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Pentru logopezi si parinti!

Dragi colegi,m-am gandit sa elaborez acest ghid pentru a ajuta atat

logopezii cat si parintii copiilor ce prezinta dificultati de emitere a buclucasei

consoane R. Daca pana la 4,5 ani acest sunet nu a aparut sau este pronuntat L in

loc de R, atunci este necesara interventia logopedica astfel incat copilul cu

aceasta dificultate sa fie ajutat. In acest ghid voi prezenta o serie de activitati sub

forma de joc, dar si numeroase fise ce va vor ajuta sa emiteti si sa consolidati

sunetul R. Jocurile si exercitiile din acest ghid sunt corespunzatoare varstei

copiilor ce prezinta aceasta dificultate de emitere a sunetului R.

Pentru emiterea corecta a sunetului R, logopedul/parintele /educatorul are

in vedere obtinerea vibratiei limbii si a pozitiei corecte a limbii in cavitatea

bucala astfel incat vibranta R sa apara.

Pentru obtinerea corecta a sunetului R se vor face umatoarele activitati :

- Valul palatin este ridicat astfel incat aerul sa nu patrunda in cavitatea nazala;

- Zambim ,buzele sunt intinse usor;

- Maxilarele sunt usor indepartate, ocluzia sa fie simetrica;

- Varful limbii sa fie lipit de alveolele superioare,in spatele incisivilor superiori;

- Se sufla cu putere astfel incat sa formam,daca se poate vibratie;

- Se cere copilului să scoată limba printre buze şi să incerce obtinetrea vibtatiei
limbii dupa modelul vibrarii buzelor;

- Se poate demonstra copilului cu ajutorul unei fâşii de hârtie pusă orizontal pe
limba vibratia. Sub acţiunea curentului hârtia se deplasează în sus, pe verticală.

- O spatula de unica folosinta se deplaseaza orizontal spre stanga si spre dreapta
sub limba copilului in vederea obtinerii vibratiei sau degetelul copilului pus intr-
o manusa chirurgicala ;

-





ETAPA/PERIOADA OBIECTIVE ACTIVITĂȚII SPECIFICE 

ETAPA TERAPIEI 

SPECIFICE

- Pregătirea impostării sunetului R Exerciții pentru pregătirea impostării 

sunetului  R

Se demonstrează și execută

1. exerciții de gimnastică specifice 

sunetului R , de corectat la articularea 

sunetului:

-buzele și dinții sunt întredeschiși

-partea posterioară a limbii, în formă 

de lopată atinge cu marginile laterale 

dinții superiori.

-limba este fixată, cu excepția vârfului 

ei, iar la expulzarea aerului, ea 

vibrează rapid între alveole și dinții 

superiori

-mușchii gâtului și ai feței sunt 

puternic contractați

- și se formează sunetul R vibrant, 

sonor

2. exerciții de analiză fonetică cu 

indicarea sunetului R

- recunoaștera sunetului /literei din 

serii de silabe, cuvinte, texte

- indicarea poziției sunetului în cuvânt

-diferențierea sunetului R din cuvinte 

paronime (r-l)

-transformare a cuvintelor prin 

înlocuire de sunete sau silabe (ra-țe, 

ra-re, ra-mă, ma-re, se-re, mie-re)

PLAN TERAPEUTIC  – ROTACISM/PARAROTACISM       

ETAPA

TERAPIEI

SPECIFIC

E

OBIECTIVE EVENIMENTELE ACTIVITĂȚII

- Impostarea

sunetului R

Consolidare

a sunetului

R

-Pregătirea impostării

sunetului R

-Obținerea pronunției

corecte a sunetului R 

-Introducerea sunetului

R în cuvinte

Se demonstrează și execută

1. exerciții de gimnastică specifice sunetului R , de 

corectat la articularea sunetului:

-buzele și dinții sunt întredeschiși

-partea posterioară a limbii, în formă de lopată atinge cu 

marginile laterale dinții superiori.

-limba este fixată, cu excepția vârfului ei, iar la 

expulzarea aerului, ea vibrează rapid între alveole și

dinții superiori

-mușchii gâtului și ai feței sunt puternic contractați

-și se formează sunetul R vibrant, sonor

2. exerciții de analiză fonetică cu indicarea sunetului R

- recunoaștera sunetului /literei din serii de silabe, 

cuvinte, texte

- indicarea poziției sunetului în cuvânt

-diferențierea sunetului R din cuvinte paronime (r-l)

-transformare a cuvintelor prin înlocuire de sunete sau

silabe (ra-țe, ra-re, ra-mă, ma-re, se-re, mie-re)

