Exerciții, jocuri, fișe de lucru pentru
corectarea tulburărilor de comunicare și de pronunție

ÎN LOC DE INTRODUCERE

Sugestii pentru părinții preșcolarilor cu tulburări de limbaj și comunicare

Conversația cu adulții este benefică formării și dezvoltării abilităților de
comunicare și a vocabularului preșcolarului. Părintele pronunță corect, rar și cu
intonația adecvată.
 În fiecare zi învățăm cuvinte noi a căror semnificație este bine înțeleasă.
 Introducem cuvintele învățate în propoziții.
 Încercăm să formulăm propoziții cât mai dezvoltate.
 Vorbim rar, menținem contactul vizual și zâmbetul.
 Repetăm poezii până micuțul le memorează.
Biblioteca preșcolarului este importantă. În camera lui, cărțile sunt mereu
prezente. Răsfoim, povestim, încurajăm și valorizăm intervenția copilului în
comunicare.
Acum, aveți răgazul pentru a putea face împreună tot felul de activități
amuzante și interesante, care influențează pozitiv dezvoltarea emoțională și
cognitivă: ascultăm cu atenție ce spune, dezvoltăm abilități de comunicare
funcționale, desenăm, decupăm, lipim, colorăm, scriem litere, cifre, cuvinte dragi,
facem puzzle, lego, facem ordine în cameră, îngrijim plantele din balcon, pregătim
deserturi preferate.
Ingredientele principale sunt: buna dispoziție, baia de cuvinte și perseverența.
Conversația la telefon cu bunicii și prietenii permite exersarea noilor deprinderi
de pronunție.
Limităm timpul petrecut la televizor, jocurile pe tabletă, telefon.
Putem repeta în fața oglinzii, exerciții de motricitate a aparatului fonoarticulator și exerciții de respirație învățate la cabinetul logopedic. Sunt utile și
îndrăgite de micuți.
Punem accent pe cuvinte care se referă la: schema corporală, percepții
auditive, durata, succesiunea, percepții vizuale și altele în funcție de volumul
vocabularului copilului.
Mai ales acum este momentul pentru a spune zilnic, împreună, o rugăciune.
Mereu îmbrățișăm micuțul și îi spunem cât de mult îl iubim. Transmitem starea
de bine și optimismul indiferent cât de gravă este situația. Descoperim o picătură de
bine! Va trece! Va fi bine!

Sugestii pentru părinții elevilor cu tulburări de pronunție
și/sau dificultăți de scris-citit

Cu siguranță, școlarul și profesorul logoped au reușit emiterea și consolidarea
parțială a consoane dificile. Așadar, zilnic exersați cuvinte ce conțin aceste sunete, în
diferite poziții: inițial, final, median; în diferite combinații: asociate cu vocală, grup
consonantic.
 Sunetul problematic trebuie pronunțat mai accentuat și prelungit.
 Scrieți cuvintele repetate.
 Scrieți propoziții pornind de la aceste cuvinte; marcați grafemul
corespunzător sunetului.
 Citiți literatură pentru elevi, enciclopedii și încercuiți cuvintele care conțin
sunetul buclucaș.
 Citiți și memorați poezii. Valorizați pronunția corectă.
Veți remarca progrese. Copilul poate vorbi corect, fapt ce se reflectă și în
planul limbajului scris-citit.
În cazul sigmatismului interdental trebuie să-i reamintiți mereu, să apropie
dinții când în cuvinte apar consoanele problemă: S, Z, Ț, Ș, J, CE, CI, GE, GI.
Țineți legătura cu profesorul logoped.
Puteți ameliora semnificativ dificultățile din planul limbajului scris-citit dacă:
urmați recomandările profesorului logoped, dacă valorizați aceste activități extrem de
importante, precum scrisul și cititul, iar perseverența, starea de bine și prezența
cărților în viața copilului să devină componente cheie ale interacțiunii mamă-copil.
Mereu îl îmbrățișați și nu uitați, să-i spuneți cât de mult îl iubiți!
Transmiteți starea de bine și de optimism. Încercați să descoperiți și să-i
arătați că, indiferent de cât de gravă este situația, totuși există și ceva pozitiv. Va
trece! Va fi bine!

EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE CU AJUTORUL POVEȘTILOR

Păpădie – pălărie

Era o zi însorită de primăvară. Câteva păsărele ciripeau vesele pe ramura
unui măr înflorit. Soarele mângâia pământul cu razele lui blânde.
Printre firele de iarbă înflorise o păpădie galbenă, ca un puișor de găină.
Parcă era o pălărie de soare. Se simțea singură și nu avea cu cine să se joace. Și-ar
fi dorit să mai fie câteva păpădii - pălării în jurul ei. Peste tot vedea doar fire de iarbă,
verzi și tăioase.
După două-trei zile, pălăria galbenă a păpădiei deveni un rotund alb și pufos,
ca un balon de săpun. Vântul a împrăștiat firișoarele albe în toată grădina și le-a
așezat pe pământ.
În primăvara următoare au apărut multe păpădii - pălării. Vântul a plecat, era
ocupat cu alte treburi. Cine să mai împrăștie semințele de păpădie? Poate reușim
noi, dragi copii!

GIMNASTICA FONOARTICULATORIE PENTRU COPII,
PE ÎNȚELESUL PĂRINȚILOR

Miogimnastica sau gimnastica organelor fono-articulatorii reprezintă un set de
exerciții specifice pentru buze, limbă, vălul palatin, maxilar și mandibulă.
Cu ajutorul acestor exerciții profesorul logoped corectează diferite tulburări de
pronunție pe care copiii sau elevii le pot avea la vârsta preșcolară sau școlară mică.
Este cunoscut faptul că pronunția unui sunet se realizează cu ajutorul unor anumite
organe implicate în vorbire. Exercițiile de gimnastică fono-articulatorie au drept scop
dezvoltarea și educarea motricității fine a acestor organe, precum și educarea
mișcărilor articulatorii pentru consolidarea pronunției corecte.

RECOMANDĂRI pentru părinți și copii pentru efectuarea exercițiilor de
miogimnastică acasă:
 Ținând cont de particularitățile psiho-individuale și de vârstă ale copilului
aceste exerciții pot să se efectueze de două sau trei ori pe zi, având o
durată de 5 - 10 minute. Fiecare exercițiu se efectuează în medie de la 5
până la 10 ori.
 Exercițiile statice în care postura de articulație se menține într-o singură
poziție pot dura între 5 și 10 secunde.
 În timpul efectuării exercițiilor copilul trebuie să stea în poziție șezândă cu
spatele drept, dar nu tensionat cu mâinile și picioarele relaxate.
 Se recomandă ca aceste exerciții să se desfășoare în fața unei oglinzi de
perete, iar părintele să stea lângă copil. În cazul în care copilul folosește o
oglindă de mână, părintele trebuie să stea față în față cu acesta. În ambele
variante părintele este cel care arată copilului cum se execută exercițiul.



Pentru că la vârsta preșcolară (3-5 ani) și la vârsta școlară mică (6-10 ani)
activitatea dominantă a copilului este jocul, recomandăm părinților ca
aceste exerciții să se desfășoare sub formă de joc, sporind astfel interesul
și plăcerea copilului de a face aceste exerciții.

Sugestii vesele

”Broscuța zâmbitoare”
Buzele sunt lipite sunt întinse ca într-un zâmbet, menținem astfel poziția
buzelor 5-10 secunde.
 ”Gardul”
Închidem gura, dar tragem ca să putem vedea dinții, menținem astfel poziția
dinților 5-10 secunde.
 ”Spargem baloane”
Închidem gura și împingem cu limba în interiorul obrazului drept, menținem
astfel poziția 5-10 secunde. Apoi exercițiul se repetă pentru obrazul stâng.
 ”Ciupercuța”
Gura este larg deschisă, limba se ridică în sus și este ținută apăsat pe cerul
gurii 5-10 secunde.
 ”Pupicii pentru mama/tata”
Se execută seri de câte 5-10 pupici cu buzele țuguiate și unite.
 ”Podul de piatră”
Limba curbată sprijinită pe dinții de jos (incisivii inferiori) se menține câte 5-10
secunde.
 ”Periuța de dinți”
Se periază ritmic, pe rând, dinții de sus și de jos, pe interior și pe exterior, cu
limba de la stânga la dreapta și invers.


Povestea doamnei Limbă
Adaptare după ”The Mrs Tongue Story”

Doamna Limbă este o gospodină care locuiește în casa ei, gura. În fiecare
dimineață deschide larg fereastra și ușa ca să intre aerul proaspăt.

INSTRUCȚIUNI: Deschide și închide gura. Repetă de câte 5 ori.
Apoi ia mopul și începe să curețe tavanul, pereții și podeaua.

INSTRUCȚIUNI:
Mișcă limba circular de 3 ori de la dreapta la stânga și de câte 3 ori de la
stânga la dreapta.
Apoi șterge praful de pe mobilă.

