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CJRAE Sibiu – echipa CLJ         
 

„Mapa sunetului R” 

- este adresată comunității școlare, întocmită în scopul consilierii logopedice, pentru a veni în sprijinul copiilor cu 

dificultăți de limbaj,  a celor care doresc să-și îmbunătățească abilitățile de pronunție a sunetului „R”.  

Părinții și cadrele didactice pot folosi această resursă educațională, se pot inspira din materialele prezentate aici, 

ele fiind structurate conform etapelor terapiei logopedice: impostare sunet, învățare-exersare, consolidare, 

automatizare. 

Mapa cuprinde  fișe de lucru, jocuri didactice  pentru preșcolari și școlarii mici. 

 

Echipa profesorilor  logopezi de la CJRAE Sibiu:/ Centrul Județean Logopedic: 

prof. logoped Ananie Ariana, prof. logoped Anghel Adriana, prof. logoped Bumbescu Gabriela, 

prof. logoped Boldoșan Emilia,  prof. logoped  Marian Gabriela, prof. logoped Popa Luciana, 

prof. logoped Recorean Claudia, prof. logoped Stoica Sabina, prof. logoped Șerban Mirela, 

prof. logoped Ștef Irina, prof. logoped Vass Emanuela, prof. logoped Vesa Raluca 

 

Notă:  
- Instrumente digitale: wordwall 
- Imaginile folosite – internet - Google Image, site-ul Pixabay, creații proprii 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped Recorean Claudia                                                     Acest material are scop didactic/educațional noncomercial 

SUNETUL R 

 

                                                     
I. GIMNASTICA ARTICULATORIE pregătitoare emiterii sunetului: 

- mişcări de ţuguiere a buzelor (pupic);  mişcări de întindere a buzelor (zâmbetul); 

- mişcări  de deschidere și închidere a gurii; 

- umflarea  și baterea obrajilor cu palmele (broscuța); 

- întinderea și tuguierea buzelor: ti-to,ti-to,ti-to... 

- limba iese în formă de lopată (lată);  limba iese în formă de săgeată (ascuțită); 

- limba şterge buza de sus; limba şterge buza de jos; 

- limba şterge dinţii de sus; limba şterge dinţii de jos; 

- limba lată între dinți și pâna la comisurile buzelor care sunt foarte deschise ; 

- din pozitia anterioară se pronunță silabele :bea, bea, mea, mea,  bea-mea, bea-mea; 

- limba lopată/sageată în interiorul cavității bucale; 

- limba  sageată/lopată pe locul de articulare al vibrantei ; 

 

II. STABILIREA POZITIEI CORECTE  A APARATULUI FONO -ARTICULATOR PENTRU EMITEREA VIBRANTEI: 

1. limba lată   în spatele dinților de sus; 

2. coborâm ușor mandibula; 

3.buzele întinse ( ca la emiterea sunetului ,,E’’); 

4.limba lată astfel încât marginile limbii să atingă dinții; 

5.limba în poziția descrisă mai sus vibrează ușor ca o albină, dacă nu reușiți încercați cu o succesiune de D-D-D-D  fără voce; 

6.vârful limbii vibrează; 

7. cu degetul arătător drept se mișcă limba repede stânga – dreapta ( se poate folosi și o periuță de dinți electrică) 

8. La acest nivel se repetă exercițiul până la obținerea reflexului astfel încât vârful limbii  să vibreze singur 

 Se repetă  zilnic de trei ori câte cinci minute. 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped Recorean Claudia                                                     Acest material are scop didactic/educațional noncomercial 

  III. EMITEREA VIBRANTEI: 

  -buzele și limba fiind în poziție corectă de articulare, se inspiră și se expiră fără a desprinde marginile limbii de dinți; 

  -se repetă exercițiul anterior cu inspir  lin, normal și expir din ce în ce mai puternic până se produce desprinderea limbii cu vibrații; 

  -se pronunta rapid ,, tdt,tdt,…..trrrrrrr’’  

  -se pronunță ,,llllll’’ și se produce cu degetul copilului o mișcare laterală  a vârfului limbii; 

  -se pronunta ,, zzzzzzzzzzzzz’’ se conștientizează vibrația  și  de ,, zzzz’’ se ridică rapid limba pentru a obține rrrrrrrrrrrrrr. 

  Dacă se reușește impostarea vibrantei se reproduc o serie de unități ritmice pentru dezvoltarea ritmului acustico - motor. 

TRA TRE TRI TRO TRU 

DRA DRE DRI DRO DRU 

 
Variantă explicativă -Poziționarea aparatului fonoarticulator și emiterea sunetului “r”: 

- gura este întredeschisă, obrajii  retrași, încordați, dezvelesc dinții; 

- limba se lățește ca o lopată și se retrage spre interiorul gurii; de acolo se mișcă rapid spre față, în sus ( partea posterioară  a limbii atinge măselele, pâna la 

canini);  

- jetul de aer expirat cu presiune spre partea anterioară a gurii (în sus), ajută la mișcarea limbii care ulterior se poziționează în platou, pe arcul dentar superior 

(asemenea unui capac); 

- partea anterioară a limbii este ridicată spre alveolele incisivilor; 

- vârful limbii lățit este liber și vibrează  la expulzarea constantă a aerului; 

- dacă vibrația este localizată la nivelul altor părți ale aparatului fonoarticulator sunetul este emis incorect; 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped  Vesa Raluca                                                                           
 

PALATOGRAMA SUNETULUI R 
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CJRAE Sibiu – prof. Ștef Irina                                                                                               

Etapa de emitere a sunetului R 

Onomatopee: 

Să repetăm: 

Soneria ceasului - Țrrrrrrrrrrrrr!                                                         Cățelul nervos - Hrrrrrrrrrrrrr! 

 

                                                                 
 

Pronunță 
grupurile de 
sunete:PR 

Prrrrrrrr! Creanga rupta - prrrr poc 

BR Brrrrrrrrr! Indemnul oierilor- brrr oiță 

TR Trrrrrrrr!/ Țrrrrr Soneria telefonului trrr - țrrr 

DR Drrrrrrrr! Copilul infrigurat - drrrr 

MR Mrrrrrrr! Cațelul furios - mrrr 

FR Frrrrrrrr! Mi-e  frrriiig 

VR Vrrrrrrrr! Masina de curse – vrrrum-vrrrum 

ZR Zrrrrrrrrr! Zornăie metalul - zrrr 

HR Hrrrrrrr! Mașina stricată – hrrr –hrrr - huruie 

CR Crrrrrrr! Cioara  - crrra - crrra 

GR Grrrrrrr! Grohăie porcul – grrroh - grrroh 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped  Stoica Sabina                                                                                              

 

Învățăm să pronunțăm sunetul R – SILABE 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped Ananie Ariana                                                              

 

JOC INTERACTIV - ,,Pronunță și țintește cârtița cu R!,, 

 

Prin intermediul jocului online: ,,Pronunță și țintește cârtița cu R!”, copiii își dezvoltă atenția, viteza 

de lucru, își exersează și își consolidează sunetele deja emise. 

Obiectivul urmărit: diferențierea consoanelor ,,R și L,, la nivel de silabe. 

Desfășurarea jocului: Silabele cu ,,R sau L,, sunt expuse pe cartonașele de pe pieptul cârtițelor care apar 

treptat din sol. Copilul pronunță silabele și apoi are obiectivul de a ținti  doar cârtițele cu ,,R,, evitându-le pe cele 

cu ,,L,,. La finalul jocului, copilul primește feedback sub forma răspunsurilor corecte. 

Pentru completarea activității se lucrează fișa de lucru din anexa 1. 

