ÎN LOC DE INTRODUCERE

În această perioadă, de pandemie, am fost nevoiți să ne regândim, fiecare în
parte, modalitatea de interacțiune cu copiii, în ceea ce privește terapia logopedică.
Acest lucru a devenit o provocare și o oportunitate de reinventare pentru
fiecare dintre noi, specialiștii. Prin urmare, am început să ne mutăm cabinetul
logopedic, online.
Terapia logopedică online reprezintă utilizarea tehnologiei cu scopul oferirii
serviciilor de terapie prin intermediul internetului. Este un aranjament de interacţiune,
faţă în faţă între terapeut şi pacient care prinde viaţă datorită programelor de
comunicare video şi audio.
Copiii implicaţi în terapia online şi părinţii acestora agreează acest tip de
activitate şi dovedesc implicarea lor permanentă în realizarea cu succes a sesiunilor
terapeutice. Varianta online oferă posibilitatea exersării practicilor logopedice mai
des, legătura dintre pacient şi terapeut fiind la îndemână. De menționat este și faptul
că în cadrul terapiei online relația cu părintele, ca partener în terapie, se
consolidează. Părinții devin mult mai implicați și implicit progresele copiilor fiind mult
mai elocvente.
Paleta tulburărilor de limbaj ce poate fi accesată prin intermediul terapiei
online este foarte largă: tulburări de pronunție, de ritm şi fluență, tulburări de voce,
retard de limbaj impresiv, expresiv, tulburări afazice, tulburări de limbaj ca şi
consecinţe ale diferitelor dizabilități etc.
În terapia logopedică online, și nu numai, exercițiul este foarte important, de
aceea acest material vine în întâmpinarea părinților, cadrelor didactice, profesorilor
logopezi în scopul corectării copiilor care întâmpină dificultăți de vorbire.

RUTINA – ACȚIUNI ZILELE SĂPTĂMÂNII

Săptămâna curcubeu

Luni ud o floare.

Marți scriu o scrisoare.

Miercuri cânt la pian.

Joi îi dau telefon lui Dan.

Vineri fac mişcare.

Sâmbătă fac mâncare.

Duminică e zi de relaxare.

Săptămâna, aşa cred eu,
Parcă e un curcubeu!

Exersez, mă distrez,
Culorile le potrivesc,
Zilele săptămânii le numesc.

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică

DIFERENȚIEREA SUNETELOR
JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI

Activitatea 1: PIERDEM CUVINTELE
Descriere: Logopedul va pronunța o frază. Primul copil va pronunța fraza
completă, apoi va pronunța fraza fără ultimul cuvânt. Următorul copil va repeta tot ce
s-a spus anterior, apoi va spune din nou fraza fără ultimul cuvânt. Se procedează
astfel până va rămâne un singur cuvânt din frază.
Exemplu:
Logopedul: Doi pui de pisică mici dorm pe canapea.
Copilul 1: Doi pui de pisică mici dorm pe canapea.
Doi pui de pisică mici dorm pe
Copilul 2: Doi pui de pisică mici dorm pe canapea.
Doi pui de pisică mici dorm pe
Doi pui de pisică mici dorm.

Activitatea 2: ADUNĂM CUVINTE
Descriere: În funcție de numărul de copii participanți vor fi formate propoziții
de 2, 3, 4 cuvinte.
Pentru varianta cu cartonașe: Logopedul va da unui copil un cartonaș cu o
imagine. Copilul va denumi imaginea, iar logopedul va atinge un alt copil care va
spune un cuvânt pentru a continua propoziția.
Pentru varianta fără cartonașe: Logopedul va atinge un copil care va spune
numele unui lucru sau ființe, după care va atinge un alt copil care va continua
propoziția.
Pentru a conștientiza valoarea cuvântului în propoziție se poate realiza o
variantă în care fiecare copil reține cuvântul spus, dar logopedul va atinge copilul
care spune cuvântul într-o ordine nefirească, iar la sfârșit va spune propoziția
rezultată cerând copiilor evaluarea corectitudinii ei.
Materiale necesare: cartonașe cu imagini

Activitatea 3: APLAUDĂM CUVINTELE
Descriere: Logopedul spune o propoziție, iar fiecare copil va repeta propoziția
bătând din palme la fiecare cuvânt. Fiecare copil va fi, pe rând, primul care repetă
propoziția.

