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CUVÂNT INTRODUCTIV 

 

Proiectul educațional “Curcubeul cuvintelor” aduce, în fiecare an, noi perspective în 

abordarea tulburărilor de limbaj și comunicare ale copiilor din grădinițe. 

Materialul pe care îl propunem are ca scop sprijinirea educatoarelor în activitatea de 

prevenire, respectiv de intervenție precoce asupra tulburărilor de limbaj, la copiii din grupele 

mijlocii, grupe la care profesorul logoped nu are posibilitatea, conform reglementărilor, de a 

interveni specific. Ca urmare, doamnele educatoare sunt cele care intervin timpuriu în demersul 

complex al dezvoltării limbajului și comunicării corecte, eficiente și expresive la copii. 

Iată de ce profesorii logopezi din cadrul Centrului Logopedic Interșcolar Cluj, ne-am reunit  

în strădania de a realiza un material ușor de utilizat, material care respectă cerințele Curriculumului 

pentru Educație Timpurie. Acest material vine în ajutorul doamnelor educatoare, propunând o serie 

de activități, exerciții și jocuri specifice intervenției logopedice, dar fiind adaptate temelor din 

curricula specifică grădinițelor. În consecință, utilizând aceste materiale, doamnele educatoare pot să 

desfășoare activitățile specific curriculare și, în același timp, să realizeze o intervenție timpurie în 

dezvoltarea și stimularea limbajului și comunicării copiilor, fără a pregăti materiale în plus față de 

cele necesare planificării specifice. 

Structurarea materialului pe care îl propunem s-a realizat ținând seama de  condițiile  

esențiale ale formării unor capacități/deprinderi de bază în dezvoltarea unei comunicări corecte,  

clare și expresive: motricitatea articulatorie, respirația neverbală și verbală eficientă și lipsită de 

efort, capacitatea de identificare/discriminare/diferențiere fonematică, dar și deprinderile de ritm, 

care să desăvârșească o comunicare clară și expresivă. 

Am propus, așadar, pentru temele din curriculumul pentru educație timpurie, câte un set de 

exerciții structurate pe o singură pagină: 

 caseta cu exerciții de gimnastică fonoarticulatorie (scopul acestora fiind dezvoltarea 

deprinderilor de a realiza mișcările necesare pentru articularea corectă a sunetelor); 

 caseta cu exerciții de respirație (scopul fiind dezvoltarea capacității de a emite o undă 

expiratorie prelungită, realizată fără efort, așa încât vorbirea să se realizeze fluent, fără 

întrerupere sau pauze pentru inspirație); 

 caseta cu exerciții pentru dezvoltarea auzului fonematic, exerciții care vor eficientiza 

deprinderile de ascultare și comparare auditivă, astfel încât copiii să își dezvolte 

componentele conștiinței fonologice. 

Toate aceste aspecte sunt necesare pentru realizarea unei comunicări corecte, eficiente și 

expresive/plăcute, pe care o dorim tuturor copiilor noștri. 

Iată de ce materialul propus aici credem că va fi util în grădinițe, deoarece poate fi folosit ușor, atât 

în activitățile frontale, cât și în activitățile pe grupe, fiind un instrument la îndemâna doamnelor 

educatoare. 

Exercițiile propuse sunt, în mare parte, integrate în materiale compuse de către profesorii 

logopezi ai Centrului Logopedic Interșcolar din cadrul CJRAE Cluj. Aceștia au imaginat scurte 

povestiri și poezioare, care să mențină atenția și motivația copiilor pentru exercițiile propuse, 
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exerciții care, dacă ar fi realizate fără a fi integrate în materiale atractive, pot deveni obositoare și 

plictisitoare pentru preșcolari. 

Toate aceste propuneri ale noastre au venit ca o consecință firească a activităților realizate în 

parteneriatele din cadrul Proiectului educational „CURCUBEUL CUVINTELOR”, desfășurat la 

nivel județean și regional. 

 
Dragi copii și doamne educatoare, sperăm că veți exersa cu bucurie și mult spor! 

 
Prof. logoped Panțiru Daciana Maria 

Coordonator Centrul Logopedic Interșcolar Cluj 



7  

 

 

 

CÂND / CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



8  

NATURA ŞI ANOTIMPURILE 

 

Profesor logoped Morar Ioana Octavia, CJRAE Cluj 
 
 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

 Calul trage căruţa încărcată cu legume şi 

fructe recoltate (clo-cla, clo-cla) 

 Calul fornăie – vibrarea buzelor 

 Calul mănâncă fân: deschiderea şi inchiderea 

gurii 

 Calul rumegă: imitarea rumegatului 

animalelor 

 Barza pleacă în ţările calde (pocnet cu limba 

în cerul gurii) 

 Am mâncat fructe sănătoase şi ne curăţăm 

buzele (mişcări circulare cu limba care şterge 

buzele) 

 Ne curăţăm dinţii - ştergerea dinţilor pe 

exterior şi pe interior cu limba. 

 Suflăm nasul în batistă 

 Mirosim flori de toamnă (crizantema) şi 

spunem pe expir: “Ce frumos miroase 

floarea!” 

 Mirosim fructele şi legumele alternând 

inspiraţia: cu o nară, apoi cu cealaltă, apoi cu 

ambele nări. 

 E răcoare – încălzim mâinile – suflu prelungit 

 Suflăm frunzele: 

 Mutăm frunze mici de hârtie cu paiul dintr-o 

parte în alta a măsuţei. 

EXERCIȚII DE RITM AUZ FONEMATIC 

 Avem multe fructe şi legume, suntem fericiţi 

şi cântăm: traa  la  lalala 

 Cad castane- bătăi cu degetul respectând 

următorul ritm: 

 
Poc   poc  poc 

Poc  Poc   Poc 

Poc     Poc    Poc 

 
Roata morii se-nvârteşte, ţac, ţac, ţac 

Porumbul îl mărunţeşte ţac, ţac, ţăc. 

Morăriţa şi morarul ţac, ţac, ţac 

Vor umple îndat’ hambarul ţac, ţac, ţac. 

Iar copiii împreună ţac, ţac, ţac 

Cu plăcere se adună, ţac, ţac, ţac 

Şi muncesc cu drag şi spor ţac ţac ţac 

Culeg tot de pe ogor, ţac, ţac, ţac. 

 Bate vântul încet – ffff- fâşşş, mai tare – vvvv, 

e vijelie – jjjjjj 

 Cioara – cra-cra-cra 

 E frig – brrrr / dârrrrr 

 Strănutul – hapciu! 

 S-a rupt sacul plin cartofi – hâşşş, hâşşş 

 Scârţâie roţile căruţei: scârţ, scârţ. 

 Calul tropăie: trop, trop 

 Urcăm pe scară să culegem mere – hopa! 

 Oprim  căruţa încărcată  cu  legume  şi  calul – 

hoooo! 

 Plouă – pic,pic, pic 

 Sacul este foarte greu - ufff 

 Tună – bum, bum, bum! 

 Ursul caută loc pentru hibernare – morr, 

morr! 

 Veveriţa ia nuci – ţup, ţup 

 Ciocănitoare – cioc-cioc-cioc! 
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TOAMNA DARNICĂ 

Profesor logoped Nagy-Mezei Beáta, CJRAE Cluj 
 
 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

 
 Boabele de struguri cântă vocale. Cântă 

şi tu cu ele: a,e, i ,o, u, e 

 
 

 
 

 

 

 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

 
 Cum bem siropul de afine cu paiul? Imită şi 

tu. 

Cum suflă vântul? Imită norişorul. 
 
 

 
 

 
 

EXERCIŢII DE RITM 

 
 Plouă! Imită sunetul picăturilor de 

ploaie. 

 

 

 
 

 

 

 

AUZ FONEMATIC 

 
 Denumeşte fructele pe silabe şi spune câte 

silabe are fiecare! 

 

 

 

Sursa acestei imagini: www. publicdomainvectors.org 

http://www/
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ROADELE CÂMPULUI 

Profesor logoped Andreica Grațiela, CJRAE Cluj 
 

 

 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

 Umflăm obrajii (simultan/alternativ); 

 Ridicăm/coborâm limba; 

 Mișcăm limba lateral TIC/TAC (împingem 

obrajii, ascundem cireașa); 

 Ștergem cu limba buzele că am mâncat o 

căpșunică (Yamiii! Ce gustos!); 

 Lingem pepenele rece ! 

Identifică fructele. Mirosim pe rând: 

- portocala, 

- căpșunele, 

- lămâia, 

- para, 

- nuca de cocos. 

 

Inspirăm 3 timpi (ținem respirația)- expirăm 3 

timpi; 
 

 

 
Suflăm supa de legume/ceaiul fierbinte de fructe 

(de 5 ori, de 6 ori, de 7 ori etc.). 

EXERCIȚII DE RITM AUZ FONEMATIC 

Ne mișcăm (pas cadențat/ritmat)/ tropăim despre 

fructe noi vorbim! 

PE-PE-PE...RE-RE-RE 

ME-ME-ME. .. RE-RE-RE 

Spunem rime/cuvinte în cascadă; 

PARĂ/BARĂ 

MERE/PERE/BERE 

 
Ne mișcăm/ aplaudăm (pe silabe) despre fructe 

discutăm! 

PRUUUU ... NE 

MUUUU .... RE 

PEEEEE. .. RE 

MEEEEE .. RE 

Joc „Facem lanțul de cuvinte!” 

Fiecare copil spune un cuvânt din categoria aleasă 

(fructe/legume) și se alătură unui alt copil, 

formându-se astfel un lanț de copii. 

Facem lanțul tot mai lung! 

 
Cum cad multe cireșele din copac? 

Dar vre-o cinci nuci de cocos? 

Și merele dacă le scuturăm din pom? 
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PLOAIA, VÂNTUL, CEAŢA, BRUMA 

Profesor logoped Gavriș Sorina, CJRAE Cluj 
 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

Eu cu limba dragi copii, 

Gustul dulce îl simt pe cer 

Eu ridic limba copii 

Lingurița s-o ofer! 

Și tic tac din stânga în dreapta 

Ca să simt și eu și ceața 

Umedă și rece a toamnei 

Calmul și dragostea doamnei!! 

Și să respirăm cu toți acum 

Aeru-n plămâni să intre 

Și cu vorbe dulci acum 

Pe noi toți să ne dezmierde. 

 

 
(Inspirăm și expirăm pe nas de trei ori; apoi 

inspirăm pe nas și expirăm pe gură, tot de trei ori) 

Ghicitoare 

Apă multă-n stropi mărunți, 

De-i jos și deasă te-ncrunți. 

Dacă-i sus și îndesată, 

Seamănă cu-n snop de vată. (ceața) 

 

 

EXERCIȚII DE RITM AUZ FONEMATIC 

Eu acum în picioare mă ridic 

Și o ploaie a pornit 

Pic, pic,pic , cu degețelele 

Ca să treacă ropotele. 

(batem ritmul pe masă; tropăim cu picioarele – în 

timp ce rostim poezia ) 

 
A căzut întâia brumă 

Și au rămas copacii goi. 