INSTRUCȚIUNI:
Mișcă limba la fel de repede dintr-o parte în alta, peste dinții superiori, apoi
peste cei inferiori. Repetă de câte 5 ori pentru fiecare parte.
Apoi scutură covorul pe fereastră.

în sus și în jos cu gura larg deschisă. Repetă de câte 5 ori.

În cele din urmă îndepărtează cu mătura pânzele de păianjen din jurul ușii de
la intrare.

INSTRUCȚIUNI:
Scoate limba și șterge buzele de la stânga la dreapta apoi invers. Repetă de
câte 3 ori pentru fiecare direcție.

EXERCIȚII, JOCURI, FIȘE DE LUCRU PENTRU CONSOLIDAREA,
AUTOMATIZAREA SUNETELOR DEFICITARE

Perioada de dezvoltare a aparatului verbo-motor este destul de lungă, astfel
încât copiii de vârste preșcolare/școlare mici pot avea probleme absolut normale de
imitare a sunetelor.
Cu toate că greșelile de pronunție la vârsta preșcolară și vârsta școlară mică
sunt normale, acestea nu trebuie trecute cu vederea sau ignorate, ele trebuie tratate
cu maximul de seriozitate, încă de la primele semne.
Specialiștii recomandă jocuri special concepute pentru corectarea problemelor
de pronunție și de limbaj, jocuri cu caracter imitativ, exersarea pronunției corecte
după model, diverse fișe de lucru atractive, însă adaptate la cerințe, în funcție de tipul
de tulburare cu care se confruntă copilul.

FIȘĂ DE LUCRU

1. Încercuieşte imaginile a căror denumire începe cu sunetul «R»:

2. Încercuieşte imaginile a căror denumire se termină cu sunetul «R»:

3. Colorează tot atâtea cerculeţe câte silabe are denumirea fiecărei imagini:

4. Taie cu o linie imaginea a cărei denumire nu are sunetul «R»:

FIȘĂ DE LUCRU

1. Încercuieşte imaginile a căror denumire începe cu sunetul «C»:

2. Încercuieşte imaginile a căror denumire se termină cu sunetul «C»:

3. Taie cu o linie imaginea a cărei denumire nu are sunetul «C»:

4. Desparte în silabe, notează cu cerculețe sunetele și colorează cercul
corespunzător sunetului «C»:

5. Completează rebusul şi colorează cuvântul obținut pe vertical:

FIȘĂ DE LUCRU

1. Recunoaște cuvintele formate dintr-o singură silabă. Colorează imaginile care
reprezintă aceste cuvinte:

2. Încercuiește cuvintele formate din două silabe şi colorează-le:

3. Alcătuieşte propoziţii cu cuvintele formate din trei silabe.

FIŞĂ DE LUCRU
Sunet, silabă, propoziție

1. Desparte în silabe după modelul dat:

__ __ __
___________

___________

__________

__________

2. Realizează corespondența dintre schemă şi imaginea potrivită:

____
__________
___________________

___ ___
____________
___ ___ ___
____________________________

__________________
___ ___ ___ ___
________________________________

__________________
__________

___________

3. Desparte în silabe și fixează locul sunetului precizat:

S

Z

Ş

J

R

L

C

G

4. Alcătuieşte propoziţii din trei cuvinte folosind imaginile care îţi plac cel mai
mult.

FIŞĂ DE LUCRU

Conştientizare fonologică

1. Ordonează sunetele pentru a obţine cuvântul potrivit:
2. Alcătuieşte propoziţii cu fiecare cuvânt obţinut:
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FIŞĂ DE LUCRU
Conştientizare fonologică
Alege imaginea care rimează cu denumirea obiectului de la începutul rândului:

FIŞĂ DE LUCRU
Priveşte imaginile de pe fiecare rând şi taie cu o linie obiectul care nu se
potriveşte imaginii prezentate la începutul rândului:

FIȘĂ DE LUCRU

1. Încercuieşte imaginile care fac parte din povestea «Albă ca zăpada şi cei
şapte pitici»:

2. Răspunde la următoarele întrebări:
 Care sunt personajele întâlnite în povestea ”Alba ca zăpada şi cei şapte
pitici„?
 Câţi pitici sunt în poveste şi cum îi cheamă pe fiecare dintre ei?
 Care personaj ți-a plăcut cel mai mult? De ce?
 Care personaj nu ți-a plăcut ? De ce?
 Cu care personaj din această poveste ai dori să semeni? De ce?