Emiterea sunetului R prin demonstrație și imitație- din 

pronunția la-la-la se apasă ușor pe bărbie, făcând limba

să vibreze

Demonstrarea și pronunția sunetului R cu voce tare

-exerciții în silabe directe prelungit: rrra, rrre, rrri, rrro, 

rrru, rrră, rrrâ și

neprelungit: ra, re, ri, ro, ru, ră, râ

-exerciții în poziție intervocalică cu vocale similare: ara, 

ere, iri, oro, uru și cu vocale diferite: are, eri, ore, uro

-exerciții în silabe inverse prelungit: asss, errr, irrr, orrr, 

urrr, neprelungit: ar, er, ir, or, ur și ex. în logatomi: sas, 

rer, rir, ror, rur, rol, rap , rat

- exerciții în combinații consonantice: cra, scra, tra, fra, 

gra, spra, stra

Se demonstrează și pronunță sunetul R în cuvinte

-cuvinte cu fonemul în poziție inițială, mediană și

finală:rac, are, păr

cuvinte monosilabice, bisilabice și polisilabice

-cuvinte în care sunetul R este în combinație

consonantică: arbore

-exerciții de transformare a cuvintelor prin înlocuire de 

silabe și structuri verbale progresive prin adiție



ETAPA/PERIOADA OBIECTIVE ACTIVITĂȚII SPECIFICE 

ETAPA TERAPIEI 

SPECIFICE

- Pregătirea impostării sunetului R Exerciții pentru pregătirea impostării 

sunetului  R

Se demonstrează și execută

1. exerciții de gimnastică specifice 

sunetului R , de corectat la articularea 

sunetului:

-buzele și dinții sunt întredeschiși

-partea posterioară a limbii, în formă 

de lopată atinge cu marginile laterale 

dinții superiori.

-limba este fixată, cu excepția vârfului 

ei, iar la expulzarea aerului, ea 

vibrează rapid între alveole și dinții 

superiori

-mușchii gâtului și ai feței sunt 

puternic contractați

- și se formează sunetul R vibrant, 

sonor

2. exerciții de analiză fonetică cu 

indicarea sunetului R

- recunoaștera sunetului /literei din 

serii de silabe, cuvinte, texte

- indicarea poziției sunetului în cuvânt

-diferențierea sunetului R din cuvinte 

paronime (r-l)

-transformare a cuvintelor prin 

înlocuire de sunete sau silabe (ra-țe, 

ra-re, ra-mă, ma-re, se-re, mie-re)

PLAN TERAPEUTIC SPECIFIC – ROTACISM/PARAROTACISM       

ETAPA

TERAPIEI

SPECIFIC

E

OBIECTIVE EVENIMENTELE ACTIVITĂȚII

Diferențiere

a sunetului

R

Automatizar

ea sunetului

R corectat

Diferențierea sunetului

R la nivel de silabă

-Diferențierea sunetului

R la nivelul cuvintelor

-Introducerea sunetului

R în propoziții

-Exersarea sunetului R 

în scurte texte, 

povestiri, poezii și

ghicitori

prin demonstrație și imitație:

-exerciții de diferențierea sunetelor cu punct de 

articulare apropiat și cu sonoritate asemănătoare (ra-la)

-se folosesc cuvinte paronime:(ramă-lamă)

-exerciții de pronunție a unor propoziții simple în care 

sunetul R este prezent în cuvinte la început, în mijloc și

în finalul propoziției

-propoziții cu partea inițială sau finală constantă

-propoziții cu frecvență mare a fonemului R

-propoziții afirmative, negative, interogative sau

exclamative

-povestiri și repovestiri după imagini

-memorarea unor poezii scurte, ghicitori,proverbe

-povestire oral/scris a unei povești –la început în

episoade, iar apoi în întregime)
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Spune si tu!: 

Denumeste imaginile si bate din palme daca suzi sunetul r. 



trrrra
trac

trrrrre
tren

trrrrri
trist

trrrro
troler

brrrra
brad

brrrri
briosa

brrro
bronz

brrrru
bruma

crrrra
crama

crrri
crin

crrro
crom

crrrru
crud

crrre
crem











Monosilabice

rac, raft, rai, rând, rar, ras, râs, râu, rău, ren, rest, ring, risc, ritm, rob, rock, rod, roi,

roib, rol, ros, roş, roz, ruj, rus

Bisilabice

rablă, râcă, râde, rahat, râie, ramă, râmă, rană, rangă, rapid, răsad, răspuns,

răstit, rată, raţă, răţoi, râvnă, rază, război, real, rebel, rebus, rece, rechin, record,

refren, refuz, regat, rege, regal, reglaj, regret, releu, reşou, respect, reţea, retur,