             Grup țintă: preșcolari și școlari mici. 

,,Pronunță și țintește cârtița cu R!,, 

 

 

START JOC!                                                                                                                          
                                                       Sursa imagini: Wordwall.net 

Ca modalitate de motivare și de stimulare apare înscrierea pe ,,Leaderboard,, copilul având posibilitatea 

de înscriere și îmbunătățire a timpilor de lucru, de observare a progresului pe măsura exersării. Aceste materiale 

sunt accesibile în mod gratuit de pe orice tip de dispozitiv electronic (telefon, tabletă, calculator) oferind prilejuri 

de exersare online a limbajului într-un mod plăcut și atractiv pentru copii, adaptat cerințelor actuale.   Spor la 

joacă! 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped Ananie Ariana                                                              

 

Anexa 1  

Fișă de lucru:,,Pronunță și țintește cârtița cu R!” 
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CJRAE Sibiu -  prof lofoped Vass Emanuela                                                                                  

 

Impostarea sunetului R în silabe  

Folosește linkul de mai jos (apasă control și fă clik pe link / copiază linkul într-o pagină web) și vei descoperi două jocuri care te ajută să 

exersezi, să consolidezi sunetul R în silabe directe sau inverse, alături de vocale sau consoane. Silabele vor apărea pe cărți de joc sau pe o 

roată ; copilul va citi sau adultul va citi copilului silabele și le le va repeta  

https://wordwall.net/ro/resource/6264231 

Deschide caseta 

                                                       

Roata aleatoare 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped Șerban Mirela                                            
  

 

EXERSAREA PRONUNȚIEI SUNETULUI “R”  ÎN SILABE ȘI CUVINTE ALĂTURI DE VOCALE  

 

Jocuri pentru pregătirea emiterii sunetului:  

- copiii se pot juca ștergând cu limba cerul gurii unsă cu miere, nutela (alte dulciuri cremoase) prin 

mișcări din spate spre față; 

- copiii pot apăsa alimente moi, pot lăți bomboane gumate moi pe cerul gurii, prin mișcări ale limbii 

din spate spre față;  

- copiii pot ține în gură un creion (poziție orizontală) imitând un cățeluș care mușcă osul; pe creion ei 

vor sprijini limba care se lățește automat. În această poziție vor fi încurajați să expire cu presiune 

(poate apărea un bâzâit – DZZZ), exersând trecerea jetului de aer spre față sus, spre vârful lățit al 

limbii;  

Reușita pentru emitere corectă a sunetului R constă în poziționarea corectă a gurii împreună cu 

combinația adecvată dintre zvâcnirea limbii lățite (din spatele gurii spre față sus) și jetul de aer 

expirat (spre față-sus, între palatul dur și limba lățită ajunsă în poziție de platou), care produce în 

final vibrația dorită. 

 

POZIȚIE INIȚIALĂ ALĂTURI DE VOCALE 

 Exersarea  sunetului  „R”  (poziție inițială) în silabe/ cuvinte monosilabice : 

Silabe directe: RA,   RE,   RI,   RO,   RU,   RĂ,   RÎ; 

- diftongi: RIE,   REA,   ROA,   RAO,  RUI,    REU; 

- sunetul „R” în poziţie iniţială, cuvinte monosilabice, precum: 

RAC,  RAI,  RAG,   REN,   REP,   RID,   RIN,   ROD,   ROG,   RUS,   RUG,  RUJ,    RÂD,   RÂND; 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped Șerban Mirela                                            
  

- Silabe inverse: AR,   ER,  IR,  OR,  UR,  ĂR,  ÎR; 

  - cuvinte monosilabice cu silabe inverse: CAR,  IAR,  VAR,  SAR,  HAR,  ZAR,  DAR,  JAR,  RAR,  SUR,  ȘIR; 

 

 Exerasarea sunetului „R” în cuvinte bisilabice și polisilabice: 

RAMA, RAȚA, RANA,  RAION,  RASA,  RATE,  RACU – RADIO,   RAMONA,   RACHETA,   RADIERA; 

RENU,   RECE,   RELU,    - REPEDE,   RECITĂ,    RELUAT,   REVISTA,    REZOLVĂ; 

RICĂ,    RIMĂ,    RIVAL,   RISCĂ   - RIDICĂ,    RIVANOL,   RIPOSTĂ,   RIDICHE; 

ROMÂN,   RODUL,   ROATĂ,  ROTUND,  ROUA – ROCHIE,   ROBOTUL,  ROBINET; 

RUDE,    RUPE ,    RUGĂ   RULAT,  RUPTĂ,    RUMEN – RUGINĂ,   RUȘINOS,  RUGĂMINTE   RUGĂCIUNE; 

RĂMÂN,   RĂSAR,   RĂUȚ,   RĂGET  - RĂCOARE,   RĂCEALĂ,   RĂDĂCINĂ; 

RÂDE,      RÂME,    RÂNDUL,   RÂSUL,  RÂCĂ  - RÂNDUNICĂ,   RÂNDUIALĂ; 

  

POZIȚIE MEDIANĂ ALĂTURI DE VOCALE 

 

 Exerasarea sunetului „R” (poziție inițială) în cuvinte bisilabice și polisilabice: 

MARE   VARA  SEARA   ERE  BERE   CERE   VERE    MIERE      SOARE  BOARE   SURĂ    ȘURĂ   PURĂ   ARĂ     CARĂ      

MACARA     MARIA    VIOARA    CHITARA     MĂTUȘA    CĂRARE     MIOARE     RĂCOARE     FĂRAȘU    MĂTURA    

PERIA   ERETA   CURATĂ   CURELE    DURERE    ERAM   IRITAT     IRIGAT    IRINA    ORAȘU    ORARU   URARE   

URIAȘ   MIRARE   SONERIE       ETC. 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped Șerban Mirela                                            
  

 Sunetul R median, la final de silabă: 

AR-CUL   AR-MA   AR-DE   AR-DEI 

BAR- BĂ   BAR-CĂ   BAR-ZĂ    BAR-BĂ   BER-BEC   BOR-CAN  BUR-TĂ  BĂR-BAT 

CAR-TE   CAR-NE   CAR-TOF   CER-NE  CIR-CUL   COR-NUL  COR-PUL   CUR-TE   CUR-BE 

DAR-NIC   DER-DE-LUȘ    DOR-ME-ZĂ   DOR-MI-TOR 

FAR-MEC   FER-MA-CI-E   FER-MOAR  FIR-MI-TU-RĂ  FUR-TUN  FUR-NI-CĂ  FOR-MĂ 

GAR-DI-AN   GAR-NI-TU-RĂ   GHER-BE-RĂ   GUR-MAND 

HAR-NIC   HÂR-TI-E   HÂR-CIOG 

IAR-NĂ   IAR-TĂ   IER-BAR 

JUR-NAL   JER-BĂ    JAR-DI-NI-E-RĂ 

LAR-MĂ   LAR-GĂ  LĂR-GI-ME 

MAR-GI-NE   MAR-ME-LA-DĂ    MER-GE   MUR-DAR   MOR-MĂ-IE 

NAR-VAL   NAR-CI-SIST  NOR-MAL   NER-VOS   NUR-CĂ 

OR-GA-NI-ZAT   OR-CĂ  OR-DI-NE  OR-GA-NISM 

PAR-CA-RE   PAR-DE-SIU   PER-NĂ  PER-DEA   PIER-SI-CĂ  POR-TAR   PUR-TA-RE   PĂR-TI-NI-RE  PÂR-TI-E 

SAR-MALE   SAR-CI-NĂ   SER-BA-RE   SER-VI-CIU   SOR-TA-RE   SUR-CE-LE   SUR-ME-NAT   SĂR-MAN   SÂR-MĂ 

ȘAR-PE    ȘER-PU-IT   ȘER-VEȚEL   ȘOR-ȚUL   

TUR-NUL   TUR-BAT   TUR-BAN   TAR-TOR  TAR-HON  TER-MI-NAT  TER-MI-TE  TOR-ȚĂ  TOR-TUL   TUR-TU-RI-CĂ 

ȚAR-CUL  ȚUR-ȚU-RE   ȚĂR-MUL   

VAR-ZĂ   VAR-SĂ   VER-DE   VER-BE   VOR-BĂ    

ZAR-VĂ   ZAR-ZA-VAT    ZOR-NĂ-IE   ZOR-NĂ-IE   
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CJRAE Sibiu – prof. logoped Șerban Mirela                                            
  

