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Material verbal pentru diferențierea sunetelor R-L

Obiective: Pronunțarea corectă a sunetelor R-L în interiorul aceluiași cuvânt. Dezvoltarea vocabularului

Din lista de mai jos specialistul alege cuvinte în funcție de vârsta copilului, nivelul de dezvoltare al limbajului și de 

specificul tulburării.

CALCULATOR, CORAL, ROL, LENJERIE, LEJER, CALORIFER, PRĂJEALĂ VRĂJEALĂ, GRIJULIU,

CURELUȘE, LICURICI, CĂLDĂRUȘĂ GARDULEȚ, BRADULEȚ, RELAȚIE, REGULAMENT, RULMENT,

CĂLDURĂ CĂLARE CĂLĂRIE CĂLĂREȚ CULOARE, COLABORARE COLORAT LEGĂTURĂ PLIMBARE

PLECARE REBEL, RELE, LER, UMBRELĂ☂️, FLUTURE🦋 , FLOARE🌺, FLACĂRĂ🔥, CERNEALĂ,

ALBASTRU,🔵 COPILĂRIE, LIBRARIE, RALUCA, AURELIA, CARLA, CORNELIA, CORNEL, LICURICI,

LIBRARIE, LINIAR📏, LABORATOR, RIMEL, MOLAR🦋 , GULER, FULAR🦋 , FULGER⚡, ACUARELE,

RIGLĂ, PLURAL, PORTOCALA🍊, STRUGUREL, VIOREL, VIORELE, CROCODIL🐊, ȘORICEL🐀, LIBER,

ȘTRUDEL, SARMALE, RĂMURELE, MĂRGELE, PORTOCALIU, PERDELE, RURAL, LARINGE ALĂTURI,

BLATURI, LACRIMI, FIRICEL, CLOR, CLAR, CLARIFICA, CLOROFILĂ, FOLCLOR, CLAR, CLARA,

LACRIMIOARA, LORD, LOREDANA, RECLAMĂ, ORAL, LIBER, VELIER, Velur, A LIVRA, VIRAL, LARVĂ,

PALMIER🌴BROCOLI, OCHELARI,👓 PORTOFEL👛, PĂLĂRIE👒, PLASTURE🦋 ,PORUMBEL 🦋

LINGURĂ🦋 , CARUSEL🎡, LITERĂ, FLORĂRIE. FRANZELA, LEOPARD, POLAR, POLUARE, REGULA,

REGAL.

Cuvintele pot fi grupate pe categorii: animale, obiecte, însușiri, nume de persoane... Cele care pot fi redate cu ajutorul imaginilor pot 

fi asociate unor cartonașe. După fiecare sesiune de corectare, fixare, diferențiere ne jucăm jocul „Probă de 10” în care copilul trebuie 

să-și reamintească 10 dintre cuvintele de mai sus.

Fiecare cuvânt redat, corect are putere magică și închide/deschide un deget de la mână. Când toate degetele sunt închise/deschise 

ridicăm mâinile și ne bucurăm în semn de victorie.Spor la treabă!!! IOANA HEDEA
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1.  Descrie ce este desenat pe foaie. Numerotează rândurile și coloanele. 
2. Numără. Scrie în pătrat câte sunt. Compară. 
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< mai mic 

ARE MAI PUȚIN 

>mai mare 

ARE MAI MULT 
= egal 

ARE LA FEL 
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Activitate: Sărim, cuvinte în silabe despărțim

Descriere: Logopedul va spune un cuvânt însoțit de imagine și îi va cere copilului 

să-l despartă în silabe, sărind pe mingea cu mânere prin cabinet, în funcție de 

numărul de silabe al cuvântului respectiv.

Materiale: minge cu mânere, cartonașe cu imagini și cuvinte

ALEXANDRA IEPURE



ZSUZSANNA PÉTERFY
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Cântecul vocalelor

1. Exersăm vocalele prin vocalize ṣi cântece. Haideṭi să vocalizăm!

2. Exersăm silabele prin vocalize ṣi cântece. Haideṭi să vocalizăm!

3. Cântece de primăvară cu vocale: „A, a, a e primăvară da!” ṣi 

„Primăvara”

A, a, a e primăvară da!

A, a, a, e primăvară da!

