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„Mapa sunetului Ș” 

 

Această mapă este adresată comunității școlare, întocmită în scopul consilierii 

logopedice, pentru a veni în sprijinul copiilor cu dificultăți de limbaj,  celor care doresc 

să-și îmbunătățească abilitățile de pronunție ale sunetului „Ș”.  

Părinții și cadrele didactice pot folosi această resursă educațională,  se pot 

inspira din materialele prezentate aici. Acestea sunt structurate conform etapelor 

terapiei logopedice: impostare sunet, învățare-exersare, consolidare, automatizare. 

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

 

Profesorii  logopezi de la CJRAE Sibiu / Centrul Județean Logopedic:  

 

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

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

prof. logoped Popa Luciana, 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 – profesor  logoped  Vesa Raluca          
 

 

PALATOGRAMA SUNETULUI Ș 
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CJRAE Sibiu – profesor  logoped Șerban Mirela                                  

  

 

IMPOSTAREA SUNETULUI Ș 

- buzele rotunjite, gura întredeschisă, rotunjită;  limba ușor ridicată,  

retrasă spre partea posterioară a gurii, aerul trimis în față, sub limba 

ridicată, iese cald și împrăștiat; 

                                  

 

Onomatopee: facem liniște – emitem ȘȘȘ prelung, ca atunci când  

dorim să facem liniște (punem degetul arătător la gura rotunjită și suflăm 

ușor); 

                               

 

Locomotiva – face  “Ș-Ș-Ș  -  Ș-Ș-Ș”   pe șine  
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CJRAE Sibiu – profesor  logoped Șerban Mirela                                  

  

EXERSAREA PRONUNȚIEI SUNETULUI “Ș”  ÎN SILABE ȘI CUVINTE ALĂTURI DE 

VOCALE  

 

SUNETUL “Ș” - POZIȚIE INIȚIALĂ ALĂTURI DE VOCALE 

 Exersarea  sunetului  „Ș”   în silabe/ cuvinte monosilabice : 

Silabe directe: ȘA,   ȘE,   ȘI,   ȘO,   ȘU,   ȘĂ,   ȘÎ; 

- diftongi: ȘIE,   ȘEA,  ȘEU, ȘOA,   ȘUI; 

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

ȘAL,  ȘEF,   ȘES,   ȘIR,   ȘIȘ,   ȘOD,   ȘOP,   ȘUT,   ; 

Silabe inverse: AȘ,   EȘ,  IȘ,  OȘ,  UȘ,  ĂȘ,  ÎȘ; 

 - cuvinte monosilabice cu silabe inverse și logatomi: CAȘ,  LAȘ,  LEȘ,  V-AȘ,  I-AȘ,  DUȘ,  

JAȘ,  RAȘ,  SUȘ,  ȘIȘ; 

 

 Exerasarea sunetului „Ș” în cuvinte bisilabice și polisilabice: 

- ȘADE,  ȘAUA, ȘANȚU, ȘALU,  ȘARPE,  ȘASE, ȘAPTE, ȘAMAN, ȘANSĂ, ȘABLON – 

ȘALUPA,  ȘARETA, ȘAMPONUL,  ȘAORMA, ȘANTIER, ȘANDRAMA; 

- ȘEFU,  ȘEZUT, ȘEZLONG, ȘERPAR, ȘERBAN  -  ȘENILE,   ȘERIFU,  ȘEZĂTOARE, 

ȘERPUIT, ȘEMINEU, ȘEVALET; 

- ȘINA,   ȘINE,  ȘIRUL,  ȘIFON,   ȘIRET,   ȘIRAG  - ȘIFONAT,  ȘINDRILĂ,  ȘIRETENIE, 

ȘIFONAT, ȘIFONIER; 

- ȘOFER,  ȘOCUL,  ȘORȚUL,   ȘOLDUL,  ȘOFRAN,  ȘOSEA –  ȘORICEL,  ȘOBOLAN,  

ȘOPÂRLĂ; 

- ȘURĂ,   ȘUNCĂ,  ȘURUB ,  ȘUBRED,  ȘUNTIT, ȘUBLER  -    ȘURUBELNIȚĂ ; 

 

SUNETUL “Ș”  - POZIȚIE MEDIANĂ ALĂTURI DE VOCALE 

 Exerasarea sunetului „Ș” în cuvinte bisilabice și polisilabice: 