Toamna trena și-o adună 

Vrea să plece de la noi*. 

Ghici ghicitoarea mea! 

 
Cine urlă fără surlă? 

Cine umblă fără umbră? (vântul) 

 
Să ne imaginăm că suflă vântul încetișor, îl 

auzim. Iar din guriță iese sunetul șșșș prelung. 

(repetăm de trei ori). 

În continuare vântul de toamnă se transformă în 

vijelie: vâjjj-vâjjj (de trei ori de la încet la tare). 

 
- Închideți ochii și imaginați-vă ritmul în 

care se leagănă frunzele care cad, pe 

măsură ce țes trena toamnei. 

- Cum scutură toamna bruma pe pământ? 

Clin-clin-clin, clin-clin, clin…..Hai să-i 

găsim cântecul! 

Cu ce sunet încep cuvintele următoare: 

rece, umezeală, ceața, brumă, 

vântul și ploaia. 

* autor Niculina Mureșan 
 

Bibliografie: Google, Manual de clasa a IV-a a, M. Peneș, O Huțu, Ed. Aramis 
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CATASTROFE NATURALE/ ECOLOGICE 

Profesor logoped Murzac Claudia-Dana, CJRAE Cluj 
 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

 
 Umflăm cu aer amândoi obrajii și îi spargem 

cu degetele: aerul iese cu putere printre 

buzele strânse – explozie! (erupție vulcanică) 

 Umflăm cu aer doar obrazul stâng și îl 

spargem cu un deget, apoi doar obrazul drept 

și îl spargem cu un deget – aerul iese cu 

putere printre buzele strânse – explozii mai 

mici. 

 Lipim vârful limbii de cerul gurii mai în spate 

și apoi îl tragem cu putere în jos (seamănă cu 

tropăitul căluțului, dar e mai ușoară mișcarea) 

– astfel imităm sunetul picăturilor de ploaie 

pe pervaz: cli-cli-cli-cli-cli. 

 Lăsăm buzele moi și suflăm aer cu putere 

printre buze – brrrrrrrrrrrrrruu! Se mișcă 

Pământul! 

 Tragem aer în piept pe nas și apoi îl dăm afară 

pe gură rostind încet vocala „ă”, pe care o 

prelungim cât de mult putem: ăăăăăăăăăăăăă 

– geme Pământul! 

 Tragem aer în piept pe nas, îl ținem până 

numărăm la trei, rotunjim gura și îl dăm afară 

cu un șuierat ușor: șșșșșșșșșș – un vânticel. 

 Tragem aer în piept pe nas, îl ținem până 

numărăm la cinci, rotunjim gura și îl dăm afară 

cu un șuierat puternic: vjjjjjjjjjj – o vijelie! 

 

 

EXERCITII DE RITM AUZ FONEMATIC 

 Tropăim cu picioarele în ritm în timp ce 

rostim: ne miș-căm, tro-pă-im, un cu-tre-mur 

pre-gă-tim! Grum – grum – grum – grum – 

grum – grum – grum! 

 Cu mâinile ridicate pe lângă cap, ne înclinăm 

în stânga când auzim „scârț” sau în dreapta – 

când auzim „scarț”, ca trunchiul unui copac 

în bătaia unui vânt puternic: scârț-scarț, 

scârț-scârț, scarț-scarț, scârț-scârț-scârț, 

scarț-scarț-scarț, scârț-scarț, scârț-scârț- 

scârț-scarț! 

 Tot cu mâinile ridicate pe lângă cap, ne 

înclinăm în față și în spate, ca o clădire înaltă 

care este mișcată de un cutremur și rostim: 

vrijjj – vrâjjj – vrijjj – vrâjjj – vrijjj – vrâjjj! 

Cutremurele scot sunete diferite, unele mai 

puternice, altele mai slabe. Hai să vedem cum 

putem da glas unor cutremure și să ghicim care 

sunt mai slabe și care sunt mai puternice: 

 Dăm glas unor cutremure care încep cu T/D: 

trum-trum-trum-trum – drum-drum-drum- 

drum. Care a fost mai slab/tare? 

 Dăm glas unor cutremure care încep cu C/G: 

crum-crum-crum-crum – grum-grum-grum- 

grum. Care a fost mai slab/tare? 

 Dăm glas unor cutremure care începe cu P/B: 

prum-prum-prum-prum – brum-brum-brum- 

brum. Care a fost mai slab/tare? 

 Dăm glas unor cutremure care încep cu F/V: 

frum-frum-frum-frum – vrum-vrum-vrum-vrum. 

Care a fost mai slab/tare? 
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PUŞCULIŢA CU ECONOMII 

Profesor logoped Buzzo Elena Lăcrămioara , CJRAE Cluj 
 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

 Se deschide pusculița- deschidem gura 

 Se închide pușculița- închidem gura 

 facem gura „pungă”- strângem șnurul la 

pușculiță 

 Desfacem șnurul la pușculiță- întindem 

buzele 

 Cad banii în pușculiță - „clac,clac,clac” (se 

apasă cu vârful limbii pe cerul gurii și se lasă 

brusc jos, creând un „clac”) 

 Numărăm banii din pușculiță mutând vârful 

limbii pe fiecare dinte în parte 

 Pușculița e plină cu bani - se umflă obrajii 

 Pușculița se golește de bani - se trag obrajii 

 Tragem aer pe nas, suntem atenți să ajungă la 

nivelul abdomenului și dăm aerul afară pe 

gură- *umflăm pușculița să fie cât mai mare, 

așa vor intra mai mulți bani! 

 Se vor tăia câteva fâșii de hârtie de dimensiuni 

diferite (imită bancnotele) și se va sufla mai 

încet și mai puternic în aceste fâșii 

 Din carton, mai greu, se decupează câteva 

cercuri de mărimi diferite (monede) și se suflă 

bucățile de carton (notăm că se suflă cu mai 

mare dificultate!) (pregatirea la fel ca la 

exercițiul anterior) 

EXERCITII DE RITM AUZ FONEMATIC 

Se confecționează din carton o pușculiță; adultul 

(educatorul) bate un ritm cu o monedă în spatele 

pușculiței (fără să fie văzut de copii), iar copiii 

trebuie să imite ritmul impus: ex:*,*,*; ***; ** 

** **; *,**,***; etc; ritmul se schimbă în funcție 

de cât de repede sau rar „cad” banii în pușculiță: 

„Un, doi, trei - facem pași de lei 

Patru, cinci, șase,- salturi ca de broaște 

Șapte, opt, nouă, zece - nimeni nu ne- 

ntrece!” 

(creație proprie) 

„Punem cuvinte în pușculiță” 

Ascultă cu atenție și spune-mi dacă în pușculiță 

cad aceleași cuvinte sau cad cuvinte diferite: bani- 

pani; dani-bani; bani-fani; cling-tling; poc- toc; 

pun-bun; sun-zun; 

„Moșul are în Punguță 

Doi bani pentru a sa Babuță. 

-Dă-mi și mie Moșule, 

-Nu-ți dau măi Băiatule! 

Că îi duc la Baba mea 

Să cumpere o Acadea. 

Acadea n-a cumpărat 

Și Moșul s-a supărat!” (creație proprie) 
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DIN LUMEA CELOR MAI MICI VIEȚUITOARE 

Profesor logoped Buta Corina, CJRAE Cluj 
 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

Ce se aude în grădina bunicii? 

E zumzet mare! Albinele zboară din floare-n 

floare să culeagă nectarul. Dau din aripioare și se 

aude: Zum! Zum! Zum! Dacă ne apropiem prea 

mult, se sperie și ne amenință cu acul: Bâzzz! 

Bâzzz! Bâzzz! 

Furnicuța Fâr-Fâr-Fâr aleargă cu sacii în 

spinare. Obosește și suspină: Of! Of!Of! Ce grei 

sunt sacii! 

Dar uite doi fluturași! Dau din aripioare și se 

aude: Flu! Flu! Flu! și Fâl! Fâl! Fâl! 

O buburuză tocmai a sărit pe o floare! O cheamă 

Ruza-Ruza-Buburuza. 

S-a făcut seară și afară s-a răcit: Bârrr! Bârrr! 

Bârrr! Toți prietenii se duc la culcare. Vă mai 

amintiți cum îi chema? 

Albina Zum-Zum,  fluturașii  Flu-Flu  și Fâl-Fâl 

și buburuza Ruza-Ruza se întorc la casele lor. 

Numai  cântecul  greierașului  se  mai  aude: Cri! 

Cri! Cri! 

Dragi copii, știți de ce în grădina bunicii erau așa 

multe insect prietene? Pentru că bunica avea în 

grădină multe flori frumoase și parfumate. Ne 

imaginăm că suntem acolo și simțim și noi mirosul 

florilor. Inspirăm lung și expirând șoptim 

,,Ce frumos miroase floarea!” 

 
Ne-a căzut în palmă o petală. O suflăm! Am găsit  

o păpădie, însă s-a ofilit, iar puful este suflat de 

vânt, uite-așa: Ffff! Ffff! …..(suflăm puful). 

 
Albinele, furnicuțele, fluturii și buburuzele au 

zburat toată ziua. Seara erau obosite. Le arătăm 

cum trebuie să respire pentru a se relaxa? 

 Inspir (numărând pâna la 3) și expir 

(numărând până la 3) 

 Inspir (numărând pâna la 5) și expir 

(numărând până la 5) 

EXERCITII DE RITM AUZ FONEMATIC 

1. Pe ritmul melodiei ,,Albinița mea”, se imită 

zborul albinei, fluturând brațele întinse. 

 
2. Joc de mișcare ,,Zboară, zboară, stop!”. 

Copiii așezați în cerc, se deplasează imitând cu 

brațele zborul, in ritmul dictat de profesor, iar la 

comanda ,,Stop!” se opresc brusc. 

 Joc ,,Ecoul” 

Copiii sunt așezați în perechi, unul fiind 

personajul din poezie, iar celalalt ecoul. Personajul 

imită prin onomatopee sunetele cerute de profesor 

(sunetul greierașului, al albinei, al vântului etc…), 

în serii de câte 3 repetări. Ecoul imită sunetele 

emise de partener. 

3. Joc ,,Cum se deplasează...?” (albina, peştele, 

pasărea, broasca etc) Se efectuează serii de 5 

mișcări, ritmul fiind marcat prin bătăi de palme 

de către educator 
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112 - CUI CEREM AJUTORUL? 

Profesor logoped Lișcan Adela, CJRAE Cluj 
 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

 

 Ne aflăm la doctor, pentru că am răcit: 

- deschidem gurița: a, a, a. 

- strănutăm: hapciu. 

- tușim; 

- înghițim; 

 Ne curăţăm buzele (mişcări circulare cu 

limba care şterge buzele) 

 Ne curăţăm dinţii (ştergerea dinţilor pe afară 

şi pe dinăuntru cu limba). 

 

 
 

 

 Suflăm nasul în batistă; 

 Respirăm (corect) 

- inspirăm 1, 2, 3 

- expirăm 1, 2, 3 

 Mirosim florile; 

 
Este o zi caldă de vară. Este mult puf de plopi. Ne 

prefacem că îl vedem: 

„Fulgi de vară ! 