rigid, riglă, rinichi, risca, rişcă, riscant, ritmic, rival, roade, roată, robă, robot, rocă,

rolă, român, ropot, roşcat, roşi, roşu, roti, rouă, roză, rubin, rucsac, rudă, rufă, rugă,

rula, rulou, rumen, rundă, rupe, rută

Polisilabice

răcoare, rădăcină, radio, ramură, raniţă, răsărit, răsturna, răsuci, răţuşcă, răzătoare,

recital, reclamă, recunoaşte, refuza, regină, regiune, regulă, relaţie, relaxa, relief,

religios, relua, remarcă, remiză, remorcă, renumit, renunţa, repara, repede, repeta,

reportaj, repriză, reproşa, reptilă, respingător, respire, respiraţie, restaurant, reţetă,

reuşi, revanşă, revelion, revistă, revizie, revoltă, revoluţie, rezema, rezervă,

rezistent, rezolva, rezultat, ridica, ridiche, rinocer, risipă, robinet, rochie, rochiţă,

româncă, ronţăi, roşcovan, roşeaţă, rotiţă, rotund, rudenie, rugăciune, ruladă,

rumeguş, ruptură, ruşinos



Bisilabice

bară, baros, bere, buret, buric, căruţ, ceară, cioară, ciorap, cireş, curaj, curea,

erou, făraş, fierar, floare, gară, garaj, gheară, gură, hora, mări, oră, pârâu, pirate,

şură, şurub, ţăran, tiran, xerox, zori

Polisilabice

acvariu, ancoră, aparat, aspirator, auriu, aventură, avere, baterie, băutură,

biserică, bordură, bulgăre, călăreţ, căldură, cămară, cameră, cântăreţ,cărăbuş,

caracatiţă, caramea, cărămidă,chitară, cofetărie, comoară,corabie, doctoriţă,

figură, farfurie, fluturaş,garoafă, girafă, gorilă, iepure, împărat, îngeraş,

înţepătură, întuneric, izvoraş, jucărie, julitură, karate, labirint, licurici, linguriţă,

lumânare, măgăruş, mârâi, măscărici, morişcă, muşuroi, norişor,pasăre, periuţă,

pescăruş, sâmbure, seringă, sforăi, şmecherie, surioară, ţărână, ţărişoară, ţesătură,

ţigară, tinerel, tinereţe, tipări, toporaş, vaporaş, veveriţă, zâmbăreţ

Grupe consonante

agrafă, albastru, arbore, barză, bătrân, brad, brăţară, bursuc, capră, cârnat,

cârpă, cartof, carton, cercel, cerneală, cerşetor, corcoduş, corn, creangă, creion,

cremă, crin, cruce, curcan, dragon, frumos, frunte, frunză, furtun, gărduleţ,

grămadă, gras, grâu, greu, grivei, gros, hârleţ, harnic, iarbă, javră,jordiţă,

lanternă, lătra, leopard, prinţ, prinţesă, prost, purcel, scurt, start, surd,

tigroaică, tigru, timbru, tort, trădător, traistă,tramvai, trandafir, trăsnaie,

trăsură, trei, trompă, trompetă, tron, turn, urs, ursuleţ, vârf, vrăbiuţă



Cristina te ajuta sa repeti cuvinte cu r in grupuri consonatice

• crenguta,crap,craca,creta,creste,creion,cruce,cret,crud,criza,crizantema,croitor,

• crocodil,crochete,crama,crang,cristal,cristalin,crivat,cronometru,critica,crocant,

• crusta,creier,crestin,crescut,creta,crema,creata,acrobat,incredere,ocrotit,incretit,

• lacrima;

• brad,brat,brav,brovo,brandusa,branza,breloc,briceag,bratara,briosa,breloc,breton,

broasca,brunet,briceag,bursuc,brutar,bransa,bretele,broderie,brutar,bronzat,brusc,

bricheta,brosa,brate,braserie;

• drag,drept,drapel,dragon,dres,dram,drajeu,dragut,drojdie,drum,desor,dresat,drog,

dromader,drumet,draft,dropie,dragoste,dragut,

cr

crra,crri,crro,
crru,crră,crrî

br
brra,brri,brro,
brru,brră,brrî

dr
drra,drri,drro,
drru,drră,drrî



Cristina te ajuta sa repeti cuvinte cu r in grupuri consonatice

• frate,frig,fricos,frasin,fragute,frimituri,fragil,frasin,frecat,framat,frunza,frizer,

• frigider,fructe,frunzis,Franta,confruntare,sfarsit,desfrunzit,

• graba,greier,gras,grup,greu,gramada,gram,gramaj,greutate,gris,gramofon,greiere,

grav,gradina,gradinar,grozav,gradinita,gramada,gratar,grija,gresie,greseala,gripa,

grota,grupuri,grupare;

