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POEZIE ÎN LOGOPEDIE 

Profesor Logoped Vass Emanuela-Maria  

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu 
 

”Cea mai frumoasă jucărie este jucăria de vorbe”  - Tudor Arghezi 

 

Pentru a evita monotonia și repetitivitatea caracteristice activității logopedice, profesorul 

logoped are nevoie de metode interactive, ludice și multă creativitate. 

Activitatea logopedică trebuie să fie transformată cu ajutorul creativității, într-un joc. Copilul 

trebuie să experimenteze, să creeze, să interacționeze, să-ți imagineze, în urma acestora să 

manifeste sentimente de curiozitate, plăcere și amuzament.  

Poezia este o metodă verbală interactivă care contribuie la: dezvoltarea atenţiei auditive,  

activizarea emoţiilor copiilor, îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv,  însuşirea cuvintelor noi, 

înţelegerea limbajului artistic al textului literar, pătrunderea în conţinutul afectiv şi cel ideatic al 

textului.  Imprimând un ritm şi o înşiruire de cuvinte însoţite de o cadenţă, poezia ajută la 

înţelegerea cognitivă a cuvintelor şi unde  se potrivesc ele. 

 

Câteva exemple de poezii create și folosite de mine în activitatea logopedică: 

 

- Exerciții pentru mobilitatea aparatului fono-articulator și respirație 

 

      Limba jucăușă!                   Buze vorbărețe!                         Inspirăm și expirăm! 

Limba-n gură o ridicăm,           Buzele le țuguiem,                     Inspiri pe nas, expiri pe gură, 

Apoi jos noi o lăsăm,                Gura larg noi o căscăm              Suflă aerul pe mână, 

În guriț-o ghemuim,                      Apoi buzele le lipim                  Ține un fulg ușor în zbor, 

Și afară noi ieșim                      Într-un zâmbet foarte fin,           Umflă un balon multicolor. 

Cu vârful în sus,                        Buzele le dezlipim                     Cu paiul suflă încet în apă, 

Lopată  în jos,                           Un zâmbet larg oferim,              Stinge-o lumânare dreaptă. 

Tic-tac-ul ceasului frumos,       Un pupic pentru mămica           Miroase parfumul florilor, 

O rotim și o mișcăm,                 Și-un fluier pentru bunica.         Și imită câinele vânătorilor. 

Cu ea neîncetat ne jucăm. 

 

- Diferențiere fonematică - Rime cu paronime 

 

           R/L                                                  F/V                                               H/C 

Un fițos de rege,                               M-am dus la un far,                    Am făcut mare haz, 

A dat o mare lege,                            Care-i dat cu var,                        Despre acest ciudat caz; 

Că dacă văd un lup                          Și-am băut un vin                        Că-ntr-o călduroasă hală, 

Eu pe loc să rup                               Care era fin,                                A crescut o frumoasă cală, 

Un băț, și cu o lamă,                        Și-am visat o fată                       Și pe-al său horn, 

Să fac o frumoasă ramă.                  Care mânca vată,                        A căzut un pufos corn, 

Pentr-un tablou cu-n lac,                 Și-am visat că voi                       Și s-a ivit și un duh, 

Lângă care stă un rac,                     Aveți multe foi,                          Trebuie înneapărat să mă duc. 

Să-l pun într-un car,                        Și încă o fază, 

Care-i tras de-un cal,                      Că am spart o vază 

Să-l duc la baron                             În care-am găsit fise 

Și cu un balon,                                      Și m-am trezit din vise. 
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Să mă urc pe scală 

Să cobor pe scară 

Să-i agăț tabloul, 

Împreună cu balonul, 

Că dă un frumos bal, 

Într-un mare bar. 

 

- Automatizarea sunetelor  

 

 Zarva de lângă lac!  -L                   În grădină! -R                      Ograda secretă! – CE/CI 

Pe un lac lucios,                           Dacă vrei sa fii sănătos,           Într-o dimineață foarte cețoasă, 

O lebădă plutea frumos,               Bunicul te-ajută bucuros          Într-un nuc cu rădăcina groasă, 

Albă și grațioasă,                         Cu fructe și legume fine           Supărată pe o cioară certăreață, 

Se îndrepta spre țărm, curioasă    Din grădina cu vitamine.         O mică ciocănitoare nervoasă, 

Unde, un fluture zbura voios       Mărul mare și fălos                  Ciocănea nuci cu coajă scorțoasă. 

În jurul unui cățel blănos.            Mere îți dă drăgăstos,               Zece purcei gălăgioși, 

În salcia de lângă lac,                   Prunul bătrân și răsfirat           Mâncau nucile de pe jos, 

Stă un porumbel supărat,             Cu prune te-mbie îngrijorat,     Iar arici cu ace mici, 

Că o libelulă albastră                   Părul darnic și scorțos              Ciuperci, melci și urzici. 

Este foarte gălăgioasă.                 Pere-ți oferă generos.               Cinci pisici pitici, 

                                                     Legumele coapte și spălate      Fugăreau șoriceii mici. 

                                                     Și ele vor să fie mâncate,         Cine-ar crede că-n livadă 

                                                     Ardei, mazăre, cartofi,             Se ascunde o ogradă? 

                                                     Usturoi, morcovi și roșii 

                                                     Toate te-ajută prietenos 

                                                     Să crești mare și frumos. 
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