Ce-or fi oare? 

Chiar de zboară, fulguiesc, 

În palmă nu se topesc.” 

EXERCITII DE RITM AUZ FONEMATIC 

Ascultăm cum bate inimioara: 

bum – bum – bum 

bum – bum - bum 

 
Ghicitoare 

E albă și merge tare, 

Cu bolnavii la spital? 

Ce e, oare? 

 Auzim niște pocnituri ciudate, crengile rupte se 

aprind: fâl, fâl, fâl 

 Ne speriem: vai, vai, vai 

 Cădem și ne lovim: au, au, au 

 Bate vântul încet, mai tare - vvvv, e vijelie - 

jjjjjj; ffff- fâşşş. 

 Călcăm pe crengile rupte: trosc, trosc, 

 Sunăm să cerem ajutorul la 112: alo, alo 

 Se aud mașinile de pompieri: ni-no, ni-no, ni- 

no. 
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CINE SUNT / SUNTEM? 
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LA MULŢI ANI, ROMÂNIA! 

profesor logoped Matei Ioana, CJRAE Cluj 
 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

Soldații mergeau călare. Cum făceau căluții lor 

cu buzele? 

Trăgeau aer pe nas și suflau cu putere, iar 

buzele vibrau. Brrrrr! 

Drapelul României 

Cum flutură steagul nostru dacă bate vântul 

încetișor (fffff- suflăm), dar dacă bate mai tare 

(Vâjjj- suflam mai tare), dar dacă este o vijelie 

afară (Vvvvv suflăm foarte tare)? 

Uneori caluții o luau la trap… Alteori la  

galop..... 

 
Fetele mândre de costumul lor popular zâmbeau 

cu gura până la urechi, iar soldații, văzându-le, 

trăgeau cu ochiul (când cu stângul, când cu 

dreptul). 

 
Afară este foarte frig. Dacă ne ducem la paradă, 

cum ne încălzim mâinile? 

Suflăm aer cald în pumnișori. Suflăm 

bine-bine... să ne încălzim. 

Iar dacă servim un ceai pentru a ne încălzi, cum 

suflăm în el cu aer rece ca să nu ne frigem limba? 

EXERCIȚII DE RITM AUZ FONEMATIC 

Dragi copii, haideți să ne așezăm în cerc și să 

facem o horă, 

Hora Unirii! 

„Hai să dăm mână cu mână 

Cei cu inima română, 

Să-nvârtim hora frăției 

Pe pământul României.” 

 
În timp ce se cântă melodia și ne ținem de 

mânuțe, vom bate cu piciorușele următorul ritm: 

Prima variantă - pas înainte și înapoi 

Cântecul soldaților știți cum se numea? 

Toba bate și suna cam așa: 

Drum bun, drum bun, toba bate 

Drum bun, bravi români. 

Cu sacul legat în spate, 

Cu armele-n mâini. 

Fie zi cu soare 

Sau cerul noros. 

Fie ploi, ninsoare, 

Noi mergem voioşi. 

Drum bun ! 

1,2,3,4 înainte 

5,6,7,8 înapoi 

A doua variantă - pas în lateral 

1,2,3,4 stânga 

5,6,7,8 dreapta 

Cum mai poate face toba? 

pum pum pum 

dum dum dum 

tum tum tum 

bum bum bum 
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MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS 

Profesor logoped Prodea Gabriela, CJRAE Cluj 
 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

Frumoși și sănătoși să fim/ Și frumos noi să 

vorbim, 

Suntem veseli, ne distrăm, toată ziua exersăm, 

Scoatem limba și ne strâmbăm 

Stânga –dreapta o mișcăm, sus și jos o balansăm 

Vârful limbii ridicăm la năsuc să îl atingem. 

Bombonica o ascundem 

Dințișorii îi spălăm, curați să îi păstrăm 

Ceșcuța o realizăm / Sertărașul îl închidem 

Obrăjorii îi umflăm și apoi îi dezumflăm, 

Buzele le întindem/ buzele le țuguiem, un pupic 

mamei să-i dăm 

Cu peștișorii înotăm, Cu căluțul galopăm, 

Motorașul imităm. 

Și apoi ne relaxăm 

Și frumos noi respirăm. 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

 
Copiii stau în cerc și execută mișcarea de 

înclinare a capului, inspirând pe nas și expirând 

pe gură: 

Nasul sus cu toții/ Capul înclinat, 

Respirăm acum/ aerul curat. 

 
Jocul „Ce ne aduce toamna?” 

Sunt pregătite bucăți din fructe de toamna pe o 

farfurie. Câte un copil, cu ochii închiși va mirosi 

câte un fruct si va trebui sa-l identifice pe baza 

mirosului. Daca a ghicit mirosul alege alt fruct pe 

care sa-l ghiceasca alt copil. La începutul jocului 

educatoarea /logopedul spune următoarea poezie: 

Toamnă tu ne aduci 

Multe fructe dulci 

Haideți să le mirosim 

Și să le ghicim. 

EXERCIȚII DE RITM 

1. Ne întindem ușurel/ Un copil și-un pisicel. 

Unu, doi; unu, doi (întindem brațul stâng apoi 

brațul drept pe numărare 1, 2) 

Ne-nvârtim, ne răsucim/ Și-ntr-un picioruș sărim. 

Unu,doi; unu doi. 

Facem tumbe minunate/ Și apoi ne lăsăm pe 

spate. Unu,doi; unu, doi. 

Pedalăm din piciorușe/ Căci sunt tare jucăuțe. 

Unu, doi; unu, doi. 

Facem sport încă de mici/ Ca să creștem mari, 

voinici. Unu, doi; unu, doi.(aplauze ritmate 2 

timpi)*. 

2. Copii sunt așezați în cerc și merg pe ritmul 

poeziei : 

Unu doi, unu doi,/ Toamna e în toi/ Facem sport 

și noi. 

Doi şi trei, patru şi cinci,/ Mergem toți, creştem 

voinici! 

Şase, şapte, opt şi nouă, / Facem sport nu-i 

noutate, Sportul este sănătate. 

La căldură şi la rece/ Numărăm până la zece 

AUZ FONEMATIC 

Uite așa se joacă vântul/ Printre rămurele, 

vjjj…vâjj, 

Frunzele ating pământul / Și-adorm singurele, 

șșș… șșșș. 

Hai copii cu voioșie / Printre frunzele o mie, 

yupii…yupii. 

Cu pași mici pâș, pâș,/ mergem fâș, fâș, fâș. 

Iată ploaia vine, pic,pic, pic/ În grădiniță-i cald și 

bine. 

Ghicitori cu rime (copii ghicesc cuvântul care 

începe cu sunetul spus de educatoare/logoped) 

Cu apă și cu săpun/ Când mă spăl pe 

îndelete, 

Folosesc, vreau să vă spun/ Un dreptunghi 

numit…. burete. 

E tare când e uscat/ Dar, în apă de-a 

intrat, 

Face spumă și clăbuc/ Și mă gâdilă la 

năsuc…săpunul. 

Aromată în culori/Îi ține pe dințișori 

Sănătoși și îngrijiți/ Hai copii acum, 

zâmbiți!. .. pasta de dinți**. 
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SIMŢURILE 

Profesor logoped Moldvoy Fodor Ágnes, CJRAE Cluj 
 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

 
Hai să descoperim simțurile: auz, văz, miros, 

gust, pipăit, cu următoarele jocuri. 

 Să lingem o înghețată rece 

 Să gustăm supa fierbinte- retragerea 

limbii 

 Să gustăm o lămâie 

 Lingem buzele cu limba- am gustat ceva 

foarte gustos 
 

 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

 

 
 Inspirăm pe gură, expirăm pe nas 

 Inspirăm pe nas, expirăm pe gură 

 Cum este vremea când ieșim dimineața din 

casă?- Inspirăm aer rece 

 Cum ne încălzim mâinile?- Suflăm aer cald 

 Să mirosim crizantemele 

 
Exerciții: 

Adie vântul/expirăm ușor, fin 

Vântul bate foarte puternic/expirăm cu putere 

EXERCIȚII DE RITM AUZ FONEMATIC 

Repetă după mine: 

 2 sărituri cu ambele picioare, 1 săritură 

într-un picior 

 3 sărituri cu piciorul drept, 3 cu piciorul 

stâng 

Joc „Ecoul”: 

Educatoarea bate tare ritmul, copii repetă ritmul 

mai încet, după aceea educatoarea bate ritmul 

încet, iar copii repetă mai tare. 

Joc „Să ne antrenăm urechile”: 

Unul dintre copii este legat la ochi, cineva din jur 

îl strigă pe nume, iar el trebuie să ghicească cine 

l-a strigat. 

 
Joc „Să ghicim sunetele toamnei”: 

Plouă (batem cu degetele ușor în masă), bate 

vântul (șșșș), foșnirea frunzelor (fffff) 

 Joc „Ce auzi?” 

Deschidem geamul și încercăm să identificăm 

sunetele auzite de pe stradă. 
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CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM? 
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SFÂNTUL NICOLAE, PRIETENUL COPIILOR 

Profesor logoped Gherle Șoimița, CJRAE Cluj 
 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

 
Ștergem buzele! Scoate vârful limbii în exterior 

și prin mișcare circulară atingem buzele de sus și 

de jos. 

Imită galopul calului! Lipește limba de cerul 

gurii și desprinde-o cu un plescăit (exercițiu 

special pentru L). 

Fă limba praștie! Ține limba în gura larg 

deschisă, cu vârful îndoit pe cerul gurii înspre gât 

(suge vârful limbii) , - timp 1 - și acum 

proiecteaz-o cu putere spre exteriorul gurii, 

concomitent cu pronunția La! La! La! - timp 2 - 

(exercițiu special pentru L). 

Ține limba ghemuită! Ghemuiește limba mult  

în spatele cavității bucale (interiorului gurii) și 

pronunță Che-che-che! Chi-chi-chi! Ghe-ghe- 

ghe! Ghi-ghi-ghi! ( exercițiu special pentru C/G) 

Suflă vântul lin și apoi din ce în ce mai intens! 

Prinde buza inferioară cu dinții superiori și suflă 

F-f-ffffff! Apoi , furtuna V-v-vvvvvvv! (exercițiu 

special pentru F/V 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

 

 
Suflă în balon! Umflă-l și leagă-l cu o ață! Ține- 

l de ață și încearcă să-l menții în aer, deasupra 

capului tău prin suflat puternic. 

Ține hârtiuța! Pune pe vârful limbii o bucățică 

mică de hârtie (confeti) și lipește-o de cerul  

gurii. Ține strâns hârtiuța cu vârful limbii. Suflă 

aerul cu putere pe gură. (exercițiu special pentru 

R) 

Miroase floarea! Inspiră scurt pe nas și expiră  

pe gură (un timp - un timp, 2 timpi inspir - 4 

timpi expir, 3 timpi inspir – 5 timpi expir, 

concomitent cu ridicarea în 3 timpi și coborârea 

în 5 timpi a brațelor). 