AȘA, UȘĂ, UȘOR, NIȘĂ, TUȘĂ, ROȘU,  PLANȘA,  MANȘA,  IEȘIT,  TEȘIT,  CĂMAȘA,  

MĂNUȘA,  DEȘELAT,  AȘEZAT, LEȘINAT,  AȘEZARE,  POȘETA,  CUȘETA, LIȘIȚĂ, CIREȘE, 
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CJRAE Sibiu – profesor  logoped Șerban Mirela                                  

  

VIȘINE,  GOGOAȘĂ, MAȘINĂ, RĂGUȘIT, GREȘEALĂ, RUȘINOS, SACOȘĂ, PLATOȘĂ, GUȘĂ, 

GĂINUȘĂ, CĂPUȘĂ, MĂTUȘA, ROȘIA, FÂȘÂIT,  TUȘIT, FĂRAȘU, PARAȘUTA, PLANȘETA, 

PĂPUȘA, PRAȘILĂ,  PRĂȘIT, GOGOȘARI, STREAȘINĂ, ÎNFĂȘAT,  ÎNFĂȘURAT, CĂPȘUNĂ, 

DESFĂȘURAT,  ÎNCĂTUȘAT,  VERIȘOR, ÎNFRICOȘAT, TIRBUȘON, MUȘUROI, COȘAR, etc. 

 

SUNETUL “Ș” - POZIȚIE FINALĂ ALĂTURI DE VOCALE 

Exerasarea sunetului „Ș”  cuvinte monosilabice, bisilabice și polisilabice: 

NAȘ,  MOȘ, COȘ,  CAȘ,  LAȘ,  LEȘ,  FÂȘ,  TUȘ,  DUȘ, PREȘ,  PLUȘ,  FREȘ, ALBUȘ, 

GĂLBENUȘ, COCOȘ,  URIAȘ, TUFIȘ, PALOȘ,  ARCUȘ, CULCUȘ, GALEȘ,  FRECUȘ,  LANGOȘ, 

ȚANȚOȘ , ACOPERIȘ, ALUNIȘ, FĂRAȘ, PESCĂRUȘ, CĂRĂBUȘ 

        Cuvinte alintate: 

IEPURAȘ, GREIERAȘ, FLUTURAȘ, BUTOIAȘ, BEȚIGAȘ,  VAPORAȘ,  COPILAȘ, ÎNGERAȘ, 

TĂURAȘ,   etc. 

 

 

EXERSAREA PRONUNȚIEI SUNETULUI “Ș”  IN SILABE ȘI CUVINTE ALĂTURI DE 

CONSOANE 

 

Silabe: 

- șca, șche, șchi, șco, șcu, șcă, șcî ; 

- șta, ște, ști, șto, ștu, ștă, ștî ; 

- șma, șme, șmi, șmo, șmu, șmă, șmî ; 

- șna, șne, șni, șno, șnu, șnă, șnî; 

- șpa, șpe, șpi, șpo, șpu, șpă, șpî ; 

- șla, șle, șli, șlo, șlu, șlă, șlî ; 
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CJRAE Sibiu – profesor  logoped Șerban Mirela                                  

  

Cuvinte: 

ȘC : ȘCOLAR, ȘCOALĂ, CAȘCAVAL, CUȘCĂ, MUȘCĂ, PUȘCĂ, AȘCHIE, PIȘCĂ,  RAȘCHETAT, 

CUȘCUȘ, DUȘCĂ, VIPUȘCĂ, RĂȚUȘCĂ; 

ȘT :  ȘTAMPILĂ, ȘTANȚĂ, ȘTAFETĂ, ȘTARTER, ȘTERS, AȘTERNE, AȘTEAPTĂ, ȘTIE, ȘTIU, 

ȘTIUCĂ, ȘTIRE, ȘTIULETE, PAȘTE, PEȘTE, PEȘTERĂ, POȘTAȘ,  PRAȘTIE, VEȘTED, 

ȘOPTEȘTE, POVESTEȘTE, LINIȘTE, PREGĂTEȘTE; PAȘTE, CITEȘTE, CÂȘTIGĂ, CREȘTE, 

MUȘTAR, STROPEȘTE, ÎMPLETEȘTE, GĂLUȘTE, PLĂTEȘTE, GĂSEȘTE, TRÂNTEȘTE ;  