Activitatea 4: CAP, MÂNĂ, PIEPT, PICIOR
Descriere: Logopedul va spune un cuvânt și va cere unui copil să repete
cuvântul făcând pentru fiecare silabă, într-o anumită ordine, o mișcare. Ceilalți copii
vor repeta în gând cuvântul și vor executa mișcările.
Exercițiul poate fi executat și pentru sunetele din cuvânt, introducând mai
multe mișcări sau variindu-le.
Exemple de mișcări: să atingă capul, să bată din palme, să deschidă
pumnul, să atingă pieptul și să atingă piciorul.

Activitatea 5: ÎMPĂRȚIM ÎN DOUĂ
Descriere: Logopedul va spune un cuvânt din două silabe ridicând ambele
mâini cu pumnii strânși. Va împărți cuvântul în silabe deschizând la prima silabă
pumnul stâng, iar la a doua, pumnul drept. Se vor spune alte cuvinte de două silabe
cerând copiilor, pe rând, să le împartă în silabe, evidențiind fiecare silabă prin
deschiderea pumnului.

Activitatea 6: PUZZLE
Descriere: se utilizează imagini cu același număr de silabe. Se prezintă
imaginea copilului, se cere să denumească cuvântul, să pronunțe silabele cuvântului
și să-l decupeze pe ghidaj. După decupare, bucățile se vor reuni, iar silabele se vor
reuni în cuvânt.
Acest joc poate fi folosit și în perioada de familiarizare cu analiza fonetică.
Pentru aceasta sub imagine va fi scrisă denumirea ei, iar decuparea se va realiza pe
verticală, astfel încât fiecare bucată rezultată să cuprindă parte din imagine și o
silabă.

CA SA
Materiale necesare: imagini cu cuvinte cu 2, 3, 4 silabe cu ghidaj neregulat
pentru decupare

Activitatea 7: RIME
Descriere: se utilizează imagini cu denumiri care rimează și care nu rimează.
Se prezintă trei imagini copilului, două care rimează și una care nu rimează, se cere
să denumească imaginile și să aleagă care rimează (sună la fel la sfârșit).
Materiale necesare: imagini

Exemplu:

Activitatea 8: PUZZLE CU RIME
Descriere: se utilizează imagini cu denumiri care rimează două câte două,
decupate neregulat, ca un puzzle. Se prezintă toate imaginile copilului și se cere să
aleagă cuvintele care rimează și să realizeze puzzle-ul.
Materiale necesare: imagini cu cuvinte
Exemplu:

Activitatea 9: POFTIȚI ÎN VAGOANE!
Descriere: fiecare copil primește imaginea unui tren cu vagoane. La cererea
logopedului, fiecare copil va pune pe locomotivă imaginea denumită de el. Sarcina
copiilor este să pună în celelalte vagoane imagini care încep cu același sunet.
Materiale necesare: imagine cu un tren și mai multe cuvinte care încep cu 2
sau mai multe sunete

Activitatea 10: FRĂMÂNTĂRI!
Descriere: Logopedul va spune o propoziție neterminată a cărei cuvinte
încep cu același sunet. Sarcina copiilor este să completeze propoziția cu un cuvânt
care începe cu același sunet.
Exemplu: Claudia crește ………………..(curcani, cocoși, cai)
Sub sacul spart sunt………………..(semințe, saci, surprize)

Activitatea 11: UNDE ESTE?
Descriere: Logopedul va da fiecarui copil o imagine a unui animal lung. Va
spune un cuvânt și va cere copiilor să poziționeze o bulină, o agrafă… pe partea
corpului animalului corespunzător locului în care se află, în cuvânt, un sunet anume.
Capul animalului corespunde cu începutul cuvântului, corpul cu mijlocul și coada cu
sfârșitul.
Materiale necesare: imagine cu un animal (pește, omidă)
Exemplu:

FIȘĂ DE LUCRU

CE SAU CI?
Colorează cu roșu imaginile ale căror denumire conțin sunetul ”CE”.
Colorează cu albastru imaginile ale căror denumire conțin sunetul ”CI”.