Miroase parfumul! Inspiră doar pe o nară, iar pe 

cealaltă ține apăsat degetul și expiră pe gură, apoi 

invers, pe cealaltă nară și expiră aerul pe gură. 

Ne mirăm! Inspiră aer pe gură Haaaa! și expiră 

pe nas. Simți aer cald pe mână (exercițiu special 

pentru N/M). 

EXERCIȚII DE RITM 

 
Am 5 ani 

 
Cine zice că sunt mic? 

Am 5 ani și sunt voinic. 

Dimineața când mă scol 

Mă spăl pe mâini, pe gât, pe față 

Fără nici-un ajutor. 

Tiii, ce rău m-am încălțat! 

Stângu-n dreptu' l-am băgat. 

De ce râdeți? 

Nu-i nimic, 

Am 5 ani și sunt voinic! 

Ce vă pune Moșu'n ghete? 

Bunătăți și jucării 

Să va bucurați, copii! 

AUZ FONEMATIC 

 
Dragii Moșului, spuneți-mi, cu ce sunet încep 

cuvintele: 

Jucărie, clopoțel, ghetuțe, dulciuri? 

 
Știți cuvinte care au sunetul N, de la numele meu, 

Moș Nicolae și ne amintesc de anotimpul iarna? 

(Nea- zăpadă, ninsoare sau ninge, nămeți 

de zăpadă, nasul de la omul de zapadă, 

sanie, patine, mănuși, ren, palton) 
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OBICEIURI ŞI TRADIŢII 

Profesor logoped Mărie Hoffenpradli Renatta Corina, CJRAE Cluj 
 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

 
Împodobitul bradului de Crăciun 

Ce surpriză...:un brăduţ ! aaaaaaa........ 

Ce frumos e ! ooooo..... 

Ne bucurăm de el ! !iiiiii...... 

Oare vom găsi daruri sub el ? eeeeee..... 

 
Colindatul 

Gustăm prăjiturile bunici....(plescăit .. ) 

Sunt foarte bune, nu. . ? (cu vârful limbii se ling 

buzele) 

 
Sorcova 

Crrrraaaaa, crrrraaa, crrrraaaa, 

Sus pe horn se-aude-o cioară 

Bârrrrr, bârrrrr, bârrrr, 

Tare-i frig şi-i vânt afară 

(parafrazare) 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

 

 
Împodobitul bradului de Crăciun 

Adulmecăm mirosul proaspăt de brad 

(inspir pe nas; expir pe gură) 

suflăm în lumânările din decorul de Crăciun 

( expir puternic pe gură) 

 
Colindatul 

Vântul suflă cu putere (vâââjjjjj. .. ) 

Stele zboară mititele ! (şşşşş....... ). 

 
Sorcova 

Noi cu sorcova pornim, 

Mâinile le încălzim...(şşşşş. .... ) 

EXERCIȚII DE RITM 

 
Împodobitul bradului de Crăciun 

Brăduleţu-i minunat, 

Ce frumos noi l-am ornat! 

(rostirea ritmică se poate asocia cu un exerciţiu 

de dactilopictură („aşezăm ornamentele”) pe o 

foaie având desenată o crenguţă de brad) 

 
Colindatul 

Iarna apare,/Steaua răsare, 

Nopţile-s albe,/ Florile-s dalbe! 

Ler, ler,/ Leru-i ler, 

Ninge, ninge,? Lin din cer! 

(rostirea ritmică se poate asocia cu mişcare şi 

gesturi evocatoare) 

 
Sorcova 

„Sorcova,/ Vesela, 

Să trăiţi,/ Să înfloriţi, 

Ca un măr,/ Ca un păr, 

Ca un fir de trandafir!” 

(rostirea ritmică se poate asocia cu bătăi din 

palme sau gesturi evocatoare) 

AUZ FONEMATIC 

 
Împodobitul bradului de Crăciun 

Scrisoare de la Moş Crăciun (într-un plic se 

aşează o foaie de hărtie pe care sunt scrise 

cuvinte paronime, cu rugămintea din partea 

Moşului de a le repeta şi chiar reţine); 

moş-coş; dar-car-far; sac-tac-lac 

 
Colindatul 

Scrisoare de la Moş Crăciun (intr-un plic sunt 

puse imagini ale cuvintelor paronime exersate 

anterior; se solicită copiilor asocierea lor astfel 

încât să obţină şiruri de cuvinte paronime) 

 
Sorcova 

Cutia cu srprize (într-o cutie se aşează 

jucării/obiecte divese. Educatoarea scoate pe rând 

câte un obiect despre care rosteşte o propoziţie 

simplă folosind intenţionat un cuvânt rostit greşit 

(de ex: Am o masină albă). Solicită copiilor să 

găsească cuvântul greşit şi să-l rostească corect. 
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MOŞ CRĂCIUN, DRAG ŞI BUN 

Profesor logoped Lupu Ramona, CJRAE Cluj 
 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

I-ați pregătit Moșului o cană cu lapte cald să se 

mai încălzească și niște biscuiți? 

Cum mușcă el din biscuiți? Cranț Cranț. 

Cum bea el laptele? Glu glu glu, și înghite. 

Apoi se linge pe buze penru că i-au plăcut tare 

mult biscuiții voștri, nu-i așa? 

Copii, știți că Moș Crăciun vine pe o sanie, iarna, 

prin frig? 

Și când ne este frig, cum ne încălzim noi 

pumnișorii? Suflăm cu buzele rotunjite aerul cald 

în timp ce ne frecăm pumnișorii. 

 

Ce brioșe bune a făcut mama! Au și zahăr pudră 

deasupra, eu îl ador. Hai să lingem zahărul pudră 

de pe brioșe! 

Moșul a scos din cenușa atunci când a aterizat 

prin horn, iar noi dimineața când ne-am trezit am 

suflat toată cenușa înapoi – ce puternici suntem! 

 
Mi-a rămas o bucățică de ciocolată lipită de cerul 

gurii. Haide să o dezlipim! 

Mmmm, mama a făcut biroșe pentru Crăciun, ce 

frumos miros. Ia miroase și tu și spune ”Ce miros 

frumos de brioșe!” 

EXERCIȚII DE RITM AUZ FONEMATIC 

Moș Crăciun are legați la sanie câțiva reni. El 

trebuie să îi conducă mișcând din hamuri. 

Diii! renișorii mei, di, di, di! 

Haideți și voi copii, ne imaginăm că avem 

hamurile în mână și în timp ce le scuturăm 

spunem Diii, renișorii mei, di, di, di! Și încă o 

dată dăm din hamuri. 

 
Ritmul e impimat de o mișcare din mâini urmată 

de replica de mai sus. 

 
Apoi se adaugă o bătaie din piciorul drept, după 

replica verbală. 

Pentru a complica, la final se adaugă o tragere 

imaginară a hamurilor deodată cu replica 

HOOOOOO!!!! Aterizăm! 

Măi copii, Moșul a fost la un copil de curând, și 

ce să vedeți Moșului i-a trebuit ajutorul mamei 

copilului ca să îl înțeleagă atunci când a spus 

poezia. 

 
Dar de când a început să fie mai atent cum 

respiră, cum își pune limbuța când vorbește 

Moșul poate să se joace cu el un joc foarte 

amuzant: 

Moșul îi spune un cuvânt și copilul 

trebuie acum să își dea seama dacă Moșul 

a spus corect cuvântul și atunci să îi arate 

semnul like, iar dacă pronunță incorect 

semnul dislike cu ajutorul mâinii. 
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POVEŞTILE LUI CREANGĂ 

profesor logoped Chișu Silviana, CJRAE CLUJ 
 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

Le cerem copiilor să imite vulpea care înfulecă 

peștele: 

 să deschidă și să închidă gura la fel ca vulpea; 

 să imite mestecatul vulpii; 

 să imite mișcările de înghițire ale vulpii; 

 să imite mișcările rapide și ritmice de 

scoatere și retragere a limbii vulpii; 

 să imite plescăitul făcut de vulpe; 

 să imite vulpea care își curăță dinții cu vârful 

limbii; 

 să imite vulpea care ”se linge pe bot” după ce 

a înfulecat tot peștele aruncat din carul tras de 

boi. 

Vulpea vicleană 

Le vom cere copiilor să imite vulpea care 

adulmecă mirosul de pește (pește de jucărie sau 

ilustrație cu carul tras de boi - din povestea Ursul 

păcălit de vulpe) 

 
Ursul păcălit 

Copiii vor imita acțiunea de încălzire a palmelor 

cu un jet de aer cald 

Educatoarea le cere copiilor să imite ursul care 

suflă aerul cald pe lăbuțe ca să se încălzească 

EXERCITII DE RITM 

 
Exercițiile de mișcare: 

Piticul: din poziție ghemuită, copiii vor face 

câtiva pași 

Uriașul:copiii își vor ridica brațele și vor merge 

pe vârfuri 

Ursul Martinel:copiii vor realiza lent câțiva pași, 

legănându-și corpul într-o parte și în alta 

 
Mersul însoțit de ghicitoare: 

”Știu un moș cu coada-n clește 

Fiindc-a vrut să prindă pește” 

Copiii vor realiza exercițiile de mișcare, 

concomitent cu pronunția ghicitoarei 

 
Exercițiile de mișcare: 

Copiii vor bate din palme în timp ce spun 

ghicitoarea 

AUZ FONEMATIC 

 
Cerem copiilor să imite mormăitul ursului 

Cerem copiilor să imite roțile carului tras de boi: 

scârrț-scârrț (”R” accentuat, prelungit) 

 
Se va realiza un dialog între copii și educatoare. 

Educatoarea le spune copiilor: 

Avem un ursuleț tare încurcat. Hai să-l ajutăm 

puțin! 

 
Cum spunem corect? 

Întrebări: 

1.Vulpea are coadă sau coată? 

2.Vulpea a mâncat peste sau pește? 

3.Ce are vulpea: bot sau pot? Cum 

spunem corect? 

4.Carul sau calul este tras de boi? 
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CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT? 
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O LUME DISPĂRUTĂ 

Profesor logoped Capătă Mihaela, CJRAE Cluj 
 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

Dinozaurul Dino era jucăuș și făcea exerciții 

distractive. 

Dinozaurii respirau puternic și se amuzau făcând 

diverse exerciții de respirație: 

 umflați obrajii, după care retrageți obrajii 

între măsele; 

 zâmbiți și apoi țuguiați buzele; 

 mișcați limba sus-jos ; 

 mișcați limba dreapta-stânga ; 

 faceți „ceșcuța” cu limba (puneți vârful limbii 

la dinții de sus iar cu marginile limbii atingeți 

măselele de sus); 

 faceți „șanțul” ridicând marginile limbii. 

 suflați aerul în palmă; 

 suflați până stingeți lumânarea; 

 mirosiți florile; 

 inspirați pe nas și expirați pe gură de 3 ori; 

 inspirați pe gură și expirați pe nas de 3 ori; 

 inspirați și expirați lung ca un dinozaur 

puternic; 

 inspirați, după care pronunțați ba,be bi,bo,bu 

pe expirație. 