3. Uneşte imaginile a căror denumiri au înţeles opus:

FIȘĂ DE LUCRU
Petale cu propoziţii
Automatizarea sunetului “S” în propoziţii
Repetă după mine propoziţiile.
Spune câte cuvinte are fiecare propoziţie.
.
Colorează petalele, decupează-le şi apoi construieşte floarea.

Sanda scrie o scrisoare.

Elisa este prietenoasă.

Stiloul scrie subţire.

Soarele străluceşte
superb.

Casa aceasta este
frumoasă.

Măslinele sunt
sănătoase.

Pisica se spală singură.

Acest costum este
albastru.

Sorin s-a sculat supărat.

FIȘĂ DE LUCRU
Petale cu propoziţii
Automatizarea sunetului “Z” în propoziţii
Repetă după mine propoziţiile.
Spune câte cuvinte are fiecare propoziţie.
Colorează petalele, decupează-le şi apoi construieşte floarea.

Zina zâmbeşte zilnic.

Zmeul zboară.

Zidarul zideşte zidul.

Azorel a făcut mizerie

Zoe zice zicători.

Pupăza zglobie zboară.

Zack schiază pe
zăpadă.

Sănziana adună
zambile

Zoli adună zmeră şi
zarzăre.

FIȘĂ DE LUCRU
Petale cu propoziţii
Automatizarea sunetului “Ş” în propoziţii
Repetă după mine propoziţiile.
Spune câte cuvinte are fiecare propoziţie.
Colorează petalele, decupează-le şi apoi construieşte floarea.

Ştefan are o maşină
roşie.

Şoricelul a ros
caşcavalul.

Şarpele şerpuieşte in
tufiş.

Poştaşul a adus poşta

Şuşu citeşte poveşti.

În coş am pus un
cocoş.

Lăbuş e la culcuş.

Şerban merge la
şcoală.

Anuşca doreşte
cireşe.

FIȘĂ DE LUCRU
Petale cu propoziţii
Automatizarea sunetului “J” în propoziţii
Repetă după mine propoziţiile.
Spune câte cuvinte are fiecare propoziţie.
Colorează petalele, decupează-le şi apoi construieşte floarea.

Jenică are un cojoc.

Joiana e în grajd.

Jivinele trăiesc în
junglă.

Jana mănâncă jeleuri.

Am pus jurnalul în
bagaj

Jeni se joacă cu
jetoane.

Dirijorul dirijează
orchestra.

Bujor s-a sprijinit în
cârje.

Jean se joacă cu
jucăria.

FIȘĂ DE LUCRU
Petale cu propoziţii
Automatizarea sunetului “R” în propoziţii
Repetă după mine propoziţiile.
Spune câte cuvinte are fiecare propoziţie.
Colorează petalele, decupează-le şi apoi construieşte floarea.

Radu râde tare.

Rândunica zboară.

Ridichea este
uriaşă.

Remorca tractorului
ruginește rău.

Furnica cară provizii.

Andreea este răcită şi
strănută.

Tigrul aleargă repede.

Raluca scrie o
scrisoare.

Soarele străluceşte cu
putere

FIȘĂ DE LUCRU
Petale cu propoziţii
Automatizarea sunetului “L” în propoziţii
Repetă după mine propoziţiile.
Spune câte cuvinte are fiecare propoziţie.
Colorează petalele, decupează-le şi apoi construieşte floarea.

Luca bea lapte cald.

Liliana este elegantă.

Vulpea este lacomă.

Lumina este galbenă.

Lampa este în ladă.

Pe malul lacului am
văzut o lebădă.

Raluca culege cireşe.

Albina adună polen.

Lămâia are culoarea
galbenă.

FIȘĂ DE LUCRU
Petale cu propoziţii
Automatizarea sunetului “C” în propoziţii
Repetă după mine propoziţiile.
Spune câte cuvinte are fiecare propoziţie.
Colorează petalele, decupează-le şi apoi construieşte floarea.

Cosmin are un căţel
jucăuş.

Corina cară un cort mic.

Copilul se joacă cu
pisica.

Carmen culege
corcoduşe.

Luca cântă la
muzicuţă

Scriu în caiet cu
creionul.

Pe bancă, în parc,
sunt mulţi copii.

Am cumpărat cărţi de
colorat.

Cristi a plecat cu
bunicul la Cluj.

FIȘĂ DE LUCRU
Petale cu propoziţii
Automatizarea sunetului “G” în propoziţii
Repetă după mine propoziţiile.
Spune câte cuvinte are fiecare propoziţie.
Colorează petalele, decupează-le şi apoi construieşte floarea.

Gâsca face ga-ga-ga.

Găina aleargă după
râme.