 

POZIȚIE FINALĂ ALĂTURI DE VOCALE 

Exerasarea sunetului „R”  cuvinte bisilabice și polisilabice: 

VAPOR   COCOR   ABUR   ȘOFER   BOXER  CUIER  BRUTAR  PAHAR   CÂNTAR  HOTAR   INGINER  ASPIRATOR   ONOR 

SUDOR   ADOR   ODOR   REPAR   CHELAR  (pivniță)  TEMERAR  COVOR  COBOR   TALER   COȘAR     PORTAR   AZUR 

 

EXERSAREA PRONUNȚIEI SUNETULUI “R”  IN SILABE ȘI CUVINTE ALĂTURI DE CONSOANE 

 

Exerasarea sunetului „R”  în combinație cu consoanele P și B: 

 pra  pre  pri  pro   pru   pră   prî ; 

PRAG   PRAF  PRALINE  PREȘ   PREȚ  PREȘEDINTE  PRIETEN   PRICEPUT  PRIZONIER   PROFESOR    

PRODUCE   PROPUNE   PRUNE   PRUNDIȘ   PRĂJINĂ  PRĂȘIT  PRĂJITURĂ   PRÂNZ   PRÂSLEA  

 bra   bre   bri   bro   bru   bră   brî ; 

BRAD   BRAȚ   BRELOC  BRETON   BRICEAG   BRICI   BRODERIE   BROASCĂ   BRUMĂ   BRĂȚARĂ  BRÂNZĂ 

 

Exerasarea sunetului „R”  în combinație cu consoanele T și D: 

 tra  tre  tri  tro   tru   tră   trî ; 

TRAG   TRAI  TREI  TREN   TRECE  TREMURĂ  TRICOU   TRICICLETĂ  TROTINETĂ   TROMPETĂ    TRON   

TROP   TRUP   TRUDĂ   TRUFAȘ  TRĂIT  TRĂSURĂ    TRÂNTOR   TRÂNTEȘTE  

 dra   dre   dri   dro   dru   dră   drî ; 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped Șerban Mirela                                            
  

DRAG   DRAGON   DRAGOSTE  DRES  DREPT   DRIC   DRIGANĂ (bivoliță)   DROPIE   DROG   DRUM   

DRĂGĂLAȘ  DRĂMUIT (cântărit)   

 

Exerasarea sunetului „R”  în combinație cu consoanele F și V: 

 fra  fre  fri  fro   fru   fră   frî ; 

FRAGI   FRATE  FREN   FRESCĂ   FRECAT   FRICĂ   FRIGIDER   FRIPTURĂ  FRONT   FRONTAL    FRUMOS    

FRUCTE   FRĂMÂNTĂ  FRĂȚIE    FRÂNĂ  FRÂNT 

 vra   vre   vri   vro   vru   vră   vrî ; 

VRAC    VRABIE    VRACI    VRAJĂ    VRAJBĂ    VREJ    VREME    VRERE    VREDNIC    COVRIG    AVRIG   

VRUT   VRĂJITOR    

 

Exerasarea sunetului „R”  în combinație cu consoanele  C  , G și H: 

 cra  cre  cri  cro   cru   cră   crî ; 

CRAI    CRAP  CRAMĂ   CRAPĂ     CRACĂ     CREM    CRESC    CREIER    CRETĂ    CRIC    CRISTAL    

CROM   CROCODIL   CROCANT   CRUTOANE    CRUD   CRUPĂ    CRĂPAT   CRĂIASĂ    CRÂNCEN     

 gra   gre   gri   gro   gru   gră   grî ; 

GRAS    GRAD   GRAI     GRABĂ    GREU   GRESIE    GREBLĂ    GRESIE    GRI    GRIPĂ    GRIJĂ    GROS    

GROAPĂ   GROZAV    GRUP    GRUPĂ    GRUMAZ    GRĂSIME    GRÂU   GRÂNE 

 

 hra  hre   hri  hro  hru  hră  hrî 

HRAM    HRANĂ   HREAN   HRIB    HRUBĂ    HRĂNIRE     
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CJRAE Sibiu – prof. logoped Bumbescu Gabriela                                                                                   Acest material are scop didactic/educațional noncomercial. 

ARTICULAREA SUNETULUI  R ÎN CUVINTE ALĂTURI DE VOCALE ȘI CONSOANE   

Numește și colorează; unde se aude sunetul R? (începutul, mijlocul, sfârșitul cuvântului); spune ceva despre animal/obiect  (propoziții). 

 

                                                       

                           ren                                 rac                               rȃs                            roată                            roabă                       raţă                         rege        

          

                                           -                             

                        role                                ramă                                  robot                    rechin                           rucsac                            ridiche                    rădăcină 

 

                                                    

                    şarpe                          barcă                                    soare                             iarnă                            borcan                    morcov                     prosop 

8. Bumbescu G. - Sunetul R alături de vocale și consoane - imagini 17



CJRAE Sibiu – prof. logoped Bumbescu Gabriela                                                                                   Acest material are scop didactic/educațional noncomercial. 

Numeșe și colorează; unde se aude sunetul R? (începutul, mijlocul, sfârșitul cuvântului); spune ceva despre animal/obiect (obiect). 

 

                                                           

                  scară                           carte                    seringă                  furculiţă                          piersică                           vioară                           şoarece 

 

                                              

                 cȃntar                            nor                                 vapor                               zar                             penar                          pescar                         fular 

 

                                             

                   zidar                              picior                             doctor                      pompier                     marinar                         ulcior                         bucătar 

8. Bumbescu G. - Sunetul R alături de vocale și consoane - imagini 18



CJRAE Sibiu – prof. logoped Stoica Sabina                                                           

                                                                                                                        

          RAC                                                                                                       RAMĂ                                                                                         RACHETĂ 

                                                                                                                                   

         REGE                                                                                              RECHIN                                                                                                 REN                                                                             

                                                                                                                                                                

  RIDICHE                                                                                          RÂMĂ                                                                                               ROABĂ 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped Stoica Sabina                                                           

                   RINOCER                                                                                      RAȚA                                                                                       RUCSAC 

                                                                                                                                          

                   ROBINET                                                                                  ROCHIE                                                                                    RAMURĂ 

                                                                                                              

          RECEPTOR                                                                                 RĂDĂCINĂ                                                                             RÂNDUNICĂ                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                      

9. Stoica S. - Fișe - Exersarea sunetului R în cuvinte-imagini 20



CJRAE Sibiu – prof. logoped Stoica Sabina                                                           

                                                                                                                                  

                        ARC                                                                                           BARCĂ                                                                                      CĂRȚI 

 

 

                 CORT                                                                                             TORT                                                                                    BORCAN 

 

 

                                                                                                                                       

                   FURCULIȚĂ                                                                        GARD                                                                                                   MORCOV 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped Stoica Sabina                                                           