EXERCIȚII DE RITM 

 
Joc „Spuneți cu Dino poeziile dinozaurilor” 

Stegosaurus are un steag 

Și se plimbă pe asfalt. 

El striga în gura mare 

Azi e mare sărbătoare! 

 

 
Sus într-o pădure deasă,  

Dino și-a făcut o casă,  

Și de frig nici că-i mai pasă!  

 

 
Plânge, plânge de necaz, 

Brontosaurus cel gras. 

Cine m-a mușcat de nas? 

T-Rex face haz și mănâncă zahăr ars. 

AUZ FONEMATIC 

 
Știm cu toții că dinozaurii au nume complicate și 

scot diverse sunete. Ca să aflăm cum face fiecare 

dinozaur, trebuie să despărțim în silabe numele 

lor. Repetați prima silabă din numele lor: 

- Supersaurus: su-su-su; 

- Protoceratops: pro-pro-pro; 

- Stegosaurus: ste-ste-ste; 

- Dravidosaurus:dra-dra-dra; 

- Spinosaurus: spi-spi-spi; 

- Centrosaurus: cen-cen-cen; 

- Triceratops: tri-tri-tri; 

- Tyrannosaurus Rex: ty-ty; 

- Brontosaurus: bron-bron; 

- Giganotosaurus: gi-gi-gi; 

- Carcharodontosaurus: car-car-car; 

 
Joc: Spuneți repede de mai multe 

ori:Carcharodontosaurus 
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PLANETA ALBASTRĂ, CASA NOASTRĂ 

Profesor logoped Barta Aliz, CJRAE Cluj 
 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

Dragi copii! 

Planeta noastră se numește Pământ! 

Să facem un cerc mare, să arătăm forma 

pământului! 

Avem apă, plante, animale, aer, pământ, munți și 

suntem noi, oamenii. Locuim în case, 

apartamente, etc. 

Am și eu aici o căsuță (arătăm gura) care este 

închisă. Acum o deschid (deschidem gura). În 

această căsuță locuiește un pitic (scoatem limba 

afară). Piticului îi place să se joace, să cânte, să 

povestescă și să facă gimnastică. 

Haideți să vedem ce poate să facă: iese afară-se 

retrage (căsuța e deschisă), se uită într-o parte și 

în alta (împingem limba la colțul gurii), mătură în 

jurul căsuței, urcă și coboară (acoperim cu limba 

buza superioară-inferioară). 

Intră în căsuță și se urcă în pod (cu gura larg 

deschisă ridicăm limba în spatele dinților 

superiori), coboară în pivniță (limba în spatele 

dinților inferiori) și se leagănă. Piticul a obosit, 

închidem căsuța și îl lăsăm să se odihnească! 

Copii, unde se grăbește iepurașul? În pădure! 

Pe planeta noastră sunt multe păduri, se mai 

numesc și plămânii Pământului, cu ajutorul lor 

respirăm; avem aer proaspăt și curat, de aceea e 

foarte important ca oamenii să ocrotească 

pădurile. 

 
Ne imaginăm că mergem în excursie în munți, 

unde sunt mulți copaci. Inspirăm încet și lung 

aerul curat prin nas, expirăm încet și prelung pe 

gură (repetăm de câteva ori). 

 
Deodată vine un vânt puternic: inspirăm pe nas, 

suflăm scurt și puternic. 

Începe să plouă, pic, pic, pic! Apoi ploaia se 

oprește, răsare soarele, florile își deschid delicat 

petalele fffffff! 

Mirosim florile și strănutăm: hapciu, hapciu, 

hapciu! 

EXERCIȚII DE RITM 

 
Piticului îi place gimnastica. Cred că și vouă vă 

place. Ce altceva ne place aici la grădiniță? Vouă 

ce vă mai place să faceți la grădiniță? 

Haideți să cântăm: ”În pădurea cu alune...” 

1. Cântăm însoțit de mișcări. 

2. Formez cu palme un cioc: când ciocul „se 

deschide” cântăm cu voce tare, când 

ciocul „se închide” , cântăm în șoaptă. 

Vă spun o poezie, haideți s-o învățăm! 

”Iepuraş,/Alb-iepuraş,/Unde-ai fost?/– La 

oraş./– Un-te duci?/– La pădure./– Ce 

mănânci?/–  Vreji  de mure./ Unde 

dormi?/– Sub şopron./– Cum te 

cheamă?/– Rodion!* 

Acum vom spune poezia bătând din palme 

ritmul: Ie-pu-raș, alb ie-pu-raș…. (întreabă fetele, 

răspund băieții și invers). 

AUZ FONEMATIC 

 
Cine stă în căsuța noastră (arătăm gura)? 

Un   pitic....cel   mai   mult   îi   place să  facă ... ? 

mișcare... 

Dar uneori piticul se plictisește, se simte singur. 

Știți ce face atunci? Își cheamă prietenii la joacă. 

Oare pe cine? 

Eu voi spune sunete, voi trebuie să ghiciți cine 

sunt prietenii piticului: muuu-muuu, beee, mac- 

mac, cucurigu (animale domestice), uhu-uhu, 

auuu, mor-mor, sssss, (animale sălbatice) etc. 

Deci prietenii piticului sunt animalele. Și ei sunt 

locuitorii planetei noastre. Acum voi veți spune 

sunetele lor. 

 
Voi cum aveți grijă de planeta voastră? 

(Otilia Cazimir: Alb-Iepuraş)” 
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SALVATORII PLANETEI 

profesor logoped Panțiru Daciana, CJRAE Cluj 
 

 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

 „e soare!” – întindem buzele și zâmbim 

(se realizează de 5 ori) 

 „se înnorează”… – rotunjim buzele 

„oooo” (se realizează de 5 ori) 

 „bate vântul între obraji” – trecem aerul 

dintr- o parte în cealaltă a obrajilor 

 „împiedicăm” vârful limbii în dinții de 

sus, crescând treptat ritmul execuției 

 
 

 

 

 „adie vântul…….. și vine furtuna!” – suflăm 

aerul pe dosul mâinii încet, încet („ADIE 

VÂNTUL”)….și creștem ușor puterea 

suflului expirator, ca și cum s-ar apropia 

furtuna - (se realizează de 5 ori) 

 „cățelul adulmecă vânatul” – de 3 ori inspir 

scurt , urmat de expir prelungit - (se 

realizează de 5 ori) 

 Inspirăm pe nas, apoi expirăm cu gura 

deschisă, în timp ce: „ne mirăm, pentru că a 

apărut soarele: eeeeeee”! 

 Inspirăm pe nas, apoi expirăm cu gura 

deschisă în timp ce: „ne surprinde ploaia: o! 

o! o!” 

 Inspirăm pe nas, apoi expirăm cu gura 

deschisă în timp ce: „ni se face frig: u!u!u!” 

 Inspirăm pe nas, apoi expirăm cu gura 

deschisă în timp ce: „admirăm curcubeul: a ! 

a! a!” 

EXERCIȚII DE RITM AUZ FONEMATIC 

Joc: Vom învăța o scurtă poezie. Când auzim 

cuvântul ”apa” batem din palme de 2 ori; când 

auzim cuvintele ”pământ” sau ”planeta” batem 

din palme de 3 ori; 

După ce a stat la soare, 

Pielea arsă rău îl doare! 

Lin acum adie vântul – 

Durerea trece ca gândul! 

De azi eu am hotărât: 

Să am grijă de PĂMÂNT! 

Dușul repede îl fac, 

Apoi iute mă îmbrac! 

APA ca să nu se piardă, 

Că-mi iubesc PLANETA dragă! 
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MOŞ TIMP 

Profesor logoped Peștean Nicoleta Eva, CJRAE Cluj 
 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

Cum se mișcă pendulul ceasului, copii? 

(se imita cu limba mișcări stânga-dreapta , gura 

deschisă); 

Momentele zilei: 

- dimineața –”limbuța se trezește” - mișcări 

din ce în ce mai rapide ale limbii -stânga- 

dreapta (limbuța ascuțită); 

- peste zi- limba ”aleargă” - mișcări ale 

limbii pe dinții de sus-pe dinții de jos , la 

început lent, apoi din ce în ce mai rapid; 

- seara – limba lopata (lată) – limbuța 

„adoarme”....se așează limba între buze, 

lată, moale. 

Moș Timp aduce: 

 Primăvara: ea vine cu o adiere ușoară de 

vânt: se confecționează „petalele de flori 

ale pomilor” care se scutură și sunt 

purtate pe „aripi de vânt” (copiii suflă 

ușor, apoi din ce în ce mai tare, iar 

floricelele se împrăștie). 

 Vara: vântul este cald (copiii suflă aer 

cald). 

 Toamna: vântul devine mai rece (copiii 

suflă aer rece ). 

 Iarna: vântul este puternic și rece (copiii 

suflă aer rece cu putere) 

Ceasul 

- ora 7: căscatul (trezirea de dimineață), 

- ora 10: mestecatul( mâncatul), 

- ora 12: mirarea ( deja mergem acasă!!).... 

Se marchează anumite momente ale zilei făcând 

legătură între oră (ceasul) si mișcările pentru 

mobilitatea fonoarticulatorie. 

Se face astfel legătura între anotimpuri, ceas, 

trecerea timpului executând mișcări ale 

„vântului”. 

EXERCIȚII DE RITM 

 
Se recită poeziile și se imită acțiunile în ritm: 

Ceasul bate tica-tac 

Eu acum aș vrea să tac. 

Ceasul bate tic-tac-toc, 

Eu acum vreau să mă joc. 

 
Unu-doi, unu-doi, 

Țineți ritmul toți cu noi. 

 
Cu o clepsidră (de 10 secunde) în mână, copiii 

bat pas soldățesc 

„1...,2...,3...,4...,5...,6...,7...,8...,9...,10... 

Timpul repede mai trece...” 

AUZ FONEMATIC 

 
Moș Timp aduce primăvara cu adierea specifică. 

 Cum face vântul primăvara? 

 Dar vara, toamna și iarna? 

Copiii emit Vjjjj-vjjjj pe diverse tonalități.- în 

funcție de anotimpul dorit. 

 
Primavara aduce cu ea prelungirea perioadei de 

zi și scurtarea nopții, deși ceasul „bate” la fel. 

Cum face ceasul? 

Copiii emit onomatopee: tic-tac; tica- 

taca... 
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DE LA VECHI LA NOU 

Profesor logoped Bota Adriana, CJRAE Cluj 
 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

Călători din timpuri vechi: 

- „mergem cu sacul în spate”(scoatem 

limba spre stânga când pășim cu stângul 

și spre dreapta când pășim cu dreptul) 

- „suntem călăreți ”(imităm tropăitul 

calului) 

Călători din timpuri vechi: 

- ne e frig pe drum și suflăm în palme să le 

încălzim 

- suntem căluți care dorm (imitarea 

sforăitului) 

- suflăm ca să se umfle pânza bărcii 

Călători ai timpurilor noi: 

- „suntem avioane”( umflăm obrajii să ne 

ridicăm de la sol) 

- „pornește greu mașina” (vibrăm buzele) 

Călători ai timpurilor noi: 

- pornește trenul u u u 

- avionul zboară: suflăm bilețele de hârtie, 

ținem baloanele în aer 

EXERCIȚII DE RITM AUZ FONEMATIC 

Călători din timpuri vechi: 

- mergem după cum auziți bataia din 

palme; ne oprim; sărim într-un picior 

- vâslim pe ritmul dictat sau al unui cântec 

 
Călători ai timpurilor noi: 

- formăm un tren din toți copiii, cu 

locomotivă și vagoane; toți sunteți atenți 

la fluierul meu: faceți câte un pas la 

fiecare fluierat 

Cuvinte care se potrivesc 

Tren-fren-dren 

Cal-mal-șal-val-bal-pal 

Mers-vers 

Barcă-parcă 

Mașina-Marina 

 
„Cum face?” (onomatopee) 

Mașina: brrruuum 

Vântul: vâj-vâj 

Motocicleta:... 