• Praf,prag,pruna,prada,pres,premiu,prajitura,prefacut,premiant,pravalie,predare,pr

efera,preot,prastie,priceput,primavara,printesa,print,prognoza,program,procedeu,

proprietar,propozitie,proptea,protest,proteine,provincie,prosop,pret,proverb,prud

ent,privighetoare,profesor,prosper,proteine,protectie

fr

frra,frri,frro,
frru,frră,frrî

gr grra,grri,grro,
grru,grră,grrî

pr
prra,prri,prro,
prru,prră,prrî



Joc de cuvinte pentru automatizarea grupurilor consonatice:

Esti talent, sigur tu mi-ai demonstrat, e usor de repetat!Hai sa spunem propozitii!

o Spune corect:pra-bra, pre-bre, pri-bri, pru-bru, pră-bră, prî-brî

o Probabil pe Prut se pride peste.

o Brandusa poarta bratara din bronz.

o Prichindelul de la Brasov sta pe prispa.

o Bricheta Brianei apride practic brelocul din con de brad.

o Primarul si preotul primesc prune.

o Pricopie prinde prepelite la Breaza.

o Branza se produce la Brasov.

o Ingerul copiilor a venit in vizita la voi si ne invata sa alintam cuvinte:

o broasca-broscuta

o carte-carticica

o creanga-crenguta

o padure-padurice

o barca-barcuta

o fluture-fluturas

o brad-bradulet

o Rochie-rochita

o Sort-sortulet



rit, ren, rid, rac, rai, rad, ros, rol, rug, rus, roz, rup,  rest, râd, rât,

râu, răni, rac, rad, rai, ras, rait, rod, rom, roi, roz, rug, rus,  rup,rac,

raft,  rand, rar, ras, , rãu,  ron, rest, ring, risc, ritm, rob, rock,  
roib, rol, ros, ruj,rus ar, car, car, cer, chiar, chior, chiar, dor, cor, 
dur, fir, ger, har, jar,  jder, măr, nor, pur, rar, scor, ser, fir, nur, spor, 
sur, tir, var, văr, zar, zbor, zei zor,

ră-coa-re, ră-dă-ci-nă ra-di-o, ra-mu-ră, ra-ni-tă, ră-să-rit, răs-tur-

nat, ră-su-ci, ră-țuș-că, ră-ză-toa-re, re-ci-tal, re-cla-mă re-cu-noaș-

te, re-fu-ză, re-gi-nă, re-gi-u-ne, re-gu-lă, re-la-ție, re-lax-at, re-li-ef,

re-li-gi-os, re-lu-at, re-mar-că, re-mi-ză, re-mor-că, re-nu-mit, re-

nunţ, re-pa-rat, re-pe-de, re-pe-tă, re-po-rtaj, re-pri-ză, re-pro-dus,

rep-ti-lă res-pin-gă-tor, res-pi-ra-ţie,  res-ta-u-rant, re-țe-tă, re-u-nit,

re-van-șă,  re-vis-tă, re-vi-zie, re-vol-tă, re-vo-lu-ţie, re-ze-mat, re-

zer-vă, re-zis-tent, re-zol-vat, re-zul-tat, ri-di-că, ri-di-che, ri-no-cer,

ri-si-pă, ro-bi-net, ro-chi-e,  ro-mân-că, ron-ţă-it, roş-co-van, ro-şea-

ţă, ro-ti-ţă, ro-tund, ru-de-nie, ru-gă-ci-une, run-dă, ru-me-gă, rup-

tu-ră, ru-şi-nos, pe-re, me-re, ce-re, că-runt, că-rat, gu-ra, ba-ră, na-

ră, sa-re, ma-re, va-ră,  ţa-ră, so-ră, ta-re, ho-ră, na-ră, ga-ră, su-ră,

bar-că re- ve-de-re.

Sa spunem corect,ne indeamna Minnie!