Gabi are o garoafă
galbenă.

Gardul din grădină s-a
rupt.

Gloria face găluşte
gustoase.

În grădină cresc
legume.

La grădina zoologică sunt
gorile şi papagali.

Colegul meu a adus
gogoşi şi langoşi.

Pinguinul Pingu şi-a pătat
treningul.

Joc pentru diferențierea sunetelor „S, Ș”

În grădină
Notează-ți pe o foaie de hârtie cât mai multe fructe și legume în a căror
denumire se aude sunetul „S” sau sunetul ”Ș”.
Apoi, rezolvă cerințele următoare:
 Colorează cu roșu cuvintele în care se aude sunetul ”Ș”.
 Colorează cu albastru cuvintele în care se aude sunetul ”S”.
Complicăm un pic, ești atent și rezolvi mai departe:
 Desparte toate cuvintele în silabe.
 Ai găsit și cuvinte formate dintr-o singură silabă? Foarte bine!
 Nu ai găsit? Nu-i nimic, te mai gândești!
Acum ne amuzăm un pic și ne gândim:
 Ce legume îți plac cel mai mult?
 Ce fructe îți plac cel mai mult?
Hai să-i antrenăm și cei mari în jocul nostru! Îi poți provoca pe părinți sau mă
poți provoca pe mine!
 La ce ne folosesc legumele și fructele pe care le-ai descoperit?
 Ce putem găti cu ele?
 Cum le putem aranja pe farfurie?
Sper că v-a plăcut jocul nostru! Puteți să vă gândiți și voi la un joc pe care să-l
jucăm împreună! Sunteți de acord ? Aștept cu nerăbdare ideile voastre!

FIȘĂ DE LUCRU
“Micul detectiv” - joc pentru dezvoltarea limbajului și atenției

Fii un detectiv foarte priceput și găsește imaginea corespunzătoare indiciilor:
Găsește un instrument muzical. (vioara)
Caută un animal care mănâncă brânză. (șoarece)
Ceaiul sau cafeaua se bea cu ……. (ceșcuța)
Pentru a scrie o poezie am nevoie de un ……. (pix)
Cine ne aduce cele mai multe jucării? (Moș Crăciun)
Caut un obiect pe care sa mă așez. (scaun)
Din grădină am cules multe flori, cred că o să le pun în ……. (vază)
Caută ceva dulce care are formă de cerc. (gogoașă)
Caută un fruct roșu. (căpșuni)
Cine e verde și strigă tot mereu: oac, oac, oac! (broasca)
Caută o floare roșie. ( trandafir)
Bate vântul frunzele, sigur pot să înalț un …..(zmeu)
Caută un mijloc de transport prin aer. (avion)

FIȘĂ DE LUCRU
Transformă după model.

Buburuza zboară.

Floarea a înflorit.

Căpșuna s-a copt.

Am mâncat o gogoașă.

Buburuzele zboară.

Florile………………………………………………

Căpșunile ………………………………………

Am mâncat……………………………………………….

FIȘĂ DE LUCRU
Exemple folosite pentru terapia balbismului

Citește într-un ritm lent, apoi rapid următoarele silabe.
Ai avut vreodată musafiri nepoftiți la tine în casă sau în grădină? Încearcă să
ne spui povestea așa cum este spusă mai jos. (procedeul silabisirii)

În gră-din-na cu flo-ri din fa-ța ca-sei me-le a ve-nit un mu-sa-fir. Mu-sa-firul ne-pof-tit e-ra ta-re ne-că-jit. Că-u-ta și se plim-ba ne-că-jit a-șa cum e-ra,
poa-te o să gă-seas-că pe a lui mă-mi-că go-la-șă. Am ui-tat să vă spun mu-safi-rul ne-pof-tit e-ra un pu-i-șor de gă-i-nă ta-re gă-tit ca-re a ple-cat în goa-na
ma-re fă-ră să cea-ră vo-ie. Ce no-roc că l-am ză-rit și pe loc l-am go-nit lân-gă a
lui mă-mi-că go-la-șă ca-re aș-tep-ta ne-că-ji-tă la fe-reas-tră.

Citește și repetă următoarele propoziții prelungind vocalele de la sfârșitul
cuvintelor.

Flutureleeeeee zboarăăăăăă prin livadăăăăăă șiiiiii seeee
așeazăăăăă peeeeee floriiiiii.

Broascaaaaaa sareeeeee peeeee oooo frunzăăăăă deeeee
nufăr.

În grădinăăăăăă aaaa crescut un dovleac mareeeee șiiiiii
portocaliuuuuuu
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