Sirena vaporului:... 
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CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU? 
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UN COPIL POLITICOS 

Profesor logoped Dănciulescu Roxana, CJRAE Cluj 
 

 
 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

În vizită 

 Zâmbim larg când salutăm gazda (buzele 

întinse); 

 Ne mirăm când gazda ne face o surpriză 

plăcută (buzele rotunde); 

 Mestecăm cu grijă mâncarea (mișcări ale 

mandibulei sus-jos); 

 Înghițim cu grijă mâncarea (mișcări de 

deglutiție); 

 Ștergem cu limba buzele pentru a nu ne 

murdări când mâncăm (mișcări de ștergere a 

buzelor cu limba). 

În natură 

 Mirosim florile (inspirăm); 

 Suflăm în aer petalele unei păpădii (expirăm); 

 Suflăm în baloane pentru a le arunca cât mai 

sus (expirăm); 

 Suflăm în mâini aer cald pentru a ne încălzi 

(expirăm). 

 

 
 

 
 

 

EXERCIȚII DE RITM 

 
Bunele maniere 

 
Sunt mândru de mama mea 

Că m-a educat așa, 

Când primesc o ciocolată 

Mulțumesc spun de îndată.* 

 
Instrucțiuni: 

Înainte de fiecare vers inspirăm în timp ce 

ridicăm mâna și spunem versul pe expir 

în timp ce coborâm mâna. 

AUZ FONEMATIC 

 
În vizită 

Pornim cu motocicleta în vizită: motocicleta face 

bârrr-bârrr! 

Ajungem la prietenii noștri și batem în ușă: cioc- 

cioc! 

Sunăm la sonerie: soneria face țrrr-țrrr! 

Ceasul gazdei face tic-tac! 

Chemăm pisicuța gazdei piss-piss! 

Copilașul gazdei doarme: facem liniște șșș-șșș! 

Plecăm spre casă: un câine face ham-ham! 

*Bunele maniere, Aurora Luchian 
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CURCUBEUL PRIETENIEI 

Profesor logoped Nădășan Alina, CJRAE Cluj 
 

 
 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

Joc „Pisicuţa si caţelul” 

Jucăriile un cățel și o pisică vor fi ascunse în 

sala de grupă. 

Când copiii se vor apropia de jucăriile ascunse, 

educatoarea va pronunţa CALD, iar cand se vor 

îndepărta, va pronunța RECE. Când vom găsi 

jucariile,vom reproduce următoarele mişcări: 

- Pisica bea lăptic. 

- Caţelul este însetat. 

- Pisica își şterge boticul; 

- Căţelul este somnoros şi îşi umflă 

obrăjorii; 

- Pisica clipeşte repede; 

- Căţelul deschide gura mare. 

Joc „Concurs de mașinuțe” 

Copiii, aşezaţi câte doi, pe câte un scaun în faţa 

unei masuţe vor sufla spre o maşinuță de jucărie. 

Vom inspira profund pe nas şi vom expira 

puternic pe gură. Cea care va ajunge prima în 

poartă, va fi caştigătoare. 

 
Joc „Cum sare mingea?” 

Cu mâinile pe şolduri, vom efectua două sărituri 

ca mingea în timpul cărora se vor face două 

mişcări de inspiraţie, iar pe mers se va realiza 

expiraţia. 

EXERCIȚII DE RITM 

 
Joc „Ritm si atenţie” 

Jucătorii stau în cerc: 

În timp ce batem ritmul trebuie să ne spunem 

numele si apoi să chemăm pe cineva din cerc. De 

exemplu, Ioana, Ioana, (de două bătai din 

palme) cheamă Alex! (de două ori bat pe 

genunchi) Apoi, Alex, repede raspunde, Alex, 

Alex, cheamă Maria...și tot aşa. 

 
Joc „Ghiceşte numerele și bate ritmul” 

Batem din palme de două ori: 

Unu- doi, unu- doi, /Faceţi toţi la fel ca 

noi, ( copiii bat din palme) 

Trei si patru,trei si patru,/Sar de pe un 

picior pe altul. 

Patru-cinci, patru-cinci,/Noi spante-n 

spate stăm. 

Şase-şapte,/Mâinile frumos la spate.* 

AUZ FONEMATIC 

 
Joc „Trenul merge pe şine” 

Emitem sunetul „Ş” prelung și apoi sacadat. 

Un băiat va sta în faţa grupei fiind locomotiva 

ţinând mâinile aşezate pe lângă corp. (uuuu) 

Ceilalți copii se aşeză în spatele lui ca și vagoane 

de tren, braţele pe lângă corp, mişcându-le, veţi 

pronunţa sunetul trenului (şşşş). 

 
Joc „Cine l-a strigat pe Martinel?” 

Copiii sunt aşezaţi în semicerc, iar în faţă un 

copil legat la ochi, va ţine un ursuleţ în braţe. 

Educatoarea, face semn unui copil să il strige pe 

ursuleţ. Dacă ai ghicit, eşti legat la ochi şi trebuie 

să aştepţi o nouă chemare. 

*folclorul copiilor 
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CINE ŞI CUM PLANIFICĂ / ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE? 
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UNDE CĂLĂTORIM 

 
Profesor logoped Vitus Bulbuk Emese, CJRAE Cluj 

GIMNASTICA APARATULUI 

FONOARTICULATOR 

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE 

 Acum facem exerciții cu buzele, ne mirăm, 

zâmbim, țuguiem buzele- ca și cum am vrea 

să atragem atenția soldatului din fața 

castelului regal 

 Umflam obrajii ca un pește balon 

 Ridicăm limba sus și jos / ca și cum gura ar fi 

o peșteră în care e întuneric și noi ar trebui să 

mergem pipăind pereții. 

 Lingem buzele cu limba – ca și cum am fi 

mâncat ceva dulce și gustos. Cine știe numele 

unor dulcuri din străinătate (înghețată din 

Roma, ciocolată din Belgia, ecler din Franța) 

 Cum respirăm când ajungem pe un deal 

frumos și simțim aerul curat / să respirăm 

adânc ? (exerciții pentru obținerea unei 

respirații lungi, fără efort) 

 Cum suflăm în pumnii când suntem la polul 

Nord și e foarte foarte frig? Cum suflăm 

lumânarea unui felinar din centrul Parisului ? 

(exerciții pentru expirație) 

 Cum sună trompetele, cum șuieră hornul 

castelui iarna etc. (exerciții de respirație cu 

suport concret) 

EXERCIȚII DE RITM AUZ FONEMATIC 

 Acum suntem membrii unei formații de 

fanfară. Veniți după mine așa cum 

mărșăluiesc eu …. Apoi suntem în junglă și 

batem tobele …., 

 ATENȚIE! fiecare va trebui să redea ritmul 

pe care i-l arăt eu. 

 Bate vântul în deșert: vâââjjj, șșșșșș 

 Cum sună ceasul BIG BEN (Turnul Londrei) 

bimmm bammm 

 Se aud vânători în jungla amazoniană : pac 

pac, dum-dum 

 
 Acum vom dansa un dans irlandez… 

 
 Aplaudăm ca la teatru! 

 

 

Joc: Cu ce putem ajunge la grădina zoologică din 

Târgu Mureș? (cu bicicleta, cu mașina, cu trenul, 

cu avionul, etc. imitați aceste mijloace de 

transport) 

Am ajuns la grădina zoologică: ursul, broasca, 

leul, tigrul, elefantul și șarpele se ceartă. Ce 

sunete auzim? 
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POVEȘTI DIN LUMEA CURCUBEULUI 
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Curcubeul cuvintelor Lumea Unicornului 
 

 

Profesor logoped Grigorovici Anca, CJRAE Cluj 

A fost odată  ca niciodată un regat fermecat în care o 

mulţime de animale magice trăiau libere şi fericite. Erau magice pentru că, toate, puteau vorbi. La fel 

ca oamenii. Era chiar caraghios să auzi cum se certa o furnicuţă cu un glas subţire, subţirel cu 

ditamai ursul marele pofticios la miere. Sau cum pisica, în loc să spună doar „miau- miau”, îi 

povestea delicat , cu cuvinte rostite frumos şi clar, vecinului tigru, despre petrecerea care urmau să o 

organizeze pentru iepure, iar de la tigru nu se auzea „mrrrr”, cum te-ai fi aşteptat, ci nişte răspunsuri 

rostite cu o voce serioasă şi gravă, ca a tăticilor. 

Această magie venea dintr-un loc special din regat, care se numea „curcubeul cuvintelor”. 

Era chiar un curcubeu. Fiecare cuvânt avea o culoare anume. Desigur, cuvântul „verde” avea 

culoarea verde. Şi cuvântul „bucurie” avea mai degrabă culoarea galbenă decât neagră Iar 

„supărare” ce culoare credeţi că avea? Roşu, zic eu. Iar cuvântul „zăpadă” era, cu siguranţă, foarte 

alb. Şi cuvintele se desprindeau tot timpul din curcubeu şi ajungeau, cuminţi, în glasul animalelor, 

rând pe rând, una câte una. 

Dar, într-o zi, paznicul curcubeului, un unicorn, care ştia numele şi locul tuturor cuvintelor în 

curcubeu şi fiecare la culoarea lui, a hotărât că e timpul să se retragă , pentru că era deja foarte 

bătrân. Şi în locul lui urma să vină alt unicorn din familia unicornilor pricepuţi la curcubee. De altfel, 

era singurul care era disponibil . Restul aveau deja alte curcubee de care să aibă grijă. 

Era, însă, o problemă- el locuise multă vreme într-o ţară îndepărtată unde se vorbea o altă 

limbă şi se exprima puţin mai greu în limba lui... 

Toată lumea avea emoţii. Oare cum o să se descurce? Cuvintele, dacă nu le spui numele 

correct, nu ştiu unde să se aşeze, la ce culoare. Iar, dacă curcubeul îşi amesteca culorile animalele nu 

mai puteau vorbi....Era o problemă gravă... 

Noroc că paznicul cel bătrân avea la dispoziţie câteva luni să-l înveţe pe noul unicorn cum să 

spună numele cuvintelor. Şi că totul urma să se întâmple când animalele dormeau. 