ra          re         ru           rar RA          RE         RU

ar          ri          ur           iar AR          RI          UR



ROȘIE RAȚĂ RIDICHE ROBINET

ROABĂ RAC RUJ REN

ROCHIE
RATON RÂNDUNICĂ REMORCĂ

RADIO REVISTE RÂS ROLĂ

REȘOU RACHETĂ RAMURI ROBOT



RUCSAC RAMĂ RÂMĂ RULOTĂ

RĂDĂCINĂ

RADU RODICA REGE
RELIEF

ROLĂ
RINOCER

RULETĂ ROATĂ

REGINĂ RÂU
RECHIN

ROMB

RIMEL ROZMARIN

PALETĂ RADIATOR



CALENDAR ARBORE BIBERON ARC

PASĂRE
BRAD FRUNZE SCAFANDRU

CURCUBEU STRUȚ PĂDURE
NASTURE

AUTOCAR BARCĂ ȚĂRAN USTUROI

ASPIRATOR PERNĂ CASTRON SALVARE

ȘORȚ VEVERIȚĂ MĂGAR



CÂRLIG
CARTE

PĂLĂRIE CORT

ANCORĂ PAHARE
COARDĂ

CUBURI

TRICOU
CUREA MĂRGELE CRAB

ZEBRĂ
PORC IEPURE

PERDELE

CIREȘE BERE CORN
VRABIE

MĂTURĂ SPRÂNCEANĂ PERIUȚĂ CREIER



TOPOR BURETE
GHEARĂ ARAGAZ

FRIGIDER FARFURIE FURCULIȚĂ HORN

BORCAN FRIPTURĂ MAZĂRE
PORUMBEL

PELERINĂ CURCAN BROASCĂ

CALĂREȚ LUMÂNARE FRUCTE FLACĂRĂ

SECERĂ SCHIURI FLOARE IARBĂ



UMBRELĂ PARĂ PORTOCALĂ PRUNE

TRANDAFIR MORCOV PĂTRUNJEL CERCEL

PRIZĂ
ȘURUB STRUGURE ȘOARECE

SÂRMĂ BURLAN METRU CARĂMIDĂ

MISTRIE FOARFECE FIERĂSTRĂU
MACARA

MURĂ ARDEI
VARZĂ PRAZ

http://www.mescoloriages.com/imprimer.php?img=/coloriages/nature/fruits/framboises/images/framboise.gif


TOPOR ECHER PĂR PALMIER

TRANDAFIR TRACTOR DOCTOR VAPOR

FAR NOR MĂR MĂGAR

PAHAR PICIOR
BUZUNAR POMPIER

CANGUR FRIGIDER FULAR TOBOȘAR

OGAR DIRIJOR ZAR ZIAR



ȚÂNȚAR RECEPTOR
DIFUZOR MURDAR

ZIDAR
TELEVIZOR MÂNER GREIER

DINOZAUR
SERTAR DANSATOR BALANSOAR

PREMERGĂTOR COMPRESOR MOJAR
STORCĂTOR

CORIDOR SCHIOR MARINAR CUPTOR

VRĂJITOR FLUIER VULTUR ȚURȚUR



PESCAR

PULVERIZAROR PROIECTOR CALCULATOR ELICOPTER

DICȚIONAR BUCĂTAR

ULCIOR
FLUIER

CUFĂR

PORCUȘOR AGRICULTOR COVOR GRĂTAR

SEMAFOR

DROMADER

PULOVER BALANSOAR

NUFĂR SUCITOR DIFUZOR PATINATOR

BRUTAR



BROASCĂ

BRÂNZĂ
BRAȚE

BRAD

BROCOLI BRICEAG BRĂȚARĂ
BRUTAR

BRICHETĂ

CHIBRITE
BRUNETĂ ZEBRĂ UMBRRLĂ

FABRICĂ

Pronunță/citește aceste cuvinte și propoziții.

BRAVO!
BRELOC
BRUMĂ
BRUTĂRIE
BRETELE
BREVET
BRILIANT
BRUNET
BRAȘOV
BRAZDĂ
BROCOLI
BRAZDĂ
BRIOȘĂ
BRUSTURE

ABRUPT
SOBRU
LIBRĂRIE
RUBRICĂ
CIMBRU
TIMBRU
OBRAZ
IBRIC
ABRUPT

CIMBRU

ABRUDAN  E LA BRUTĂRIE.
BRETONUL ESTE SCURT.

MĂNÂNC BROCOLI.
BRIOȘA ARE  PRUNE BUNE.

DĂRUIESC UN BRELOC.
PE OBRAZ AM FARD.
BRÂNZA ESTE PROASPĂTĂ.
LA BRAȘOV NINGE.
STRÂMG BRAZDELE DE FÂN.
ADUN BRUSTURE.
A CĂZUT BRUMĂ.
BRAVO!AI SCRIS FRUMOS.

PRONUNȚĂ  CUVINTELE! 



CRONOMETRU

CREMĂ CRUSTACEE CREIOANE

CRETĂ

CRATIȚĂ CREVEȚI CRISTALIN
CROSĂ CREASTĂ

CREION
CRAVATĂ

CROCODIL
CREIER CRAB

CRUCE MICROFON CRENGI ECRAN MICROSCOP

CREȚ
CRAMĂ
CRIC
CRUD
CRUNT
CREȘTE
CREDE
CRIN
CRIVĂȚ
CRĂCIUN

CRISTIAN URCĂ SCĂRILE.

