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Proferor logoped  SORA IOANA 

Scoala Gimnaziala “Liviu Rebreanu”,  Mioveni 

CJRAE,  Argeş 

 

 

Diferenţierea sunetelor  Z – J 

Emiterea corectă a sunetelor: 

Z J 
-varful limbii ascuns in spatele dintilor 
de jos; 
-buzele usor intinse; 
-corzile vocale vibreaza; 
-aerul pe mana se simte rece. 

-varful limbii ascuns in spatele dintilor 
de jos; 
-buzele usor rotunjite; 
-corzile vocale vibreaza; 
-aerul pe mana se simte cald. 

 

Sunetele vor fi emise prelungit, alternativ  si in şoapta. 

 

1. Silabe cu sunetele Z si J (silabe directe, inverse, 
reversibile) : 

za - ja az - aj aza - aja zaz- jaj 

ze – je ez - ej eze - eje zez – jej 

zi – ji iz - ij izi - iji ziz – jej 
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zo - jo 
 

oz - oj ozo - ojo zoz - joj 

zu - ju uz - uj uzu - uju  zuz - juj 

 

2. Sunetul Z este înlocuit cu sunetul J (paronime): 

cozi - coji zar - jar zale-jale gaz-gaj străzi-străji 
  

 

3. Sunetele Z si J în acelasi cuvânt. 

bandajez dozaj jaluzele angajez 
aranjez incurajez protejez voiajez 
 

 

4. Care este forma corectă a urmatoarelor cuvinte ? Taie 
cuvantul gresit. 

ziua sau jiuă vrăzit sau vrăjit vijitiu sau vizitiu 
raze sau raje varză sau varjă bagaj sau bagaz 
bronz sau bronj brânză sau 

brânjă 
valize sau valije 
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5.Transforma cuvintele din mai multe în unul (plural-
singular) : 

mânji – mânz  treji – treaz  
obraji – obraz viteji – viteaz 
mieji – miez  breji - breaz 

 

 

6. Asculta propozitiile, apoi completeaza ce cuvinte 
lipsesc : 

Iapa are doi mânji. 
Iapa are un ………… 

La ora sapte ei sunt treji. 
La ora sapte el 
este……….. 

Soldaţii au fost viteji. 
Soldatul a fost……….. 

Mama m-a sarutat pe 
amandoi obrajii. 
Mama m-a sarutat pe un 
………. 

 

7. Care este litera ce lipseste ?  Z sau J ? 

_iuă pa_ă gara_ 
_ucării pân_ă araga_ 
_achetă vra_ă obra_ 
_ebră brân_ă patina_ 
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8. Asculta cu atentie propozitiile si spune dacă se aud 
cuvinte gresite. Corectează acolo unde observi greseala. 

Colega mea Jeni are părul împletit în două coji. 

Astăji este jiua mea. 

Vrăzitoarea din povestea Albă-ca- Jăpada a fost 
pedepsită. 

Am văjut în garaz o maşină nouă. 

In fiecare ji mă trejesc în zori. 

Viteja este înterjisă pe unele străji. 

Iarna unele animale hiberneajă în vijuinele lor. 

 

9. Propozitii, poezii si ghicitori pentru diferentierea 
sunetelor Z si J: 

Jenică are multe jucării. 

Tata îşi renovează garajul. 

Bunicul cumpară un cojoc nou. 

La plajă voi înălţa zmeul. 

Jana se joacă cu zarul. 

Julieta si Zamfira îl viziteaza pe Jan. 
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Pe o buturugă groasă 

Gândacelul a sărit, 

Iepuraşul l-a zărit 

Si-a fugit cuprins de groază. 

 

Zece pui sparg zece vase 

Strică flori din zece vase, 

Ş-apoi nu bagă de seamă 

Că pe masă varsă zeamă.   

  

Am un pui de melc viteaz 

Ce păcat că nu e treaz,  

Şi doi cai de lemn viteji 

Niciodată nu sunt treji. 

 

Zâna zorilor vine 

Cu o rază de soare, 
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Pe obraji la fiecare, 

Vraja ei să auzim 

Şi la timp să ne trezim. 

 

Se mai joacă, mai visează 

Cu un ochi vrabia vânează 

Se tot dă pe lângă oală 

Si se spală, spală, spală. 

(Pisica) 

 

Prin alun şi prin stejar 

Ghemotoacele de jar, 

Se zăresc ba sus, ba jos 

In joc sprinten si voios. 

(Veveritele) 

 