În prima zi n-a fost foarte bine. Au venit două cuvinte: „seamă” şi „zeamă”. Seamă s-a 

aşezat frumos unde era locul după ce la pronunţat corect şi clar unicornul. Dar în limba pe care o 

vorbise înainte, z-ul se auzea altfel. Aproape la fel ca „s”. Şi-n loc de „zeamă” a ieşit tot „seamă”. 

Atunci, unicornul cel bătrân a chemat albinuţa. 

- Ajută-l, te rog.... 

Şi albina şi-a adus aminte cum era înainte să poată vorbi în cuvinte şi a început: 

- „Bâzzzzzz. Bâzzzzz”! Poţi face aşa ca mine? Uite aripioarele mele vibreză. Şi gâtul tău 

poate face la fel. 
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Unicornul s-a străduit şi s-a străduit şi a învăţat să facă gâtul să vibreze „zzzzzz”. 

Şi alte sunete se rosteau diferit în celaltă limbă… 

De  pildă  „ş”...În  loc  de  „cocoş”  se  auzea  „cocos”.  Pentru  el  a  venit  în  ajutor liniştea: 

„Şşşşşşşşşş!”. Degetul pe guriţă şi buzele rotunjite. Dar, l-a adus cu ea şi pe iepuraş. Să-i arate 

cum să stea corect limba. Ca şi codiţa iepuraşului, în sus. 

Treptat, cu puţin ajutor, muncind împreună cu animalele, zi de zi, unicornul nostru a devenit 

foarte bine pregătit şi a reuşit să pronunţe corect toate cuvintele. Iar cînd a sosit timpul unicornul cel 

bătrân a plecat mulţumit, ştiind că are un urmaş priceput să aibă grijă de curcubeul cuvintelor. 

Şi în regatul lor magic animalele au continuat să fie foarte, foarte vorbăreţe.... 
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Curcubeul cuvintelor Lumea ursulețului 
 

 

Profesor logoped Nia Mihaela , CJRAE Cluj 

Micul ursuleț mergea prin pădure spre locul lui 

preferat. În fiecare zi se ducea până la stupul albinelor cu 

speranța că azi îl vor asculta. Și va primi și el mierea mult dorită. Vedeți voi, copii, ursulețul nostru 

iubea mult mierea, dar albinele nu îi dădeau. De ce? Nu înțelegeau ce spune. Vorbea așa, cumva ca 

un urs care are gura plină de mâncare. Cuvintele ieșeau din gura lui ca aruncate dintr-o basculantă. 

Ursulețului nostru îi era rușine. Când mergea cu părinții la râu să prindă pește nu zicea nimic, când 

celelalte animale din pădure se jucau, el stătea deoparte. Nu dorea ca ceilalți să râdă de el. Dar la 

mierea făcută de albine nu renunța. Mergea mereu și încerca să se facă înțeles. Așa cum putea el, cu 

lăbuțele pe burtică, arătând că îi este foame, lingându-se pe buze, arătând că mierea este dulce și 

bună. Dar albinele nu-i dădeau. 

În ziua de care vă povestesc, micul ursuleț ajunse la stupul albinelor și zise: 

Abinelol, abinelol, suntesi acasă? Vleau si eu miele dulse. 

Nimeni nu răspundea, albinele își vedeau de treabă, zumzăind. Doar o matcă bătrână (regina 

albinelor) îl văzu și veni la el. 

Dragul meu urs, tu vorbești diferit și de aceea albinele nu te înțeleg. Mergi la mierlă/gaiță și te va 

învăța cum să vorbești la fel ca ea. Ai auzit ce frumos știe să cânte. 

Și ursulețul nostru o căută pe mierlă/gaiță. Atunci când o găsi, era sus pe o ramură și scotea 

niște sunete calde și minunate. Se uită la ea și încercă și el, dar nu reuși. Pasărea coborî și zise: 

Mai întâi trebuie să înveți să îți faci limba elastică ca o plastilină. Uite, fă ca mine! Și mierlă/gaiță îl 

învăță cum să scoată limba în multe forme, cum să sufle aerul printre dinți, cum să vibreze vârful 

limbii ca motorul unui tractor, cum să prindă buzele cu dinții, și multe alte lucruri. Și apoi îl învăță 

cum să spună corect cuvinte. Și ursulețul o asculta și le repeta, și atunci când a mers cu părinții la râu 

a început să vorbească cu ceilalți. Și apoi pasărea l-a învățat cuvinte și mai grele, și micul urs știa 

deja multe. Și a început să se joace cu ceilalți pui de animale prin pădure, rostind cuvintele asemenea 

unui curcubeu. Un curcubeu al cuvintelor, magic, care vă poate purta pe fiecare dintre voi, copii, spre 

lumea sunetelor. 

A mers ursul nostru toată iarna la mierlă/gaiță și a repetat cu ea. Și când a venit 

primăvara și albinele au început a zumzăi, a mers la stup și le-a zis: „Albinelor, vă rog frumos să îmi 

dați și mie miere. Și a primit un fagure mare, atât de mare, încât a avut nevoie de două lăbuțe să îl 

țină.” 
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Poveste din curcubeu cu o ploaie, doi copii și bunica 

 

Profesor logoped Morar Ioana Octavia, CJRAE Cluj 

Într-o frumoasă zi de vară Maria și Ionuț au plecat împreună cu părinții în vizită la bunici. 

- HAI, grăbiți-vă ! a zis mama. 

Tata a dorit să plece cu mașina, dar BRUM-BRUM-BRUM mașina nu a vrut să pornească, așa că au 

plecat pe jos. Uite așa au avut ocazia să treacă prin parc și să observe copacii, iarba și animalele. 

Au trecut pe lângă gară: UUUUUUU , s-a auzit trenul , ciu-ciu, Ș-Ș-Ș-Ș-Ș. Trenul pleca spre Cluj- 

Napoca. 

- Oooooo! s-au mirat copiii. Ce tren lung și frumos! 

Pe un drum lăturalnic a trecut o căruța trasă de un cal: (clo-cla….). 

I-ha-ha! I-ha-ha! S-a auzit calul. 

Au intrat în parc. Copacii erau îmbrăcați cu frunze verzi și vântul șuiera încet printre acestea: 

fffffffff. 

Cip- cip-cip-cirip cântau păsărelele vesele. Doar o cioară bătrână de departe le deranja cântecul 

frumos: cra-cra-cra. Clopotele unei biserici se auzeau în zare: bing-bang, bing-bang, bing-bang . 

O pasăre speriată și-a luat zborul: Fâl-Fâl-Fâl. 

Deodată vântul a început să bată cu putere: Vjjjjj, Vjjjj, vvvvjjjjjjj. A început să tune: bum-bum- 

bum, iar primele picături de ploaie au căzut pe pământ: pic, pic, pic. 

- Aiaiai! Ce ploaie! A strigat Ionuț. 

- Hai să fugim! 

Maria s-a împiedicat și ….pleosc! a căzut într-o baltă. 

- Ufff, ce m-am murdărit! 

Au ajuns la casa bunicii. Cioc-cioc a bătut nerăbdătoare Maria. 

Țârrrr, țârrrr – a apăsat și tata soneria. 

- Ooooo, ce surpriză! A strigat bunica mirată. 

Ham-ham i-a întâmpinat câinele bunicii. 

Pisica dormea leneșă în fotoliu, nici nu i-a observat: sfârrrr, sfârrr. 

 

 
“ Ajutaţi-mã sã gãsesc un titlu potrivit poveştii noastre” 
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Dolfy și Don 

 

 
Profesor logoped Ramona Lupu, CJRAE Cluj 

 

Dintr-o dată se auzi o bufnitură mare. Dolfy se sperie foarte tare și se ascunse în 

spatele fotoliului pe care până atunci stăteau cei doi frați relaxați la soare. Don a 

început să-l latre frenetic, să-l certe căci îl speriase și pe el. 

- Ce, ce, ce,ce s-a întâmplat?! Spuse Dolfy la care îi tremura blănița albă ca zăpada. 

- Mare lucru...a căzut lopata de la vânt! Îi răspunse Don cu un aer superior, de parcă el nu era 

deloc speriat. 

- Vaaaai, vaaaai, ce ce ce ce frică mi-e mie! Unde e mama? De ce nu apare?! 

- Hai măi Dolfy, că ești cățeluș mare de acum...ce te sperii de toate nimicurile. Hai să te ajut să 

te relaxezi. Vino aici în fața canapelei. Sărim pe ea și apoi jos de pe ea și tot așa. Știu că-ți 

place foarte mult. 

Dolfy mereu îl ascultă pe Don. Face întocmai. Se mai liniștește, dar încă blănița tremură și 

cuvintele nu vor să iasă pe gură. Don îi propune să-și imagineze că își verifică tot corpul ca atunci 

când mama face xerox și o linie de lumină caldă trece peste tot corpul lui. Așa va afla toate părțile 

corpului încordate. Unde găsește o parte încordată trebuie să își imagineze că se relaxează și că 

devine moale și ușoară. Așa tot corpul va fi relaxat. În sfârșit dolfy poate vorbi normal. 

- Mulțumesc Don, nu știu ce m-aș face fără tine! 

- Ei, poate nu te-ai mai speria așa de tare dacă ai fi singur. Ai avea mai multă încredere în tine. 

Dar hai ca mai știu un truc. Dacă ești și mai încordat și apar poticnirile astea când vorbești ai putea să 

faci un exercițiu de respirație în trei timp: întâi inspir puternic pe nas – si numeri în gând până la trei, 

apoi blochezi aerul în burtica ta, ca și cum l-ai ține ostatic, captiv, întelegi, și iar numeri până la trei, 

apoi îi dai drumul pe guriță tot numărând până la trei și faci asta așa de vreo 5 ori – ai să vezi ce bine 

îți revii. Te rog încearcă, să vedem. Facem împreună? 

- Da, unu doi trei, unu, doi, trei, unu, doi, trei. 

Dolfy a inspirat aerul pe nas, a menținut aerul și apoi l-a expirat pe guriță. 

De atunci Dolfy a știut că dacă face ceva relaxant, ce îi place, de exemplu să sară sus pe canapea 

și jos de pe ea în timp ce vorbește și mai folosește și bagheta magică de relaxat zonele încordate și 

mai și face exercițiul de respirație în trei timpi atunci va reuși să vorbească mai corect, fără să se 

poticnească. 

Haideți copii să încercăm și noi! 
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Cici din curcubeu 

 

 

profesor logoped Grigorovici Anca CJRAE Cluj 
 

În curcubeu se întâmplă o mulțime de lucruri. De ce? Pentru că în 

interiorul lui există o lume întregă, la fel ca cea de pe pământ, cu munți, oceane și 

râuri, cu câmpii și păduri, un deșert, chiar și o junglă și desigur cu cei doi poli, Polul 

Nord și Polul Sud. Doar că la polii din curcubeu zăpada este violet și nu albă așa 

cum ne-am obișnuit noi pe pământ și prin urmare au culoarea violet. La fel ca în lumea noastră, cerul 

și oceanele sunt albastre, iar deșertul este galben auriu. În schimb, munții sunt portocalii cu nuanțe de 

roșu în vârf și violet unde este zăpadă. 