FIȘĂ DE LUCRU
GE SAU GI?
Colorează cu VERDE imaginile ale căror denumire conțin sunetul ”GE”.
Colorează cu GALBEN imaginile ale căror denumire conțin sunetul ”GI”.

FIŞĂ DE LUCRU

1. Pronunţă cuvintele.
2. Unde se aude sunetul ”S”? Pune un X în căsuţa corespunzătoare sunetului
”S”: la începutul, mijlocul sau sfârşitul cuvântului.

FIŞĂ DE LUCRU
Diferențierea în vorbire a consoanelor ”S-Z”
1.
2.
3.
4.

Denumeşte imaginile, pronunţând cu atenţie sunetele “S”, “Z”.
Scrie litera “S” lângă imaginile a căror denumire conţine sunetul “S”.
Scrie sunetul “Z” lângă imaginile a căror denumire conţine sunetul “Z”.
Alcătuieşte propoziţii cu imaginile de mai jos.

FIȘĂ DE LUCRU

Încercuiește imaginile a căror denumire începe cu ”S” și taie cu o linie
imaginile a căror denumire începe cu ”Z”.

FIŞĂ DE LUCRU
Completează cuvântul cu litera care lipsește: „S”, „Ş”

PI__ICĂ

MA__INĂ

PĂPU__Ă

CAI__Ă

MĂNU__I

NA__TURI

COCO__

__O__EA

__CRI__OARE

GÂ__CĂ

CĂMA__Ă

__OARECE

__O__ETE

PO__TA__

__A__E

COCO__

__COICĂ

__OPÂRLĂ

__FE__NIC

__EMAFOR

CIRE__E

PE__CAR

PE__TE

CO__A__

BI_CUIŢI

__ACO__Ă

PA__ĂRE

E__CHIMO__

FIȘĂ DE LUCRU

CONSOLIDAREA SUNETULUI ”S” în structuri consonatice (”ST”)

Cuvinte
stemă, steag, este, stol, stă, stâncă, student, stilou, statuie, stop, stup, paste, stele,
nasture, costum, pastile, plastilină, stână, păstor, dentist, artist, stropi, stradă, pistol,
stație, castan, castane, baston, castravete, sticlă, stomac, coastă, pastă, castel,
castor, astăzi, asta, stropitoare, stăpân, castron, struguri, castaniu

Propoziții
O stemă este pe steag.
Un stol de păsări stă pe stâncă.
Un student are stilou.
O statuie este din metal.
La stop mă opresc.
În stup sunt albine.
Mănânc paste cu sos.
Seara văd multe stele.
Cos un nasture la costum.
Costel ia pastile.
Plastelina este moale.
Un păstor este la stână.
Un artist pictează frumos.
La dentist stau pe scaun.
Costin este stăpân la fermă.
Am păr castaniu.

Stropi de ploaie cad pe stradă.
Un soldat are pistol.
În stație vine autobuzul.
Din castan cad castane.
Un baston este din lemn.
În castron am castraveți.
În sticlă pun apă.
Am un stomac sănătos.
M-am lovit la coastă.
Pasta de dinți este albă.
Un soldat stă la castel.
Un castor roade lemne.
Astăzi stau acasă.
Mănânc struguri mov.
Cu stropitoarea ud florile.
Aceasta este casa mea.