         TRACTOR                                                                                                TRANDAFIR                                                                            TREN 

 

TROMPETĂ                                                                                                    TROTINETĂ                                                                                     PRINȚESĂ 

 

 

                                                                                                                                                            

       PROSOP                                                                                                    BRAD                                                                                          BROASCĂ 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped Stoica Sabina                                                           

 

               MĂR                                                                                                NOR                                                                                        PENAR 

 

                                                                                                                                                   

             MĂGAR                                                                                          FULAR                                                                                    PESCAR 

 

                                                                                                                                    

           CUPTOR                                                                                           ZIDAR                                                                                                       FIERAR 
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CJRAE Sibiu – prof. logopd Vass Emanuela                                                                           

 

 

Consolidarea/exersarea sunetului R în cuvinte  
– poziție inițială -  

 
1. Jocuri de exersare a sunetului R în poziție inițială –  https://wordwall.net/ro/resource/6198641 

 
Folosește linkul (apasă control - click pe link sau copiază linkul într-o pagină web și apasă Enter) și vei descoperi două jocuri care te ajută să exersezi, să 

consolidezi sunetul R în cuvinte, alături de vocale, poziție inițială. 

Sarcina jocului: Denumește imaginile de pe cărțile întoarse; de pe roata care se învârte. 

- suplimentar - desparte cuvintele în silabe; spune ceva despre imaginea respectivă – formulează propoziții cu  obiectul/fructul/leguma /animalul din 

imagini. 

 

 

sau 
 

 

                                                                      

10. Vass E. - Joc interactiv - Cuvinte cu R în poziție inițială 24

https://wordwall.net/ro/resource/6198641


CJRAE Sibiu – prof. logopd Vass Emanuela                                                                           

 

 

Consolidarea/exersarea sunetului R în cuvinte  
– poziție mediană - 

 
 

Jocuri pentru exersarea sunetului R în cuvinte în poziție mediană – https://wordwall.net/ro/resource/6199094 

 
Folosește linkul (apasă control - click pe link sau copiază linkul într-o pagină web și apasă Enter) și vei descoperi jocuri care te ajută să exersezi, să 

consolidezi sunetul R în cuvinte, alături de vocale/ consoane, poziție mediană. 

Sarcina: Denumește imaginile; caută cuvintele din careu – pentru școlari 

- suplimentar - desparte cuvintele în silabe; spune ceva despre imaginea respectivă – formulează propoziții cu  obiectul/fructul/leguma /animalul din 

imagini. 

 

                                                      
 

 

 

           sau rebus pentru școlari     
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https://wordwall.net/ro/resource/6199094


CJRAE Sibiu – prof. logopd Vass Emanuela                                                                           

 

Consolidarea/exersarea sunetului R în cuvinte  
– poziție finală - 

 
 

Jocuri pentru exersarea sunetului R în cuvinte în poziție finală – https://wordwall.net/ro/resource/6200372 

 
Folosește linkul (apasă control - click pe link sau copiază linkul într-o pagină web și apasă Enter) și vei descoperi jocuri care te ajută să exersezi, să 

consolidezi sunetul R în cuvinte, alături de vocale/ consoane, poziție finală. 

Sarcini: Denumește imaginile; caută cuvintele din careu – pentru școlari 

- suplimentar - desparte cuvintele în silabe; spune ceva despre imaginea respectivă – formulează propoziții cu  obiectul/ fructul/ leguma /animalul din 

imagini; se pot căuta caracteristici ale obiectului /fructului/ legumei. 

 

                                                                 
 

 

SAU 

 

                                                                      

12. Vass E. - Joc interactiv - Cuvinte cu R in poziție finală 26

https://wordwall.net/ro/resource/6200372


CJRAE Sibiu – prof. logoped Ananie Ariana                                                              

 

JOC INTERACTIV -,,Pronunță corect cuvinte cu R!/ R final cuv monosilabice,, 

  Prin intermediul jocului online  ,,Pronunță corect cuvinte cu R!/   R final cuv. Monosilabice”, copiii își dezvoltă 

atenția, viteza de lucru, își exersează și își consolidează sunetele deja emise. 

         Obiectivul urmărit: exersarea și consolidarea sunetului ,,R,, la nivel de cuvinte monosilabice în poziție finală. 

          Desfășurarea jocului: Copilul pronunță silabele care apar pe cartonașele din joc, selectând tasta doar în cazul 

unui răspuns corect. La finalul jocului, copilul primește feedback sub forma răspunsurilor corecte. 

        Pentru completarea activității se lucrează fișa de lucru din anexa 2. 

        Grup țintă: preșcolari și școlari mici. 

,,Pronunță corect cuvinte cu R!/ R final cuv monosilabice,, 

 

START JOC! 

                                                              Sursa imagini: Wordwall.net 

         Ca modalitate de motivare și de stimulare apare înscrierea pe ,,Leaderboard,, copilul având posibilitatea de 

înscriere și îmbunătățire a timpilor de lucru, de observare a progresului pe măsura exersării. Aceste materiale sunt 

accesibile în mod gratuit de pe orice tip de dispozitiv electronic (telefon, tabletă, calculator) oferind prilejuri de 

exersare online a limbajului într-un mod plăcut și atractiv pentru copii, adaptat cerințelor actuale. 

                                                             Spor la joacă! 

13. Ananie A. - Joc interactiv - Cuvinte monosilabice cu R final 27

https://wordwall.net/play/3238/937/811


CJRAE Sibiu – prof. logoped Ananie Ariana                                                              

 

Anexa 2  
Fișă de lucru: ,,Pronunță corect cuvinte cu R!/ R final cuv monosilabice,, 
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CJRAE Sibiu – prof. logopd Vass Emanuela                                                                           

 

Consolidarea/exersarea sunetului R în cuvinte  
– combinații consonantice - 

 
 

Jocuri pentru exersarea sunetului R în cuvinte în grupuri consonatice – https://wordwall.net/ro/resource/6199940 

 
Folosește linkul (apasă control - click pe link sau copiază linkul într-o pagină web și apasă Enter) și vei descoperi jocuri care te ajută să exersezi, să 

consolidezi sunetul R în cuvinte, alături de consoane (combinații consonantice TR/DR, CR/GR, FR/VR , PR/BR). 

Sarcini: Denumește imaginile;  

- suplimentar - desparte cuvintele în silabe; spune ceva despre imaginea respectivă – formulează propoziții cu  obiectul/fructul/leguma /animalul din 

imagini; se pot căuta caracteristici ale obiectului/fructului/legumei 

 

                          sau                       

 

 

 

 

 

                                      Careu pentru școlari      

14. Vass E.- Joc interactiv - Cuvinte cu R alături de consoane 29

https://wordwall.net/ro/resource/6199940


CJRAE Sibiu – prof. logoped Recorean Claudia                                                     Acest material are scop didactic/educațional noncomercia 

                         și prof logoped Șerban Mirela 

 

 

Pronunția sunetului R in  grupuri consonantice 

 

 

Citește sau repetă după modelul adultului:                                               asocieri mai dificile : 
 

 

-pra, pre, pri, pro, pru  

-bra, bre, bri, bro, bru  

-fra, fre, fri, fro, fru  

-vra, vre, vri, vro, vru  

-tra, tre, tri, tro, tru  

-dra, dre, dri, dro, dru 

 

-stra, stre, stri, stro, stru  

-zdra, zdre, zdri, zdro, zdru  

-sra, sre, sri, sro, sru  

-jra, jre, jri, jro, jru  

 

 

Pentru evitarea pericolului de contaminare la 'r' uvular sau velar se vor prelungi consoanele c, g, h  

-cra, cre, cri, cro, cru  

-gra, gre, gri, gro, gru 

- hra, hre, hri, hro, hru 

 

 
 

Cuvinte paronime: (consoane surde – consoane sonore) 

TREPTE – DREPTE  TRENA – DRENA   TRESA - DRESA 

CREIER – GREIER   CROS – GROS   CRUPĂ - GRUPĂ 

PRUNE – BRUNE   FRAC – VRAC   HRAM  -  GRAM  
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CJRAE Sibiu – prof. logoped Recorean Claudia                                                     Acest material are scop didactic/educațional noncomercia 

                         și prof logoped Șerban Mirela 

 
 
Exersează pronunția cuvintelor care conțin sunetul “R” alături de consoane, numind imaginile de mai jos. Alcătuiește propoziții 
cu aceste imagini. 
 