ȘM: ȘMECHER, ȘMIRGHEL, CAȘMIR,  CIȘMEA,  CUȘMĂ,  VEȘMÂNT, DUȘMAN, COȘMELIE, 

ȘMIRGHEL, COȘMAR ; 

ȘN :  ȘNUR, ȘNIȚEL, PAȘNIC,  STRAȘNIC, VEȘNIC,  VEȘNICIE, ÎNȘELAT, ÎNȘIRAT, ÎNȘEUAT, 

FOȘNET, RÂȘNIȚĂ ; 

ȘP :  ȘPAN,  ȘPACLU, ȘPALIER, ȘPERACLU ;  

ȘL :  ȘLAPI, ȘLIȚ, ȘLEFUIT, ȘLEAU, ȘLAGĂR, ȘLEAMPĂT;              etc. 
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Învățăm să pronunțăm sunetul ,,Ș” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

   Ș 

ȘA  

AȘ 

ȘE 

EȘ 

ȘI 

IȘ 

ȘO 

OȘ 

ȘU 

UȘ 

ȘĂ 

ĂȘ 

ÎȘ 

ȘÎ 
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CJRAE Sibiu – profesor logoped Marian Gabriela               

1 

 

 

Formarea capacităţii de diferenţiere fonematică; 

Imitarea sunetelor din natură;  

Copilul când aude numele unui animal trebuie să facă cum face animalul respectiv: 

 

Modelăm animale 

 

Astăzi a venit prietenul meu Sebi la mine să ne jucăm. La un moment dat, săturându-ne de joaca cu 

mașinuțele, ne-am hotărât să modelăm. Eu am vrut sa modelez animale sălbatice, iar Sebi animale 

domestice. După ce am terminat eu m-am putut lăuda cu o adevărată fermă de animale în care aveam: 

un cățel, o pisică, un cocoș, o găină, o vacă și un măgar. Dar nici Sebi nu s-a lăsat mai prejos, în 

colecția lui de animale modelate numărându-se: un lup, un urs, un șarpe și un leu. 

 

Animale domestice Animale sălbatice 
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2 

 

 

ECOUL: 

 

a. Exersarea pronunţării corecte a lui Ș în silabe directe şi inverse: șa, șe, și, șo, șu, șă, șî, aș, eș, iș, oș, 

uș, ăș, îș. 

 

b. Exersarea pronunţării corecte a lui Ș în grupe consonante: șta, ște, ști, șto, ștu, ștă, ștî, șpa, șpe, șpi, 

șpo, șpu, șpă, șpî, șra, șre, șri, șro, șru, șră, șrî; 

 

c.Exersarea pronunţării corecte a lui Ș în combinaţie cu vocale : ași, eși, oși, iși,                                                                                         

oși, așo, eșo, ișo, oșo, așu, eșu, ișu, oșu, așă, eșă, ișă, oșă, așî, eșî, ișî, oșî. 

 

Ştrumful vorbește corect 

Copilul când primeşte ştrumful de pluş repetă după profesorul logoped/ adult cuvintele spuse de 

acesta.  

 POZIȚIE INIȚIALĂ 

-poziţie iniţială în cuvinte monosilabice și bisilabice: șal, șah, șef, șină, șirag, șoim, șarpe, șapcă, 

șurub, școală, șofer, șuncă.  

-  poziţie iniţială, în cuvinte  polisilabice: șopârlă, șifonier, șuieră, șuviță, șurubelniță, șampanie, 

ștampilă, șuieră  

  

POZIȚIE MEDIANĂ 

- poziţie mediană, în cuvinte monosilabice şi bisilabice: ușă, așa, roșu, aștept, poșta, pește, paște, 

găște, buștean, mușcă, pușcă, dușman, vișin.  

- poziţie mediană, în cuvinte polisilabice: mănușă, păpușă, mașină, vișină, cireașă, cămașă, cașcaval, 

poșetă, îngrașă, morișcă, gășușcă. 

 

 POZIȚIE FINALĂ 

- poziţie finală, în cuvinte monosilabice şi bisilabice: caș, naș, coș, moș, duș, cocoș, tufiș, oraș, leneș, 

cireș, gingaș. 