FIȘĂ DE LUCRU

CONSOLIDAREA SUNETULUI ”S” în structuri consonatice (”SP”)

Cuvinte
spate, Spania, spadă, speriat, spumă, ospătar, gospodină, aspirină, spițe, spăl,
spătar, spune, spic, sport, spin, spaniol, aspirină, spital, aspirator, spart, spațiu

Propoziții
Am un sac în spate.
În Spania este cald.
Spada este ascuțită.
Cosmin s-a speriat.
Săpunul face spumă.
Un ospătar aduce suc.
Gospodina aspiră sâmbăta.
Roata are multe spițe.
Mă spăl cu săpun pe mâini.
Un scaun are spătar.
Tata spune o poveste.
Un spic de grâu este galben.
Un spin este ascuțit.
Îmi place să fac sport.
Un spaniol este vesel.
Aspirina este un medicament.
La spital sunt ambulanțe.
Un aspirator face gălăgie.
Am spart o cană.
În spațiu sunt multe planete.

FIȘĂ DE LUCRU

CONSOLIDAREA SUNETULUI ”S” în structuri consonatice (”SL”)

Cuvinte
slab, slugă, slănină, sloi, slăbit, slut, slim, slime, slip

Propoziții
Sora mea este slabă.
Stăpânul are o slugă bună.
Slănina este albă.
Un sloi de gheață este rece.
Un bolnav este slăbit.
Eu mă joc cu slime.

FIȘĂ DE LUCRU

CONSOLIDAREA SUNETULUI ”S” în structuri consonantice (”SC”)

Cuvinte
gâscă, scapă, cască, scară, scaun, scame, mascat, scafandru, scufundă, scobitoare,
ascuțită, scorbură, scut, schelet, scrie, scrisoare, scutură, ascuțitoare, ascuns,
schelă, cosesc, doresc, schimbat, plisc, pescuit, zacuscă, uscat, născut
Propoziții
O gâscă scapă din coteț.
Casca stă pe cap.
Cu scara ajung sus.
Un scaun este solid.
Văd scame pe covor.
Un soldat este mascat.
Scafandrul se scufundă.
O scobitoare este ascuțită.
În scorbură văd o vulpe.
Un scut este din lemn.
Un schelet are multe oase.
Sandu scrie o scrisoare.
Sanda scutură un sac.
Am ascuțitoare nouă.
Copilul s-a ascuns în dulap.
Lângă bloc este o schelă.
Oamenii cosesc iarba.
Eu doresc să merg la mare.
Am schimbat locul la masă.
Barza are un plisc lung.
Am pescuit un pește.
Cosmin mănâncă zacuscă.
Haina udă s-a uscat.
Astăzi s-a născut o stea.

FIȘĂ DE LUCRU

AUTOMATIZAREA SUNETULUI ”S” - Poezii logopedice

Sanda
Sanda sare pe saltea,
Sandu se uită la ea.
Stă pe scaun și așteaptă,
Sanda să se oprească.

Sică
Sică sapă lângă casă
O fântână sănătoasă.
Scoate, scoate multă apă
Și de sete o să-i treacă.
Supa
Supa de pe sobă
Miroase frumos.
Paste și salate
Servim sănătos.

Stelele
Seara s-a lăsat în sat,
Peste case s-a înnoptat.
Stelele sosesc, ele povestesc
Că se face lumină
Când soarele o să vină.

FIŞĂ DE LUCRU
1. Pronunţă după un model verbal şi apoi singur cuvintele:

2. Alcătuieşte propoziţii cu ajutorul imaginilor.
3. Spune câte cuvinte are fiecare propoziţie.

FIȘĂ DE LUCRU
Joc de memorie ”Imaginea identică”
1. Decupează cartonaşele, întoarce-le cu faţa în jos şi încearcă să găseşti
perechi de cărţi identice. Câştigă cel care are cele mai multe perechi.
2. Denumeşte fiecare cartonaş pe care îl întorci!

PISICĂ, GÂSCĂ, STRUŢ, SCONCS, URS, SCORPION, RÂS, MORSĂ, BROASCĂ ŢESTOASĂ,
HAMSTER, SURICATĂ, CASTOR

FIŞĂ DE LUCRU
”Găseşte intrusul” - Taie cu o linie cuvântul, din fiecare rând, care nu începe
cu acelaşi sunet ca celelalte.