                                                                                
 
           TROTINETĂ       TRANDAFIR       TREN 
 

                                    
 
         TROMPETĂ                  ANDRELE                                      TRACTOR  
 
     

                  
 

                DRUM               SCAFANDRU      DRAGON 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped Recorean Claudia                                                     Acest material are scop didactic/educațional noncomercia 

                         și prof logoped Șerban Mirela 

 
Exersează pronunția cuvintelor care conțin R alături de consoane, numind imaginile de mai jos. Alcătuiește propoziții cu ele. 

 

 
 

        CROCODIL                               CRETĂ            CRAVATĂ          CREMĂ 

             

                                            
           GRUP                             GREU                               TIGRU            (URS) GRAS 

 

                      
 
       PROSOP                      PROFESOARĂ       CĂPRIOARĂ    PRINȚ 

 

         
            

             BRETON                                       ZEBRĂ                                BROASCĂ                                               CERB 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped Recorean Claudia                                                     Acest material are scop didactic/educațional noncomercia 

                         și prof logoped Șerban Mirela 
Exersează pronunția cuvintelor care conțin R alături de consoane, numind imaginile de mai jos. Alcătuiește propoziții cu ele. 

 

                         
 

        ASTRONAUT      STRUȚ   SCRISORI    STRATURI 

 

                                                  
  

    STROPITOARE                        CASTRAVEȚI                               STRUGURE             STRADĂ 

 

                                                           
                         

                    FRIG                                    FRIGIDER                                        VRĂJITOR        VREME 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped Recorean Claudia                                                    Acest material are scop didactic/educațional noncomerci 

 

FIȘE DE LUCRU – CONSOLIDARE SUNETUL R 

 

FIȘA 1 - Sarcini: 
- denumește imaginile; spune în ce poziție auzi sunetul R (la început, mijloc sau sfârșit); desparte cuvântul în silabe – în care silabă se aude sunetul “R”?; 

- formează propoziții folosind cuvintele pronunțate; asociază câte două imagini pentru a formula propoziții cu sens (gândire asociativă) ; colorează 

imaginile. 

 

                                                                                                                      
 

 

 

 

                                                                                                                                   
 

 
 

Exemplu:  

Cuvântul “coroană”:    are sunetul R în mijloc   - COROANĂ 

   -are trei silabe  - CO-ROA-NĂ ; sunetul R se află în a doua silabă; 

Propoziție  - “Coroana este purtată de un rege” 

Asociere: COROANĂ – ROCHIE 

Propoziție : Regina în rochia ei strălucitoare  poartă o coroană cu diamante.                                           Etc. 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped Recorean Claudia                                                    Acest material are scop didactic/educațional noncomerci 
FIȘA 2 - Sarcini: 

- denumește imaginile; spune în ce poziție auzi sunetul R (la început, mijloc sau sfârșit); desparte cuvântul în silabe – în care silabă se aude sunetul “R”?; 

- formează propoziții folosind cuvintele pronunțate; asociază câte două imagini pentru a formula propoziții cu sens (gândire asociativă) ; colorează 

imaginile. 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped Recorean Claudia                                                    Acest material are scop didactic/educațional noncomerci 
 

FIȘA 3 - Sarcini: 

- denumește imaginile; spune în ce poziție auzi sunetul R (la început, mijloc sau sfârșit); desparte cuvântul în silabe – în care silabă se aude sunetul “R”?; 

- formează propoziții folosind cuvintele pronunțate; asociază câte două imagini pentru a formula propoziții cu sens (gândire asociativă) ; colorează 

imaginile. 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped Recorean Claudia                                                    Acest material are scop didactic/educațional noncomerci 

 
FIȘA 4 - Sarcini: 

- denumește imaginile; spune în ce poziție auzi sunetul R (la început, mijloc sau sfârșit); desparte cuvântul în silabe – în care silabă se aude sunetul “R”?; 

- formează propoziții folosind cuvintele pronunțate; asociază câte două imagini pentru a formula propoziții cu sens (gândire asociativă) ; colorează 

imaginile. 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped Vass Emanuela                                                                           

Automatizarea/exersarea sunetului R  
 

Jocuri pentru identificarea poziției sunetului R în cuvinte – https://wordwall.net/play/6261/040/380 

              https://wordwall.net/play/1871/717/373 
Folosește linku-rile (apasă control - click pe link sau copiază linkul într-o pagină web și apasă Enter) și vei descoperi jocuri care te ajută să exersezi, să 

consolidezi sunetul R în cuvinte, alături de vocale consoane realizând analiza fonetică a cuvintelor pronunțate. 

Sarcini: găsește și trage imagine în coloana corespunzătoare poziției sunetului R în cuvânt – poziție inițială, mediană sau finală; 

- suplimentar, se poate despărți în silabe denumirea imaginii, se pot căuta caracteristici ale obiectului/fructului/legumei, se pot alcătui 

propoziții. 

 

                                    

 

SAU 

 

                                            

17. Vass E. - Joc interactiv. - Poziția lui R în cuvinte 38

https://wordwall.net/play/6261/040/380
https://wordwall.net/play/1871/717/373


CJRAE Sibiu – prof. logoped  Vesa Raluca                                                                           
 

Diferenţierea sunetelor R şi L 
 

ÎN POZIŢIE INIŢIALĂ 

 
Numește imaginile; fii atent/ă la pronunția sunetelor R și L; formulează  propoziții cu aceste  cuvinte. 

 

                                                                      
   

                      RAMĂ                                     -                                              LAMĂ  

 

                                                                 
 

                                      RAC                                   -                                                                   LAC 

                                                                                                            

 

                                                                                      
             

                         ROZ          -                                               LOZ 

18. Vesa R. - Fișe imagini - Diferentiere R-L 39



CJRAE Sibiu – prof. logoped  Vesa Raluca                                                                           
 
Numește imaginile; fii atent/ă la pronunția sunetelor R și L; formulează propoziții cu aceste cuvinte. 

 

 

                                                                   
  

                      REGE     -                                                LEGE 

 

                                                                      
 

                                          RUPTĂ       -                                     LUPTĂ 

 

                                                                                                   
 

                                         RICĂ                                            -                                   LICĂ    

18. Vesa R. - Fișe imagini - Diferentiere R-L 40



CJRAE Sibiu – prof. logoped  Vesa Raluca                                                                           
 

  

 

                                                                               
 

                               RUP    -                       LUP 

 

 

Diferenţierea sunetelor R şi L 
 

  ÎN POZIŢIE MEDIANĂ 

 
Numește imaginile; fii atent/ă la pronunția sunetelor R și L; formulează  propoziții cu aceste cuvinte. 