- poziţie finală, în cuvinte polisilabice: uriaș, alunecuș, bebeluș, bătăuș, cățeluș, ciobănaș, jucăuș, 

pescăruș, vaporaș, purceluș. 
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CJRAE Sibiu – profesor logoped Marian Gabriela               

3 

 

 

 

 

Numește imaginile care conțin sunetul Ș: 
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CJRAE Sibiu – profesor logoped Marian Gabriela               

4 

 

 

Colorează doar imaginile în a căror denumire se găsește sunetul Ș 
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5 

 

 

 

PROPOZIȚII LACUNARE 

 

Alege imaginea din dreapta care completează corect propoziția; unește propoziția cu imaginea potrivită. 

 

   Plușica s-a așezat pe un   ...............                       . 

 

 

    dorește din pomișor niște ..............                      . 

 

 

     a adunat prunele în  ……………….                              . 

 

 

     poftește  niște    ………………..                               .                                          
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Prin intermediul jocului online: ,,Joc Memo Ș inițial!”, copiii 

își dezvoltă atenția, viteza de lucru, își exersează și își consolidează 

sunetele deja emise. 

Obiectivele urmărite: pronunția corectă a sunetului ,,Ș,, în 

poziție inițială în cadrul cuvintelor plurisilabice. 

 Desfășurarea jocului: Copilul are sarcina de a forma perechi de 

cartonașe identice până când toate cartonașele disponibile sunt întoarse 

cu fața în sus. La finalul jocului copilul obține feedback sub forma 

răspunsurilor corecte, iar pentru învățarea și consolidarea noțiunilor de 

vocabular se solicită copilului să denumească conținutul imaginilor 

prezentate și să alcătuiască propoziții cu acestea.  

Pentru completarea activității se lucrează fișa de lucru din 

anexa 2. 

             Grup țintă: preșcolari și școlari mici. 

 

,,Joc Memo Ș inițial!”  

 
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! 

                                                               prof. logoped Ariana Ananie,  

                                                                                          CJRAE Sibiu 
5. Ananie A - Joc interactiv - Memo cuvinte Ș inițial 14

https://wordwall.net/play/6428/886/180


 

 

Anexa 2  

Fișă de lucru: ,,Joc Memo Ș inițial!” Descoperă în careu cuvintele cu 

,,Ș,,. Pronunță-le corect și încercuiește-le!  
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 Denumește imaginea  

 

                                                                                                   

 

           ȘAH                                       ȘAPTE                                 ȘARPE                                               ȘAPCĂ 

 

  

 

 

 

 

 

               ȘORȚ                                         ȘURUB                            ȘURUBELNIȚĂ                                   ȘOPÂRLĂ 

 

 Denumește imaginea : 

 

                                      

             UȘĂ                                 MĂNUȘĂ                          PĂPUȘĂ                                                         MAȘINĂ 

6. Stoica S. - Cuvinte-imagini -Ș inițial, median, final 16



 

 
 

                                               

              CĂMAȘĂ                             GOGOȘI                                 CĂPȘUNĂ                                                   PEȘTE   

 

 Denumește imaginea 

 

                                                     

           MOȘ                                         COȘ                                COCOȘ                                                 DUȘ 

 

 

                           

          GĂLBENUȘ                                IEPURAȘ                                  ACOPERIȘ                                         CĂRĂBUȘ 
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Prin intermediul jocului online: ,,Pronunță corect și reține 

cuvinte cu Ș!”, copiii își dezvoltă atenția, viteza de lucru, își exersează 

și își consolidează sunetele deja emise. 

Obiectivele urmărite: pronunția corectă a sunetului ,,Ș,,; 

memorarea a șapte cuvinte cu ,,Ș,, în poziție inițială, mediană sau finală; 

dezvoltarea vocabularului; exersarea structurii propoziționale. 

 Desfășurarea jocului: Copilul denumește imaginea pronunțând 

corect cuvintele; memorează 7 cuvinte cu ,,Ș,, care se derulează pe 

ecran, într-un anumit timp. Când timpul de memorare a cuvintelor s-a 

finalizat, copilul identifică din grupul prezentat cele 7 cuvinte reținute. 

La finalul jocului copilul obține feedback sub forma răspunsurilor 

corecte, iar pentru învățarea și consolidarea noțiunilor de vocabular se 

solicită copilului să denumească conținutul imaginilor prezentate și să 

alcătuiască propoziții cu acestea.  

Pentru completarea activității se lucrează fișa de lucru din 

anexa 1. 

             Grup țintă: preșcolari și școlari mici. 