Ciocârlia-n aer zboară

Și ca glonṭul se coboară

A, a, a e primăvară, da!

E, e, e zăpadă nu mai e!

Ne jucăm acum la soare

Și purtăm haine uṣoare

E, e, e zăpadă nu mai e!

(autor necunoscut)



Primăvara

A, a, a e primăvară da!

Păsărele-n aer zboară

Prin surprindere coboară

A, a, a e primăvară da!

E, e, e ninsoare nu mai e

Ne jucăm de zor prin parcuri

Alergăm iar ĩn zig-zag-uri

E, e, e ninsoare nu mai e!

I, i, i veniṭi din nou copii!

Jocuri multe ne aṣteaptă

Ne plimbăm veseli pe afară

I, i, i veniṭi din nou copii!

O, o, o totul e minunat!

Fluturaṣi, gâze ṣi păsărele

Zumzăie de zor ṣi ele

O, o, o totul e minunat!

U, u, u ce distractiv este acuʹ

Mingi, leagăne, tobogane, 

Trotinete, role ṣi baloane!

U, u, u ce distractiv este acuʹ!

(Giurgiu A. Ildiko)

AURELIA-ILDIKO GIURGIU



♦ Desenează în borcan cật mai multe

legume a căror denumire conţin sunetul C. 

Desparte cuvintele în silabe.

C



♦ Scrie pe fiecare petală a florii prenume de fete 

care încep cu litera S. Subliniază litera S. 

Colorează floarea. 

ANA SABOU
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ANDREIA CHIRICA



Extras din set de exerciții pentru dezvoltarea laturii fonologice

Eliminarea fonemelor inițiale- Pentru fiecare item copilului i se prezintă câte un rând cu trei imagini.  Dacă eliminăm 

primul sunet al cuvântului atunci una dintre imaginile din rând se va potrivi cu cuvântul rezultat (de exemplu, ce rămâne 

dacă ștergeți / eliminați primul sunet / m / în cuvântul mac?).

MAC

UMĂR

ALUNĂ

ȚARC



FOAIE

SAPĂ

TURMĂ

GOALĂ

ȘCOALĂ

IDEAL

FLORENTINA MOŞNEAG



ANTONELA CHEZAN









LUCIA GÂLGĂU



CĂRTICICA NUMELUI

Materiale necesare: foi A4 colorate, imagini

diverse(decupate din reviste, de pe internet),

carioci, lipici, capsator

Pregătire: se caută cât mai multe imagini a 

căror denumire să înceapă cu literele din numele 

copilului

Instrucțiuni:

-Coperta se realizează scriind numele cu litere mari 

de tipar(pot fi scrise sau tipărite); de la fiecare 

literă se desenează o linie verticală care duce la un 

pătrățel; în acel pătrățel copilul va lipi o imagine a 

cărei denumire începe cu fiecare literă din nume.



- Fiecare pagină a cărții conține o literă din nume 

cu câte două imagini a căror denumire începe cu 

litera respectivă.

- Se capsează și cărticica-i gata!

ADELA GÂLGĂU



Găsește răspunsul pentru întrebările de pe coloana dreaptă, în cadranele din partea stângă:

mă dezinfectez Cum te simți când d-na învățătoare te laudă pentru că ți-ai ajutat un coleg?

mulțumit/ fericit Ce faci când intri într-o cameră în care sunt deja mai multe persoane?

sănătate Dacă te tai la un deget, ce faci?

salut

Bună ziua!

Cum este potrivit să salutăm o doamnă doctor?

Ce îi spunem unei persoane care este bolnavă?



Construiește o propoziție din cuvintele date:

1.Masă/pe/creionul/stiloul/este/şi.

2.Parc/în/copilul/singur/stă.

3.Din/dealul/pe/spatele/sunt/ghiocei/casei.

4.Mele/florile/trandafirii/sunt/roşii/preferate.

5.Frumoasă/plină/de/imagini/cartea/este.

1



Prin ce se aseamănă?

1.bucuria, tristeţea

2.şoarecele, pisica

3.apa, gheaţa

4.cauciucul, hârtia

5.mâna, piciorul

6.iarna, toamna

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________



Identifică diminutivul potrivit pentru fiecare cuvânt dat:

CAROLINA BODEA HAŢEGAN, LĂCRĂMIOARA BUZZO





TEODORA POPESCU