 

 

                                                                                                
                                        

                                   GRAS    - -               GLAS  

 

 

18. Vesa R. - Fișe imagini - Diferentiere R-L 41



CJRAE Sibiu – prof. logoped  Vesa Raluca                                                                           
 

 

                                                                                
 

                                COROANĂ                                 -   -                                  COLOANĂ 

 

                                                                                
  

                                            CREŞTE    -    -                               CLEŞTE 

 

                                                                                        
  

                                    CRAPĂ                                -       -                                      CLAPĂ 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped  Vesa Raluca                                                                           
 

                                                                                 
 

                                   RAMPĂ   - -                            LAMPĂ 

 

 

                                                                     
 

                                       CREME      --               CLEME 

 

 

                                                                        
 

                                           ZARE     -                     ZALE 

18. Vesa R. - Fișe imagini - Diferentiere R-L 43



CJRAE Sibiu – prof. logoped  Vesa Raluca                                                                           
 

Diferenţierea sunetelor R şi L 
 

 ÎN POZIŢIE FINALĂ 

 
Numește imaginile; fii atent/ă la pronunția sunetelor R și L; formulează  propoziții cu aceste cuvinte. 

 

 

                                                                                
 

 

                                              VAR                                          -                                                     VAL 

 

                                                                           
 

                                            GER     -                      GEL 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped  Vesa Raluca                                                                           
 

 

 

                                                                     
 

                        CAR                                                   -                                                              CAL 

 

                                                                        
 

                                               BAR                                                   -                                           BAL 

 

                                                                                                    
 

                                        ORAR                                                    -                                                 ORAL                                 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped  Vesa Raluca                                                                           
 

 

 

                                

                                                                    
 

                                             PAR                             PAL 

 

 

                                                                 
  

                               POR                                                   -                                           POL 

18. Vesa R. - Fișe imagini - Diferentiere R-L 46



CJRAE Sibiu – prof. logopd Vass Emanuela                                                                           

 

Automatizarea sunetului R  
 

 

 

Jocuri pentru diferențierea sunetelor R și L – https://wordwall.net/play/1974/408/399 

 

Folosește linkul (apasă control - click pe link sau copiază linkul într-o pagină web și apasă Enter) și vei descoperi jocuri care te ajută să consolidezi, să 

automatizezi pronunția sunetului R în cuvinte, diferențiindu-l fonetic și articulator de sunetul L. 

Sarcina jocului: Denumește imaginile - Trage imaginea în coloana corespunzătoare sunetului R sau L. 

- suplimentar - se poate despărți în silabe denumirea imaginii, se pot căuta caracteristici ale obiectului/ fructului/ legumei, se pot alcătui 

propoziții. 

 

                                        
 

 

 

19. Vass E.- Joc interactiv - Diferențiere R-L in cuvinte 47

https://wordwall.net/play/1974/408/399


CJRAE Sibiu – prof. logoped Boldoșan Emilia                                                                Acest material are scop didactic/educațional noncomercial. 
 

Joc - atenție auditivă , auz fonematic - “Bate din palme când auzi sunetul R” 

Numește imaginile – bate din palme dacă se aude sunetul R în denumirea lor; 
(desparte în silabe cuvântul, spune câte silabe are, spune unde se găsește R – la început, mijloc sau sfârșit, descrie în 
propoziții cu sens imaginea respectivă). 

                                                     

                                                                                                    

                                                                    

20. Boldosan E - Joc - Bate din palme când auzi sunetul r 48



CJRAE Sibiu – prof. logoped Boldoșan Emilia                                                                Acest material are scop didactic/educațional noncomercial. 
 

                                                                                              

 

 

 

                                                                                                           

 

 

                                                                                                                           

20. Boldosan E - Joc - Bate din palme când auzi sunetul r 49



CJRAE Sibiu – prof. logoped Ananie Ariana                                                              

 

 

JOC INTERACTIV - ,,Viețuitoare cu R. Câte silabe are cuvântul?” 

   
Prin intermediul jocului online: ,,Viețuitoare cu R. Câte silabe are cuvântul?” copiii își dezvoltă atenția, viteza de lucru, își 

exersează și își consolidează sunetele deja emise. 

         Obiectivul urmărit: exersarea și consolidarea sunetului ,,R” la nivel de cuvinte monosilabice și plurisilabice în poziție inițială, 

mediană și finală. 

         Desfășurarea jocului: Copilul denumește animalul cu ,,R” desparte cuvântul în silabe și selectează tasta corespunzătoare 

numărului de silabe. La finalul jocului, copilul primește feedback sub forma răspunsurilor corecte. 

        Pentru completarea activității se lucrează fișa de lucru din anexa 3. 

        Grup țintă: preșcolari și școlari mici. 

Viețuitoare cu R. Câte silabe are cuvântul? 

 

START JOC! 

                                                              Sursa imagini: Wordwall.net 

         Ca modalitate de motivare și de stimulare apare înscrierea pe ,,Leaderboard,, copilul având posibilitatea de înscriere și 

îmbunătățire a timpilor de lucru, de observare a progresului pe măsura exersării. Aceste materiale sunt accesibile în mod gratuit de pe 

orice tip de dispozitiv electronic (telefon, tabletă, calculator) oferind prilejuri de exersare online a limbajului într-un mod plăcut și 

atractiv pentru copii, adaptat cerințelor actuale. 

                                                             Spor la joacă! 

21. Ananie A - Joc interactiv -Viețuitoare cu R 50

https://wordwall.net/play/6311/836/309


CJRAE Sibiu – prof. logoped Ananie Ariana                                                              

 

Anexa 3  
Fișă de lucru:,, Viețuitoare cu R. Câte silabe are cuvântul? 

                      

21. Ananie A - Joc interactiv -Viețuitoare cu R 51



CJRAE Sibiu – prof. logoped Ananie Ariana                                                              

 

JOC INTERACTIV - ,,Concursul legumelor. Care conțin R?” 
 

Prin intermediul jocului ,,Concursul legumelor. Care conțin R?,, copiii își dezvoltă atenția,  își îmbogăţesc vocabularul și 

se exprimă în propoziții corecte din punct de vedere gramatical. 

         Obiectivele urmărite: recunoașterea legumelor; analiza fonetică; pronunția corectă a sunetului ,,R,, în cadrul cuvintelor mono 

și plurisilabice, în poziție inițială, mediană și finală; dezvoltarea vocabularului; exersarea structurii propoziționale. 

          Grup țintă: preșcolari grupa mare; școlari mici 

           Desfășurarea jocului: Copilul denumește imaginea pronunțând corect cuvintele; analizează cuvântul și–l pronunță corect pe 

,,R,, plasează leguma în locul potrivit (cu R sau fără R).  La finalul jocului copilul obține feedback sub forma răspunsurilor corecte.  

               Ca activitate de completare, pentru învățarea și consolidarea noțiunilor de vocabular se solicită copilului să denumească 

conținutul imaginilor prezentate, să alcătuiască propoziții cu acesteași să rezolve corect fișa de lucru din anexa 4. 

Concursul legumelor.Care conțin R? 

 

 START JOC! 

                                                                    Sursa imagini: Wordwall.net 

                Ca modalitate de motivare și de stimulare apare înscrierea pe ,,Leaderboard” copilul având posibilitatea de îmbunătățire a 

timpilor de lucru, de observare a progresului pe măsura exersării. Aceste materiale sunt accesibile în mod gratuit de pe orice tip de 

dispozitiv electronic (telefon, tabletă, calculator) oferind prilejuri de exersare online a limbajului într-un mod plăcut și atractiv 

pentru copii, adaptat cerințelor actuale.                                                                       Spor la joacă! 