CRISTI CONDUCE O TRĂSURĂ

Pronunță/citește aceste cuvinte și propoziții.

PRONUNȚĂ  CUVINTELE! 



DRUJBĂ

DRUM
DRAPEL DREPTUNGHI

DROMADER

DREAPTA

DRAG DRUMEȚ DRAPERII

DROMADER

VIDRĂ

ANDREEA CADRU CODRU CATEDRĂ
CLEPSIDRĂ

CILINDRU

Pronunță/citește aceste cuvinte și propoziții.

DRAGOȘ
DREPT
DRAMĂ
DRAJEURI
DRES
DRIȘCĂ
DROPIE
DROB
DRUMEAG
DRĂGĂȘANI
DRĂGUȚ
DRIȘCĂ
DRIC

ADRESĂ
ADRIAN
ZDRAVĂN
ZDROBIT

ADRESA ESTE CORECTĂ.
ADRIAN ARE DRAJEURI PROASPETE.
ANDREI S-A LOVINT  ZDRAVĂN.
STRUGURII AU FOST  ZDROBIȚI.
AM DRES CIORBA DE BURTĂ.
DRPIA ESTE FRUMOASĂ.
AM FĂCUT UN DROB.
DRUMEAGUL  ESTE  DREPT.
DRAGOȘ ESTE DRĂGUȚ.
MERGEM LA DRĂGĂȘANI.
CODRUȚA SUFLĂ IN  PĂPĂDIE

PRONUNȚĂ  CUVINTELE! 



GREU

GRAJD
GREIERE

GRESIE

GRAPEFRUIT

GRILĂ GRAMOFON GRAFIC GRÂU GREBLĂ
GRĂTAR

GRĂDINAR GRĂDINĂ
AGRAFĂ TIGRU

ZUGRAV

Pronunță/citește aceste cuvinte și propoziții.

GREU
GREBLĂ
REGRET
EGRETE
GRAI
GRAD
GROS
GRUP
GRABĂ
GRIJĂ
GRAPĂ

AGREAT
AGRICOL
AGREMENT
AGRAFĂ
AGRIȘE

AGRAFA ESTE ROȘIE.
BAGAJUL ESTE GREU.
GRIGORE ESTE GRAS.
MERGEM ÎN GRUP.
GREBLEZ GRĂDINA CU GRAPA.
NU MĂ AGRESA!
EGRETA ZBOARĂ.
REGRET  GESTUL.

PRONUNȚĂ  CUVINTELE! 



PRONUNȚĂ  CUVINTELE! 

FRUCTE

FRANZELĂ
FRUNZĂ FRIGIDER

FRÂNGHIE

FRAGI

FRANJURI

FRIGĂRUI FRACȚIE FRUNTE FRIG FRIPTURĂ

Pronunță/citește aceste cuvinte și propoziții.

FRATE
FRIG
FRANJURI
FRĂGUȚE
FRIZER
FRAIER
FRIMITURĂ
FRAZE
COFRAJ
SUFRAGERIE
NAUFRAGIU
FRAGIL
FRAGED
FRUMOS
FRICOS
FRASIN

FRATELE MEU ESTE FRUMOS.
AFARĂ ESTE FRIG.
PERDEAUA ARE FRANJURI ROȘII.
ÎN PĂDURE FRĂGUȚELE S-AU COPT.
MERG LA FRIZER ÎN FIECARE LUNĂ.
TE ROG, NU MĂ LUA DE FRAER.
AM FĂCUT O FRIPTURĂ ȘI AM 
MÂNCAT O FRIMITURĂ.
OULE STAU ÎN  FRIGIDER.
ÎN SUFRAGERIE NU SE MĂNÂNCĂ.
VAPORUL A NAUFRAGIAT.
PAHARELE SUNT FRAGILE.
FRIPTURA ESTE FRAGEDĂ.
IEPURAȘUL ESTE FRICOS.



PRONUNȚĂ  CUVINTELE! 

PRAZ

PRIZĂ PROFIL
PRUNE PROSOP PROTEZĂ

PRINȚESĂ

PRIMUL PROFESOARĂ PRIZONIER COMPRESOR PREMERGĂTOR PRESĂ

SPRÂNCENE CĂPRIOARE PREPELIȚĂ PRĂJITURI PRISMĂ PROIECTOR

Pronunță/citește aceste cuvinte și propoziții.

