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-Evaluare și intervenție- 

 

Nivel  
  motric 

Nivel  
fonologic 

Nivel 
 semantic  

și  
sintactic 

      

Nivel 
lexo-
grafic 



Evaluare și intervenție la nivelul 

motricității generale 

 

 Joc:,,Rotița  

 gimnasticii generale,, 

 Copilul  

    realizează corect 

    exercițiul obținut. 



Evaluare și intervenție la nivelul 

miogimnasticii aparatului fonoarticulator 

 

 Joc:,,Rotița  

 gimnasticii 

articulatorii,, 

 imită de 5 ori  

 exercițiul obținut. 



Evaluare și intervenție la nivel respirator 

 

Exersarea 

 respiraţiei 

verbale  

 și non-verbale  

   corecte. 



Evaluare și intervenție la nivel fonologic 

Joc: ,,Tabloul sunetului ,,R,, 

 Joc pentru 
consolidarea 

    pronunției    
corecte a 
sunetului ,,R,, 
în silabe, 
logatomi.  

 



Evaluare și intervenție la nivel fonologic: 

Joc: ,,Pronunță corect cuvinte cu R!/  

         R final cuvinte monosilabice,, 

 Joc pentru exersarea  

 și consolidarea sunetului ,,R,, 

 la nivel de cuvinte 

monosilabice 

 în poziție finală. 

START JOC! 

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


Evaluare și intervenție la nivel fonologic: 

Joc:,,Viețuitoare cu R. Câte silabe are cuvântul?,,  

 Obiectivul urmărit:  

 exersarea și 

consolidarea 

sunetului ,,R,,  

 la nivel de cuvinte 

monosilabice și 

plurisilabice  

 în poziție inițială, 

mediană și finală. 

  
START JOC! 

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


Evaluare și intervenție la nivel fonologic: 

Joc: ,,Concursul fructelor. Care fructe conțin R?,, 

   Obiectivele urmărite:  

 recunoașterea fructelor; 

analiza fonetică;  

 pronunția corectă a 

sunetului ,,R,, în cadrul 

cuvintelor mono și 

plurisilabice,  

 în poziție inițială, mediană 

și finală;  

 dezvoltarea vocabularului; 

exersarea  

 structurii propoziționale. 

 

SSTART JOC! 

!  

https://wordwall.net/play/6310/545/330
https://wordwall.net/resource/1305016/fructe-sau-legume-g%c4%83se%c8%99te-grupul-potrivit


Evaluare și intervenție la nivel fonologic: 

Joc: ,,Concursul legumelor. Care legume conțin R?,, 

   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. 

 

S START JOC!! 

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


Evaluare și intervenție la nivel fonologic:  

Joc: ,,Pronunță și țintește cârtița cu R!,, 

 Obiectivele 

urmărite: 

 diferențierea 

consoanelor  

 ,,R și L,,  

 la nivel de 

silabe directe și 

indirecte. 

 

START JOC! 

https://wordwall.net/play/1048/802/755


Evaluare și intervenție la nivel fonologic 

Joc: ,,Propoziții cu R. Care cuvinte conțin R?,, 

   Obiectivele 

urmărite:  

 automatizarea  

 pronunției 

sunetului ,,R,,  

 în cadrul  

 propozițiilor.  

S! START JOC! 

https://wordwall.net/resource/1305016/fructe-sau-legume-g%c4%83se%c8%99te-grupul-potrivit
https://wordwall.net/resource/1305016/fructe-sau-legume-g%c4%83se%c8%99te-grupul-potrivit


Joc: ,,Ruleta amuzantă/a provocărilor!,,  

 Copiii realizeză în mod 

amuzant diverse sarcini de 

lucru; 

 exersează auzul fonematic;  

 imitarea și coordonarea 

mișcărilor; 

 exprimarea către cei din jur. 

 

https://wordwall.net/ro/resource/2105146
https://wordwall.net/ro/resource/2105146
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