Mă întreb oare ce culoare vor avea orașele magice? Poate indigo? Sau toate culorile...Voi ce 

spuneți? Ce părere aveți? 

Pădurile și câmpurile sunt verzi până în momentul în care anotimpurile curcubeu hotărăsc că 

trebuie să se schimbe și să ia alte culori. Numai jungla rămâne întotdeauna verde. 

În jungla din curcubeu găsim animale divers colorate mult mai năstrușnic decât cele de pe 

pământ. Vreți să vă spun care sunt acestea? 

Leul e indigo, maimuțica portocalie, girafa violet, iar elefantul verde deschis. Desigur, pentru 

noi par foarte ciudate, dar ele sunt tare fericite cu în felul în care arată. 

Într-o dimineață, maimuțica Cici se grăbea să-și bea ceaiul, ca să nu întârzie la grădiniță. Și 

pentru că era destul de fierbinte a simțit că o frige puțin la vârful limbii. „Așșșșș” a spus ea. Și cam 

atât. A plecat repede cu prietenul ei, porcul spinos, să ajungă la timp. Pe drum i s-a părut că limba îi 

devine mai zăpăcită și nu mai știe bine cum să stea, dar nu s-a îngrijorat. 

La grădință, doamna educatoare o prezintă pe colega cea nouă. Ea se așează lângă Cici. 

„Bună, eu sunt Cela” a spus ea. „Pe tine cum te cheamă?” „Șiși a răspuns maimuțica noastră. Colega 

s-a uitat mirată la ea: „Cela și atât, nu am alt nume. Te-am întrebat cum te cheamă pe tine.” 

„Șiși” s-a auzit din nou. “Mă bucur să te cunosc!”„Șela”. 

Maimuțica s-a speriat... Limba nu mai știa cum să stea să-l spună corect pe „ce„ și „ci”. A 

mai încercat câteva cuvinte. Dar în loc de „cine” a ieșit „șine”, în loc de „cerb” a ieșit „șerb” și în loc 

de „saci” s-a auzit „sași”. De vină a fost, mai probabil, ceaiul fierbinte. 

Necăjită a fugit pe poteca ce ducea spre copacul în care locuia. Porcul spinos după ea. Pe 

drum a început să plouă, cu stropi mari și galbeni și să bată vântul. I s-a făcut frig. „Brrrr”. A văzut o 

ciupercă uriașă de junglă. „Hai să ne adăpostim sub      hapciu, hapci-ciu-ciu” a început să strănute 

Cici. „Hai să”... și iar „hapciu, hapciu-ciu-ciu”... Nu se mai oprea. Și a mai încercat și a treia oară 

„hai repede sub.... hapciu-ciu-ciu ....ciupercă”... nu s-a lăsat ea. Porcul spinos a făcut ochii mari. 

„Ura!!! Ai reușit să pronunți corect: ciupercă”. „Ciupercă” a spus Cici fericită. Ciupercă, cină, cireșe, 

a mai încercat ea. 

Și uite așa și-a învățat, din nou, limba ce are de făcut să-l spună corect pe „ce” și pe „ci”. Și n-

a fost tot timpul nevoie de ploaie și vânt pentru un strănut. Era suficient să privească spre soare ca o 

rază să-i gâdile nasul. Și iar „hapciu-ciu-ciu”. 
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AGĂȚATE-N CURCUBEU.... 
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SĂ VINĂ UN MEDIC! 

Biata zebră are febră! 

Lupul zbiară lângă scară 

Că iar s-a lovit la gheară. 

Pe urs – o măsea îl doare- 

Și acum el stă la soare. 

Leul prin foc a sărit, 

Și o labă și-a pârlit. 

Un bursuc plânge de zor 

Că va fi de-acuma choir. 

Râsul are-un spin în labă- 

Nu mai vrea să facă treabă. 

Struțul din coadă și-a smuls 

Un smoc de pene pe-ascuns. 

Capra are gâtul strâmb- 

A căzut ieri pe un dâmb: 

S-a legat cu un tifon 

Și bea sirop cu sifon… 

Toată-această nebunie 

Este la menajerie! 

 

Autori: A. Bota, C. Goga, D. Pantiru, D. Zăhan 

POTIVIM CUVINTE – Cluj Napoca 2003, editura CCD, pag.93 
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TREI PRIETENI 

 

 
Barza, broasca și-un rățoi 

Au găsit ieri un butoi. 

Barza vrea să pună varză, 

Broasca vrea să stea de pază; 

Însă blândul de rățoi 

Vrea să facă must de soi. 

S-au certat pân” la apus; 

Și-au văzut pe deal în sus 

Un car mare tras de boi- 

Că venea după butoi. 

 

Omul s-a dat din car jos, 

De butoi a prins vânjos, 

Și în car l-a pus frumos! 

 

Când ceva nu e al tău 

Nu îți face planuri, zău! 

Că rămâi mofluz apoi 

Și te uiți lung după boi! 

 

Autori: A. Bota, C. Goga, D. Pantiru, D. Zăhan 

POTIVIM CUVINTE – Cluj Napoca 2003, editura CCD, pag.41 
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POEZIA ,,ALBINUȚA ȘI PRIETENII EI” 

 

 
În grădinița cu flori 

Locuiesc două surori: 

Albinuța Zum-Zum-Zum 

Și furnica Fâr-Fâr-Fâr. 

Mai departe între flori 

Fluturașul Flu-Flu-Flu 

Și fratele său Fâl-Fâl 

Sunt vecinii lor acum. 

Buburuza Ruza-Ruza 

S-a mutat și ea aici, 

În grădină la bunici. 

Vine-un greier supărat: 

- Hei! De mine ați uitat? 

Vreau să stau și eu aici! 

Nu vreți să fim toți amici? 

 
(autor- profesor logoped Buta Corina) 
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NUMĂRĂTORI 

(din folcrorul copiilor) 

 

An-tan-te, 

Dize-mane-pe, 

Dize-mane-compane, 

An-tan-te. 

 
An-tan-tichitan 

Sever-căpitan, 

Andalache-bumbalache 

Glonț! 

 

An-tan-tichi-tan 

Muțunache căpitan 

Ene-bene bombardează, 

Glonțul vâjâie și zboară, 

Dumneata să ieși afară! 

An-tan-tichi-tan 

Muțunache căpitan, 

Șade lupul pe saltea 

Și comandă o cafea 

Cafeluța e amară 

Dumneata să ieși afară! 

An-tan-tiri-mogodan 

Cara, cară și 

Principata mo-rin-go! 

 

În Oceanul Pacific 

Locuia un pește mic 

Și pe coada lui scria 

Ieși afară dum-nea-ta! 

 

Ala-bala, 

Ala-bala, portocala 

Ieși, bădiță, la portiță 

Că te-așteaptă Talion 

Talion, fecior de domn, 

Cu căruța satului, 

Cu caii împăratului, 

Cu biciul cumnatului. 

Clanț, zban, dorobanț, 

Cioc, boc, treci la loc. 
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1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10. 

Ș-un pahar de apă rece 

Pentru domnul care trece. 

 

 

 

 

Ieși, păpucule de sub pat, 

Ieși, păpucule, ieși, 

Să mănânci și tu cireși, 

Ieși, păpucule, ieși. 

 

Doua babe scofâlcite, 

Pe fotoliu stau trântite, 

Beau cafea din două cește 

Și vorbesc pe franțuzește: 

Parlez-vous? zice una, 

Parlez-vous? zice-a doua, 

Parlez-vous, parlez-vous, 

Ieși afară tu. 

 

 

Pe vârful mitropoliei 

Stă un magaruș și scrie: 

A, E, I,O ,U 

Măgărușul ești chiar tu. 
 

Eni, meni pica-ja, 

Prinde musca n-o lăsa. 

Dacă-i vie, 

Dacă-i moartă, 

Mănânc-o coaptă, 

Cu mărar, 

Cu pătrunjel, 

Cu untura de cațel 

Cozonacul 

Praf, tămâie ș-un colac, 

Ieși afară, cozonac. 

Cozonac din Dorohoi, 

Ieși afară dintre noi. 
 

Pitu, pitu, pitulata 

Pân-la zece să fi gata 

Unu, doi,trei, patru, cinci, 

Șase, șapte, opt, nouă, zece. 

 
O bobică măzărică, 
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Ping-pong, pica. 

Ițiri, bițiri, treci la tablă! 

Nu știu, lecția doamna dragă. 

Dar ce ce nu ai învățat? 

Că am fost la bal mascat. 

Bal mascat îți dau eu ție, 

Ai un 3 la geografie 

Și un 4 la chimie, 

Ițiri, bițiri, treci la loc! 

 

 

 

 
Într-o călimară plină cu cerneală, 

Ce culoare are călimara mea? 

Ai tu pe tine aceasta culoare? 

Arată-mi și mie dacă poți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pe o cutie de ciocolată 

Stă o prințesă fermecată. 

Și pe rochia ei scria, 

Ieși afară dumneata. 

 

 

 

 

 

 

Unul merge cu purceii, 

Unul merge cu vițeii, 

Unul face așchiuțe, 

Altul face plăcintuțe. 

Dă-mi și mie, dă-mi și mie, 

C-am ajuns ca o piftie! 

 
An-tan-tichi-tan 

Muțunache, căpitan 

Șade lupul pe saltea 

Și comandă o cafea, 

Cafeluța e amară 

Dumneata să ieși afară! 

Ieși afară, măi gândac! 

Stan și Bran 

Cântă la pian, 

Tra, la, la, 

Tra, la, la, 

Ieși afară dumneata! 

 
 

Iepuraș cu coada scurtă 

A venit și el la nuntă 

Și s-a pus în colțul mesei 

Și-a mâncat tortul miresei 

Mirele s-a supărat 

De ureche l-a înșfăcat 

I-a făcut o învârtitură 

Drept în oala cu friptură. 
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O cunosc pe Carolina, 

E o fată din Carpați, 

Are ochii ca și marea 

Și-i frumoasă ca o stea 

O, Carolina lina! 

Carolina, cha-cha-cha, 

O, Carolina lina! 

Carolina, cha-cha-cha. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ieri am fost 

În Copou 

Și-am văzut 

Un tablou 

Cel mai frumos tablou era 

Chiar acesta. 

 

 

 

 

 

 
Într-o magazie 

Stă un porc și scrie 

A, B, C, 

Ieși afară dom-nu-le. 

 
Pe capetele noastre 

trece un tramvai, 

la ce stație se oprește 

Oare acest tramvai? 

Într-o călimară 

Este o cerneală 

Ce culoare este în acea călimară? 

Spune chiar tu 

Pe onoarea ta 

Dacă vrei sau nu. 

 

 

 

 

 

 

 
Una mia sută lei, 

Ia te rog pe cine vrei 

Din grămada de purcei 

Alege pe cine vrei, 

Daca n-ai pe cine 

Ia-mă și pe mine! 

 

 

 

 

 

Avion cu motor 

Ia-mă și pe mine-n zbor 

Că sunt mic, pitic 

Și mă cheama polonic. 

Re-zis-ten-ța, 

Pacea și cadența 

Cine nu mai poate, 

Doua mâini la spate! 