PRĂȘIT
PRĂJIT
PRĂFUIT
PRICEPUT
PRAȘTIE
PROPRIU
PROMENADĂ
PREMIU
PREȘ
PREȚ
PREȚIOS
PRUDENT
PRINS

MERG LA PRĂȘIT PORUMBUL.
ȘIFONIERUL S-A PRĂFUIT.
STEFAN ESTE PRICEPUT LA CALCULATOARE.
ION ARUNCĂ CU PRAȘTIA.
AM LUAT PREMIUL ÎNTÂI.
PE PREȘ  STĂ  PISICA.
AM PRINS UN PEȘTE.



PRONUNȚĂ  CUVINTELE! 

TREN

TRON MISTRIE
TRACTOR

TRANDAFIR TRIUNGHI

PĂTRUNJEL

TRICOU TRAMBULINĂ TREN
TROMPĂ

TROLER TRĂSURĂ

CASTRAVETE TRUSĂ TRIFOI TRUNCHI TRICICLETĂ
TROMPETĂ

TROTINETĂ BĂTRÂN TROTUAR TREPTE TRENING CASTRON

Pronunță/citește aceste cuvinte și propoziții.

TRUSĂ
TRAISTĂ
TRIST
TRONSON
TRAI
TRIAJ
TRUPĂ
TRUFAȘ
TRIPLU
TROPOT
TREABĂ
TRECERE

TRUSA MEDICALĂ ESTE NOUĂ.
NU FI TRIST!
TRAIUL ESTE SCUMP.
ANDREI CÂNTĂ LA TROMPETĂ.
TRIUNGHIUL ESTE O FIGURĂ GEOMETRICĂ.
TRIFOIUL POARTĂ NOROC.
STRADA SE TRAVERSEAZĂ PE LA TRECEREA DE PIETONI.
TRAISTA ESTE ROȘIE.
TRENUL TRAVERSEAZĂ MUNȚII.
TROMPETA  CÂNTĂ .



Radu râde.
Rodica scrie. 
Trandafirul este înflorit.
Rodica a primit rochie.
Dorina se joacă în curte
Am cumpărat flori.
Şerban are trei fraţi.
Calul trage. 
Vara elevii pleacă în vacanţă .
Bradul este verde.

RA-LA
RE-LE
RI-LI

RO-LO
RU-LU

RAC-LAC
RECE-LESE

RILI-LILI
RORO-LOLO
RURU-LULU

BAL-BAR
REGE-LEGEE

RICA-LICA
CEL-CER
ROL-LOR

RAR-LAL
RAS-LAS
ROI-LOI

RASA-LASA
RUP-LUP

REGAT-LEGAT
RASE-LASE
RUPA-LUPA
RANA-LANA
CARA-CALA

CARARE-CALARE
BALON-BARON
FIRME-FILME

COROANA-COLOANA
MIRA-MILA



Bradul este verde.
Maria primeşte flori.
Florile sunt verzi.
Veronica sare coarda.
Cerul este înorat.
Rada privește.
Radioul este ascultat.
Brânza  s-a stricat.
Frigiderul  este pornit.
Trandafirul  infloreste .
Rosia s-a stricat.
Tractorul ara.
Traian alearga.
Maria croseteaza.
Traista este rosie.
Irina triseaza.
Crina este croitoreasa.
Trenul deraiaza.
Trandafirul s-a uscat.
Crinul miroase frumos.
Andrei este trist.
Marcel este cu Relu.
Bratara este aurie.
Trifoi cu trei foi. 
Brandusa este fericita.
Fratele Florinei este aici.
Trei trandafiri au inflorit.
Cristina calatoreste.
Radu e racit.



Radu scrie o carte. 

Corina sare coarda.

Aurel vrea o pară roşie. 

Vaporul a ancorat în port.

Drapelul are trei culori.

Zidarul este harnic. 

Raţa stropeşte cu apă murdară. 

Vara este călduroasă. 

Mariana are o barcă mare.

Radu lucrează în grădină.

Mircea şi Adriana sunt afară. 

Primăvara este răcoroasă. 

Drăgan scrie o scrisoare.

În pădure este un stejar bătrân.

În scorbura lui trăiesc două veveriţe  roşcate.

Toată ziua sar din creangă în creangă.

Ele   strâng hrană pentru iarnă.

Respiri prea repede!

Cioara croncăne: cra! cra! cra!

Corina sare cu coarda. 

Marina a prins o buburuză.

Aurel vrea un măr roşu.

Mircea poartă o servietă maro.

Vara e foarte călduroasă.

E tare frig afară.

Vaporul a ancorat în port.

Zidarul e foarte harnic.

Drapelul are trei culori.

Grigore lucrează în grădină.

Traian scrie o scrisoare.

Adriana stropeşte castraveţii din grădină.



