntr-ozimergandprintr-opaduregasiocrisalidadeflutureHotarisao 

iaacasapentruavedeaminunatatransformareaacesteiainflutureZilele 

treceauunadupaaltaInceade-asapteaziaparuomicadeschizatura.Omulse 

asezasiurmaritimpdecatevaorecumflutureleseluptasaiasaApoideodatase 

opriPareacanumaipoatefacenimicOmuldecisesaajuteflutureleasacaluao 

foarfecasidespicainvelisulFlutureleiesiimediatdaraveacorpulnedezvoltat 

siaripilemicisifragile. ” 

Transcrie propozițiile  corecte  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 



Găsește ordinea corectă a cuvintelor  în propozițiile date.... 

1.  MARA , FLOARE, ÎN, PLANTEAZĂ, GRĂDINĂ. 

__________________________________________________________ 

2. MAMA, ÎN, BUCĂTĂRIE, CURAT, FACE. 

__________________________________________________________ 

3. COȘUL,MERE, ESTE, PLIN,CU. 

__________________________________________________________ 

4. CITESC, POVESTE, O,PRINȚESE, CU. 

__________________________________________________________ 

5. PE, URC, SCARĂ, POD, ÎN. 

__________________________________________________________ 

6. DESENEAZĂ, CREIOANE, COLORATE, CU, LILI. 

__________________________________________________________ 

7. DESCHISĂ, UȘA, ESTE, CAMERA, COPIILOR, SPRE. 

__________________________________________________________ 

8. DULAP, HAINELE, PUN, CURATE, ÎN. 

__________________________________________________________ 

9. MĂNÂNC, CASTRON, DIN, CEREALE, LAPTE, CU. 

__________________________________________________________ 

10. PARC, JOACĂ, SE, COPIII, MINGEA, CU, ÎN. 

__________________________________________________________ 



CITEȘTE POVESTEA "BĂIATUL CARE A STRIGAT "LUPUL"" 

                   A fost odată un băiat de păstor care s-a plictisit stând așezat pe un deal 

si urmărind oile sătenilor. Pentru a se amuza, băiatul a început să strige în gura 

mare "Lupul! Lupul! Lupul fugărește oile!".Satenii au venit pe deal, ca să-l ajute pe 

băiat să-l alunge pe lup. Dar când au ajuns în vârful dealului, nu au găsit nici un 

lup. Băiatul a râs când a văzut fețele lor furioase. "Nu striga lupul, băiețel de 

păstor, când nu există niciun lup!", au spus sătenii. Ei au coborât de pe deal și l-au 

lăsat pe băiat singur. Mai târziu, băiatul a strigat din nou: "__________________ 

fugărește oile!" Râzând  ____________privea cum sătenii alergau pe deal ca să-l 

ajute să alunge lupii. Când sătenii nu au văzut nici acum un lup, i-au spus băiatului 

cu mânie: "Păstează-ti strigăturile pentru atunci când va fi cu adevărat un pericol. 

Nu striga lupul când nu există niciun lup!". Dar băiatul doar a zâmbit și i-a urmărit 

cum bombone coborând din nou dealul. Mai târziu, băiatul a văzut cu adevărat un 

lup care se plimba pe lângă turma de oi. Alarmat, el a sărit în picioare și a strigat 

cât a putut de tare: "Lupul! Lupul!" 

Dar sătenii au crezut că încearcă să îi păcălească din nou, așa că nu au venit. 

La apus, toți se întrebau de ce băiatul de păstor nu se întorsese în sat cu oile lor. 

Au urcat pe deal pentru a-l căuta pe băiat. L-au găsit plângând. 

"A fost într-adevăr un lup aici!" Turma s-a risipit! "Am strigat:" Lupul! "De ce nu ați 

venit? 

Un bătrân a încercat să-l îmbuneze pe băiat când mergeau înapoi în sat. 

"Te vom ajuta să căuți ____________ pierdute mâine dimineața", a spus el, 

punându-și brațul pe umărul băiatului și continuând, "Nimeni nu crede un 

mincinos... nici măcar când spune adevărul!" 

Potrivește cuvintele în textul dat  

                                                                      

   Băiatul                                               oile                                            lupul  



IDENTIFICĂ VERSURILE CARE LIPSESC din poezie  ...................... 

 
SOMNOROASE PĂSĂRELE 

                                                  de Mihai Eminescu 
 

                        Somnoroase păsărele 
                        ____________________________, 
                        Se ascund în rămurele – 
                        Noapte bună! 
  
                        Doar izvoarele suspină, 
                        Pe când codrul negru tace; 
                        ____________________________– 
                        Dormi în pace! 
  
                        Trece lebăda pe ape 
                        Între trestii să se culce – 
                        Fie-ţi îngerii aproape, 
                        _________________________ 
  
                        Peste-a nopţii feerie 
                        Se ridică mândra lună, 
                        Totu-i vis şi armonie – 
 ________________________ 

 

 

 

Pe la cuiburi se adună, /    Dorm şi florile-n grădină –  /    Somnul dulce! 
/      Noapte bună! 
 
 



RECUNOAȘTE POVESTEA ……………….. 
Fragment  
 

       ”  Într-o zi, capra cheamă iezii de pe-afară şi le zice: 

  – Dragii mamei copilaşi! Eu mă duc în pădure ca să mai duc ceva de-a 

mâncării. Dar voi, încuieţi uşa după mine, ascultaţi unul de altul, şi să nu 

cumva să deschideţi până ce nu-ţi auzi glasul meu. ” 

 

1. Despre ce poveste este vorba? ( recunoaște  și autorul !) 

__________________________________________________________ 

2. Care sunt personajele ? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. Care esre personajul negativ al poveștii? ( argumentează de ce ) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. Ce se întâmplă în povestea dată ? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. Ce învățăm din poveste? ( morala)  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXE 

 

 

 



 



 
 



 
 

 



 
 

 



 



 
 

 

 



 
 



 
 

 