22. Ananie A. - Joc interactiv -Concurs legume cu R 52

https://wordwall.net/play/6309/959/425


CJRAE Sibiu – prof. logoped Ananie Ariana                                                              

 

ANEXA 4 
Fișa de lucru/ Joc:,,Concursul legumelor. Care conțin R?,, 

                            

22. Ananie A. - Joc interactiv -Concurs legume cu R 53



CJRAE Sibiu – prof. logoped Ananie Ariana                                                              

 

JOC INTERACTIV - ,,Concursul legumelor. Care conțin R?” 
 

Prin intermediul jocului ,,Concursul legumelor. Care conțin R?,, copiii își dezvoltă atenția,  își îmbogăţesc vocabularul și 

se exprimă în propoziții corecte din punct de vedere gramatical. 

         Obiectivele urmărite: recunoașterea legumelor; analiza fonetică; pronunția corectă a sunetului ,,R,, în cadrul cuvintelor mono 

și plurisilabice, în poziție inițială, mediană și finală; dezvoltarea vocabularului; exersarea structurii propoziționale. 

          Grup țintă: preșcolari grupa mare; școlari mici 

           Desfășurarea jocului: Copilul denumește imaginea pronunțând corect cuvintele; analizează cuvântul și–l pronunță corect pe 

,,R,, plasează leguma în locul potrivit (cu R sau fără R).  La finalul jocului copilul obține feedback sub forma răspunsurilor corecte.  

               Ca activitate de completare, pentru învățarea și consolidarea noțiunilor de vocabular se solicită copilului să denumească 

conținutul imaginilor prezentate, să alcătuiască propoziții cu acesteași să rezolve corect fișa de lucru din anexa 4. 

Concursul legumelor.Care conțin R? 

 

 START JOC! 

                                                                    Sursa imagini: Wordwall.net 

                Ca modalitate de motivare și de stimulare apare înscrierea pe ,,Leaderboard” copilul având posibilitatea de îmbunătățire a 

timpilor de lucru, de observare a progresului pe măsura exersării. Aceste materiale sunt accesibile în mod gratuit de pe orice tip de 

dispozitiv electronic (telefon, tabletă, calculator) oferind prilejuri de exersare online a limbajului într-un mod plăcut și atractiv 

pentru copii, adaptat cerințelor actuale.                                                                       Spor la joacă! 

23. Ananie A. - Joc interactiv -Concurs legume cu R 54

https://wordwall.net/play/6309/959/425


CJRAE Sibiu – prof. logoped Ananie Ariana                                                              

 

ANEXA 4 
Fișa de lucru/ Joc:,,Concursul legumelor. Care conțin R?,, 

                            

23. Ananie A. - Joc interactiv -Concurs legume cu R 55



CJRAE Sibiu – prof. logoped  Popa Luciana                                                                 
 

STRUCTURI RITMICE – SUNETUL R 

Cirește versurile sacadând silabele care formează cuvintele/ repetă după modelul adultului:  

 

1.

    Țâr, țâr, țâr,

Sună telefonul. 

 

 

Las televizorul,  

Alerg la telefon, 

Dar nu mai are ton. 

 

2.          3. 

 

Mii de țepi  

Are-un arici                       

Vino repede aici! 

 

 

Floare- albastră  la fereastră 

Spune din povestea noastră, 

Cine-i bun și cine-i rău? 

Cu cine să semăn eu? 

 

 

 

 

24. Popa L.- Exerciții pronunție ritmică  R 56



CJRAE Sibiu – prof. logoped  Popa Luciana                                                                 

  ( Sursa  poezii - Psihopedagogie specială- studii și cercetări- autor, Ioan Sima, EDP, R.A. București- 1998, pag.60. / sursa-   imagini- 

pixabay) 

24. Popa L.- Exerciții pronunție ritmică  R 57



Poezii 

 

 

 Radu este un băiat,                                                                         

Tare tare răsfățat,  

Vrea morișcă, caramele...     

Jucării și toate cele...      

Și mai vrea o trotinetă  

Roșie și cu trompetă.                                                                                                        

         

 

   

Rămurică rămurea                                   

Verde este frunza ta,                                              

Verde e și pasărea,                       

Care stă pe creanga ta. 

 

25. Boldosan E - Poezii și propoziții cu R 58



TEXT 

 

CITIȚI TEXTUL DE MAI JOS și POVESTIȚI CE AȚI ÎNȚELES FOLOSIND PROPOZIȚII 

SCURTE SAU DEZVOLTATE. 

 MARCAȚI CU O CULOARE CUVINTELE CARE CONȚIN LTERA R. 

  

 

         Raluca împreună cu fratele ei Radu sunt în parc. 

Raluca are o trotinetă roz  iar Radu o trotinetă verde. 

Ei se iau la întrecere pe aleile parcului. La sfârșitul 

întrecerii ei se îndreaptă  spre caruselul roșu. Acolo 

se întâlnesc cu prietenii lor Ramona, Roxana, Robert 

și Răzvan. Toți se urcă în caruselul colorat și se rotesc 

cu acesta. Răzvan strigă: 

           -Ce distracție grozavă! Ura! Ura!.... 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

                    

 

 

25. Boldosan E - Poezii și propoziții cu R 59



CJRAE Sibiu – prof. logoped Recorean Claudia                                                Acest material are scop didactic/educațional noncomercial 
 

Automatizarea sunetului R  

Joc  - “Unde se aude sunetul R ?” 
 

Sarcina: unește fiecare imagine în funcție de poziția sunetului R în cuvânt cu una din părțile corpului omidei:  

- trage o linie de la imagine numită la capul omidei dacă sunetul R se află  în poziția inițială; la corpul omidei, dacă sunetul R se află în 

poziția mediană, la coada omidei, dacă sunetul R se aplă în poziția finală. 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped Vass Emanuela                                                                           

 

Automatizarea sunetului R  
 

Joc interactiv pentru  automatizarea sunetului R în cuvinte/ propoziții – Rebus cu fructe pentru școlari 
 

Folosește link-urile (apasă control - click pe link sau copiază linkul într-o pagină web și apasă Enter) și vei descoperi jocuri care te ajută să automatizezi 

pronunția sunetului R în cuvinte / propoziții 

 

 Fructele lui R! – Dă click pe o căsuță, citește indiciul și scrie fructul la care face referire. Folosește diacritice!  

https://wordwall.net/play/2458/167/857 

 

 

                                               
 

 

 

 

 

 

27. Vass E. - Joc interactiv - Fructele lui R 61

https://wordwall.net/play/2458/167/857


CJRAE Sibiu – prof. logoped  Șerban Mirela                                                                        
 

GHICITORI 

Citește și ghicește despre cine este vorba. Scrie numărul potrivit sub imaginea răspuns. Scrie răspunsurile potrivite. 

1. În noroi se tăvălește, cu porumb el se hrănește. Are coada covrigel și la rât are inel. 

2. Seamănă cu o minge aurie care strălucește sus pe cer. Face lumină și încălzește pământul. 

3. Cu trei ochi mari sclipitori îi face atenți pe pietoni. El îndică prin culori când pe stradă să  nu cobori. 

4. Îl găsești în poșeta fetelor. Ele își colorează buzele cu el ca să fie mai atrăgătoare. 