Unește imaginea cu litera inițială a 

cuvântului corespunzător:

r
a
r
r
r
ț
l
r
f
l
r
r
z
r
f
r
r
r

Denumește imaginile.Trasează linii orizontale 
pentru silabele cuvintelor și puncte pentru sunete 

după modelul dat 

coar-dă  
.... ..

Colorează doar imaginile ce conțin sunetul r . Spune unde se aude sunetul r :

Recunoaște și încercuiește litera R !
L I R F T R V T FR I A R P S T R F S R I V Ț R S T R Ț R J R F R T R R F R  T R A R T

Scrie  după contur  litera   R!

R__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   



Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte ilustrate. Încercuiţi cifra corespunzătoare  
numărului de silabe. Coloraţi imaginile.

1    2   3 1   2    3 1    2   3 1    2    3  

1    2   3 1   2    3 1    2   3 1    2    3  4 

1    2   3  4 1   2    3   4 1    2   3 1    2    3  

1    2   3 1   2    3 1    2   3 1    2    3  



floare fluture cercel strugurebroasca morcov

umbrela para portocalavarza ardei mura

tricou iepure randunica usturoi birou furnica

palarie vapor crocodil tractor soarece frunza

umbrela aredei zebra mar trandafir praz

http://www.mescoloriages.com/imprimer.php?img=/coloriages/nature/fruits/framboises/images/framboise.gif


Să compunem  cuvinte cu sunetul r  folosindu-ne de următoarele silabe:

......................... .........................                       .............................

ra  .......................... ri     ...................... ro  ..........................

.......................... ..........................                       ...........................

.......................... .........................                       ...............................

Scrie litera r  sub imaginea ce-l contine arunci cand rostesti cuvantul corespunzator imaginii ! 
Colorează-le!



 

Coloreză dacă auzi sunetul  r !Scrie folosind culoarea roșu , consoana r în 

cerculețe corespunzător poziției  inițial ,median sau final! 



Joc de memorie și atenție!

Sarcini  de lucru: 

-În imaginea din dreapta a mai apărut un obiect.Te rog sa-l cauți și sa-l numești!

-Numește trei imagini! Încearca să le spui fara să le vezi! Numește patru imagini!    

Continuă până epuizezi toate imaginile! 

Uneste cuvantul cu litera r. daca il auzi  spune unde se aude!

R            
E    
R 
R   
R 
S   
I   

T   
R   
B
R



Sa ne straduim sa rezolvam labirintul literei R apoi pe cel al literei r!

„Rareş rupe o rămurea

Dintr-un măr rotat.                                        

Rică-l ceartă supărat:

- E livada mea!”

„Astazi,Rares iar invata                  

Dar e  supărat:

- Ca nu poate sa  pronuntie 

- R din rata,rau,ram

- Din Roxana,Radu,Rica 

Racul mare  croitor,

Meşter bun şi silitor.

Coase fuste la răţuşte

Si rochite  la broscuţe.



Ghicitori cu sunetul  R

Stiu  că-ti place  macul  tare

Si tot ceri in gura mare

Dupa  atâta mac-mac-mac

Am plecat  să înoat in lac

(rata) 

Am o cutie

Ca o colivie

Şi cântă la nebunie.

(radioul)

Zboară-n sus,

Zboară-n jos,

Neagră este

De la coadă până la cioc.

(rândunica)

Dis de dimineaţă-n zori

Varsă lacrimi peste flori

Soarele s-a ridicat

Şi pe loc el le-a uscat.

(roua)

Face fructele negre

Gheare are,

Verde este,

Şi-n pădure el trăieşte.

(rugul)

Cine poate mânca fierul

Fără să-şi rupă dinţii?

(rugina)

„Lungi urechi , picioare lungi             „Umblă moşul prin pădure
Doar cu puşca îl ajungi, După fragi şi după 
mure.”
Doarme-n lan şi în tufiş ( ursul )
Tot cu ochii larg deschişi.”

( iepurele )

„ Ce-ar putea oare sa fie 
Cu această jucărie?

Zece boabe- n zece rânduri
Pe copii i-a pus pe gânduri.”

( numărătoarea )



E micuta si roscata

Sare prin copac indata

Sa adune,ca sunt bune

Ghide multe si alune.

(veverita)

Rosu i-i este corpul

Cu buline negre

Rita,rita ii cantam

Cand alesul i-l cautam.

(gargarita)

Mititica,maruntica

Harnica-i  din zori de zi

Greierasul iarna-i canta 

Dar n-o poate pacali.

(furnica)

Strange ca o gospodina

Strange pentru cina.

Zboara  sa adune

Zahar de gradina.

(albina)

Are coarne si barbita 

Si se numeste

(caprita)

Ara,seamana,culege

Doar pe camp il poti zari

(Tractorul)






