FIŞĂ DE LUCRU
1. Scrieţi cuvintele care denumesc imaginile prezentate mai jos.
2. Desparte cuvintele în silabe şi reprezintă-le grafic, după modelul dat.

MASĂ

FIŞĂ DE LUCRU

1. Înlocuiţi litera ”L”, din următoarele cuvinte, cu litera ”R” şi scrieți cuvintele
obţinute:
LAMĂ

- _________

LAC

- _________

LOZ

- _________

LEGE

- _________

CLEMĂ

- _________

LUPTĂ

- _________

COLOANĂ - _________

FILE

- _________

VAL

CAL

- _________

- _________

2. Completează spaţiile cu silabe potrivite:
RA_____, RE_____,

RI____,

RO____,

RU____,

LA_____, LE_____,

LI____,

LO____,

LU____,

3. Rezolvă după modelul dat:
Ex. luminos - luminoasă
frumos -

bucuros -

gălăgios -

puturos –

fioros -

mincinos –

capricios -

lucios –

mâncăcios -

milos -

RĂ_____,
LĂ_____

FIŞĂ DE LUCRU

1.
2.
3.
4.

Denumeşte imaginile, pronunţând cu atenţie sunetele “R”, “L”.
Scrie litera “R” lângă imaginile a căror denumire conţine sunetul “R”.
Scrie sunetul “L” lângă imaginile a căror denumire conţine sunetul “L”.
Alcătuieşte propoziţii cu imaginile de mai jos.

FIŞĂ DE LUCRU
Colorează unde se aude sunetul ”R”, încercuieşte unde se aude sunetul ”L”:

FIŞĂ DE LUCRU
1. Pronunţă cuvintele.
2. Unde se aude sunetul ”R”? Pune un X în căsuţa corespunzătoare sunetului
”R”: la începutul, mijlocul sau sfârşitul cuvântului.

FIŞĂ DE LUCRU
Completează cuvântul cu litera care lipseşte: „R”, „L”

GA__D

C__OCODI__

__OŞIE

__INGU__Ă

ME__C

F__UTU__E

B__AD

F__OA__E

CASTE__

__EU

UMB__E__Ă

PO__TOCA__Ă

__UMÂNA__E

E__EFANT

__IDICHE

PO__UMB

PO__UMBE__

BA__ON

ŞOPÂ__ __Ă

E__ICOPTE__

IEPU__E

CĂMI__Ă

CI__EŞE

T__ACTO__

T__OTINETĂ

__A__EA

DE__FIN

PO__TOFE__

FIŞĂ DE LUCRU
Completează cuvântul cu litera care lipseşte: „C”, „G”

__O__OŞ

PISI__Ă

__ARD

__RO__ODIL

__OVRI__

__ÂS__Ă

__ĂLEATĂ

VA__ON

__IRAFĂ

TI__AIE

__ĂPŞUNĂ

PAPA__AL

__UTUIE

LEA__ĂN

MOŞNEA__

LIN__URĂ

__AN__UR

__ASĂ

VA__Ă

TRIUN__HI

TI__RU

DOVLEA__

__ĂINĂ

PORTO__ALĂ

MĂ__AR

__REION

__O__OS

PIN__UIN

FIŞĂ DE LUCRU

1. Eu scriu una, tu scrii multe.
floare parfumată - flori parfumate
creion lung albină harnică fluture colorat peşte argintiu copil ascultător oaie blândă vulpe şireată păpădie galbenă –
broască săltăreaţă 2. Scrie sensul opus al următoarelor cuvinte:
mare - _________________

gras - ____________________

cald - __________________

subţire - __________________

înalt - __________________

frumos - ___________________

fricos - _________________

moale - ____________________

vesel - __________________

îngust - ____________________

departe - ________________

închis - ____________________

greu - __________________

tânăr - _____________________

sus - ___________________

lumină - ____________________

3. Aranjaţi silabele în aşa fel încât să formaţi cuvinte:
pu, ie, raş __________________________
pi, er, pom _____________________________
gar, mă