5. Este un aparat electric. Are o elice cu care face răcoare în camerele oamenilor. 

6. Are clești puternici. Trăiește în apă și merge uneori cu spatele. 

7. Este un obiect de lemn. Oamenii îl folosesc ca să urce în copaci  sau  în pod. 

8. Are o gură cât o șură, ochii mari și bulbucați. Este verde, lipicioasă și trăiește chiar în lac.  

                                 

 

 

  ______________    ________________  __________   _______________  __________   ________________  _______________   _______________ 

 

28. Șerban M. - Fișe de lucru - automatizare R 62



CJRAE Sibiu – prof. logoped  Șerban Mirela                                                                        

 

Diferențieri R-L 

Citește enunțurile și alege răspunsul corect. Înconjoară imaginea care se potrivește cu enunțul: 

1. Pe      /       este urcată o mașină pentru reparații. 

2. Sub pătura plină de nisip era un un         /       roșu, amețit de soare. 

3. Robert  a umplut un        /           cu flori albastre. 

4. Tabloul cu fotografia lui Andrei avea   /      legată cu sfoară groasă. 

 

28. Șerban M. - Fișe de lucru - automatizare R 63



CJRAE Sibiu – prof. logoped  Șerban Mirela                                                                        

 

Diferențieri R-L – citire conștientă 
 

Citește enunțurile și alege răspunsul corect. Taie cuvântul care nu se potrivește și alege apoi imaginea potrivită, 
punând sub ea numărul propoziției. 
 

1. Rochițele de la păpușile  Ralucăi sunt strânse cu grijă în rada / lada cu jucării. 

2. Prințul curajos a străbătut întregul  regat / legat  al lui Verde Împărat. 

3. În trecut,  ruptătorul / luptătorul  avea armură rezistentă, care îl apăra de rănile periculoase. 

4. Moș Crăciun / Clăciun ne aduce daruri minunate de Sărbătoarea nașterii lui Isus Cristos. 

5. Furnica harnică  cală / cară  toată vara la mușuroi  grăunțe  pentru iarna grea care urmează.  

6. La semafor, polițistul ne ajută să reapectăm legea/ regea privind circulația rutieră. 

7. Mă bucur mereu când fratele îmi citelte povestea  „Salea / Sarea în bucate”. 

8. M-am speriat tare când din cutia muzicală a sărit un mascălici / măscărici . 

                                     

 

28. Șerban M. - Fișe de lucru - automatizare R 64



CJRAE Sibiu – prof. logoped  Șerban Mirela                                                                        

 

         VERSURI - R și L schimbă cuvinte 

Calul are coamă albă 

Carul merge unde vreți 

Valul e-un volan al mării 

Varu-i strai pentru pereți 

Racul are cleștișori 

Lacul are peștișori 

Un tablou e-închis de-o ramă, 

Tăietura-i de la lamă 

Dacă iei bine aminte, 

R și L schimbă cuvinte 

Doar la dumneata în gură 

Este o HARABABURĂ!!! 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped  Șerban Mirela                                                                        

 

TEXT – La pescuit 

Citește și completează desenul conform mesajelor din propoziții. Colorează cu roșu litera “R” în cuvintele citite. 

 

Este dimineață.  

Soarele rotund și galben strălucește pe cer, 

deasupra lacului cu apă limpede. Alături, un nor pufos 

pare încremenit. În depărtare, deasupra dealurilor, se 

văd trei păsări care caută mâncare. Iarba verde are 

boabe de rouă  agățate delicat de vârfuri. Într-un  pom 

de lângă lac o ciocănitoare caută viermi sub scoarța 

unui copac. Un om se apropie de barca galbenă de la 

mal. El are o undiță mare în mână.  

Va fi o zi minunată de pescuit! 

 

 

 

 

28. Șerban M. - Fișe de lucru - automatizare R 66



CJRAE Sibiu –     
 

FRĂMÂNTĂRI DE LIMBĂ – VERSURI ȘI PROPOZIȚII AMUZANTE 

1. Racul croiește , crapul clămpănește. 

2. Sarea sare din sărar și sărarul spune: sar! 

3. Roșia roșie se rostogolea lângă roata rotundă. 

4. Ramă, rucsac, rață, rac, în căruț vreau să le-ncarc. 

5. Remorcherul remorchează remorca reparată repede de Relu. 

6. Râsul se repede cu rânjet larg la reflecția râsului ce pare că râde în râul furios. 

7. Trei trenuri treceau troscănind pe trecerea cu șine de tren . 

 

           Dacă pui un picioruș 

Faci din “P” un „R” acuși 

Poți să scrii cu el – RUCSAC, 

RADU, ROȘU, ROATĂ, RAC 

Capra calcă piatra 

Piatra crapă-n patru  

Să crape capul caprei 

Cum crapă piatra-n patru 

O găină porumbacă 

În porumbar s-a urcat. 

În porumbar porumbaca 

Tot porumbul l-a mâncat 

Așezăm un bețișor 

Și o jumătate de măr 

Sprijinite-ntr-un baston 

Este R de la RATON 

Trei olteni trecură Oltul 

Înapoi trecu Rădoi, 

Câți olteni trecură Oltul 

Înainte și înapoi? 

Treier fără greier. 

Parcă acesta-i treier? 

Greier fără treier. 

Parcă acesta-i greier? 

                                 (Grigore Vieru) 

 

29. Marian G. - Frământări de limbă în versuri 67



CJRAE Sibiu –                                                                     
 

 

FRĂMÂNTĂRI DE LIMBĂ – VERSURI ȘI PROPOZIȚII AMUZANTE 

Citește versurile și scrie cifra poeziei sub imaginea potrivită cu conținutul acesteia; scrie cuvântul sub imagine. 

 

 
1. 

Ciorbă grasă  
E-n castronul de pe masă 

 
4. 

Rățușca cea negricioasă 
Este lebădă frumoasă. 
Toți cei care o goneau 
 În fața ei se plecau 

 
2. 

Ala-bala portocala 
S-a –ntâlnit mărul cu para. 
De unde vii Ala-bala? 
Vin de la alimentara. 

 
5. 

Un doi trei, 
Baba la bordei 
Curăță ardei  
Pentru moș Andrei 
 

3. Ursu-Leț și Ursu-Fleț 
Cei doi urși cu părul creț, 
Vor să prindă pește-n lac 
Dar au prins numai un rac. 

6. Oac, oac, oac 
Dinspre lac 
Se aude un brotac. 

                                                

              

 

30. Anghel A. - Poezii 68



CJRAE Sibiu – prof. logoped Vass Emanuela                                                                           

 

Automatizarea sunetului R  
 

Joc interactiv pentru  automatizarea sunetului R în cuvinte/ propoziții – Careul cu fructe și legume pentru școlari 
 

Folosește link-urile (apasă control - click pe link sau copiază linkul într-o pagină web și apasă Enter) și vei descoperi jocuri care te ajută să automatizezi 

pronunția sunetului R în cuvinte / propoziții 

 Caută fructele și legumele! – Caută în chenarul din stânga ta, cuvintele afișate în dreapta ta. Dă click pe cuvântul găsit, apoi 

click pe cuvântul indiciu. https://wordwall.net/play/6262/843/414 

 

 

               
 

 

31. Vass E. - Joc interactiv - Legumele și fructele lui R 69

https://wordwall.net/play/6262/843/414


CJRAE Sibiu – prof. logopd Vass Emanuela                                                                           

 

Automatizarea sunetului R  
 

Joc interactiv pentru  automatizarea sunetului R în cuvinte/ propoziții – ordonează literele  
 

Folosește link-urile (apasă control - click pe link sau copiază linkul într-o pagină web și apasă Enter) și vei descoperi jocuri care te ajută să automatizezi 

pronunția sunetului R în cuvinte / propoziții 

 

 

 Găsește cuvintele! Aranjează/trage literele cu ajutorul mouse-ul formând denumirea imaginii indiciu. 

https://wordwall.net/play/6261/922/292 

  

 

                                              

32. Vass E. - Joc interactiv - Ordonează literele amestecate 70

https://wordwall.net/play/6261/922/292