______________________________

mă, pri, ră, va __________________________
ter, nă, lan ______________________________
cou, tri _________________________________
lă, por, ca, to ____________________________
dei, ar _________________________________
ră, pră, tu, ji _____________________________

bre, um, lă ______________________________
4. Alintă cuvintele după următorul model:
mână - mânuţă
pisică –
farfurie –
broască –
hârtie –
vacă –
umbrelă –
maşină –
ţărancă –
grădină –

FIŞĂ DE LUCRU
1. Ordonaţi cuvintele de mai jos, în aşa fel încât să obţineţi propoziţii cu înţeles
deplin:
•

este, Vara, frumos, timpul.

_______________________________________________________
•

ţările, din, Păsările, calde, întorc, se .

___________________________________________________________________
•

plăcere, cu, poveşti, Elevii, şi, citesc, poezii.

___________________________________________________________________
•

scris, David, bunica, lui, o, scrisoare, a, pentru.

___________________________________________________________________
•

aleargă, şoricei, toată, Pisica, după, ziua.

___________________________________________________________________
•

animale, Vulpea, sălbatice, ursul, şi, sunt.

___________________________________________________________________
•

primit, rachetă, Andreea, a, tenis, o, frumoasă, de.

___________________________________________________________________
2. Grupaţi cuvintele de mai jos după cum vă indică tabelul dat:
sac, nasture, desen, salată, os, caisă, nas, scaun, vals, broască, soare, dans.
Cuvinte care au:
S la început

S în interior

S la sfârşit

FIŞĂ DE LUCRU
1. Uneşte cu o linie imaginile din cele două coloane ale căror denumiri încep cu
acelaşi sunet.
2. Alcătuieşte propoziţii cu imaginile care reprezintă animale.
3. Colorează imaginile preferate.

FIŞĂ DE LUCRU
Printr-o linie separă cuvintele din următoarele propoziţii şi scrie câte cuvinte
are fiecare propoziţie.
Exemplu: Veveriţa|mănâncă|multe|alune.

4

Mâinepleclaşcoală.
Mamaafăcutuntort.
Marianaplecatlaşcoalăcumaşina.
Deziuameaamprimitmultecadouri.
Mieîmiplacemultsăcitesc.
Înfiecarevarăeumerglamare.
Prietenulmeuaplecatlabunici.
Pisicaaprinsieriunşoricel.
Lagrădinazoologicăamvăzutunurangutanmare.
Bunicaacumpăratfructedinpiaţă.
Mâineplecîntabărălamunte.
Euscriuoscrisoareprietenuluimeu.
Duminicămergemlapicnicînpădure.
Dulceaţadecăpşuniestefoartegustoasă.
Dianaareopisicăneagră.

FIŞĂ DE LUCRU
1. Schimbă ordinea literelor şi formează cuvinte!
RĂM

____________

RDA

____________

____________

____________

EAR

____________

____________

____________

UCS

____________

DPO

____________

____________

RCA

____________

____________

DRO

____________

____________

SRU

____________

____________

____________

API

____________
____________

____________

RMAA

____________

____________

2. Pune cuvintele în ordine pentru a forma propoziţii corecte!
adună, ardei, Maria, grădină, din.
___________________________________________________________________
Vara, părinţii, merg, cu, mare, la.
___________________________________________________________________
carte, Bogdan, o, nouă, are.
___________________________________________________________________
banane, cumpără, Mama.
___________________________________________________________________
răţoi, este, Donald, un, gălăgios, tare.
___________________________________________________________________
mănâncă, alune, Veveriţa.
___________________________________________________________________
gard, Cocoşul, pe, cântă.
___________________________________________________________________

Material realizat de:
Profesor logoped, Gaubert Rodica
Profesor logoped, Gorcea Elena
Profesor logoped, Ilieș Victoria
Profesor logoped, Lichi Carla
Profesor logoped, Păcurar Anca-Maria
Profesor logoped, Budelecan Elena
Profesor consilier școlar, Balaci Mihaela