 

,,Pronunță corect și reține cuvinte cu Ș!,, 

 

 

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!                                                   

                                        prof. logoped Ariana Ananie,    CJRAE Sibiu 

7. Ananie A. - Joc interactiv -Pronunță și reține cuvinte cu Ș 18

https://wordwall.net/play/2131/672/251


 

Anexa 1  

Fișă de lucru: Pronunță corect cuvintele cu Ș. Precizează poziția                          

sunetului ,,Ș,, în cuvînt (inițială, mediană sau finală). 
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CJRAE Sibiu – profesor logoped Boldoșan Emilia                 

 

Dezvoltarea auzului fonematic  și a capacității de analiză fonetică pentru cuvintele 
ce conțin sunetul „Ș” 

 

I. Joc - atenție auditivă , auz fonematic : 
 Numește imaginile, desparte în silabe .  În care silabă se aude sunetul Ș? 
 
Numește imaginile – bate din palme dacă se aude sunetul Ș în denumirea lor; (desparte în silabe cuvântul, 
spune câte silabe are, spune unde se găsește Ș – la început, mijloc sau sfârșit, descrie în propoziții cu sens 
imaginea respectivă). 

                                              
             PEȘTE     CĂMAȘĂ    ȘOARECE 
 

              
     COȘ     ȘAH           ȘOIM 
 
 

                                                    
              ȘARPE            PĂPUȘĂ          ȘASE 
 
                                             

                                
             ȘNIȚELE              COCOȘ                                                           CĂPȘUNE                      
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CJRAE Sibiu – profesor logoped Boldoșan Emilia                 

 
II.  Denumește imaginile și indică colorând  bulina potrivită unde se aude sunetul Ș: la început,  la mijloc 
sau la sfârșitul cuvântului? 
 
 

   
 

                    

   
            

 

 
 
 

   

 
O O O 

 

 
O O O 

 
O O O 

 

                

 

                      

 

          

 
O O O 

 

 
O O O 

 
O O O 

   

                 

 

                           

 
O O O 

 

 
O O O 

 
O O O 

   
              

 

 
                
                    

 

 
 

 

 
O O O 

 

 
O O O 

 
O O O 
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Prin intermediul jocului on-line ”Poziția sunetului Ș în cuvânt”, copiii îşi 

exersează auzul fonematic şi consolidează sunetul ”Ș” în cuvinte. 

Obiectivele propuse: pronunţarea corectă a cuvintelor care conţin sunetul 

”Ș”; identificarea poziţiei consoanei șuierătoare ”Ș” în cuvânt: iniţială, mediană şi 

finală; dezvoltarea vocabularului. 

Desfășurarea jocului: Jocul conţine 18 imagini în a căror denumire se 

găseşte sunetul ”Ș”, în poziţie iniţială, mediană şi finală. Copilul trebuie să 

pronunţe corect denumirea imaginii, să identifice poziţia sunetului Ș în cuvânt, 

apoi să mute imaginea în grupul potrivit: Ș iniţial, Ș median şi Ș final. La finalul 

jocului copilul obține feedback sub forma răspunsurilor corecte. 

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

Grup țintă: preșcolari și școlari mici. 

 

                             ”Poziția sunetului Ș în cuvânt” 

 

 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! 

                                                                 

9. Vass E. - Joc interactiv - Poziția sunetului Ș în cuvinte 22

https://wordwall.net/play/1771/952/442


 
 

Anexa 1  

Fișă de lucru/joc : ,,Poziția sunetului Ș în cuvânt” 
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CJRAE Sibiu – profesor logoped Ștef Irina                                   

 
Analiză fonetică – cuvinte cu sunetul  

 

 

Spune unde se aude sunetul Ș. Unește imaginea cu o linie trasă spre la capul șarpelui dacă cuvântul  începe cu sunetul “Ș”, 

spre corpul șarpelui dacă sunetul “Ș” se află în mijlocul cuvântului sau la coada șarpelui dacă sunetul “Ș” se află la 

sfârșitul cuvântului.  
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CJRAE Sibiu – profesor logoped Ștef Irina                                   

 
 

VERSURI – EXERCIȚIU GRAFOMOTRIC 
 – unește punctele, colorează și decupează pe Șoricica Șica în timp ce pronunți versurile. 
 

ȘICA ȘORICICA 

 

ȘTIU, ȘTIU ȘORICICA           ȘTIE, ȘTIE, STIE           SE FOIEȘTE, SE PITEȘTE 

ȘORICICA ȘICA           ȘORICICA ȘICA           ȘORICICA ȘICA 

ÎN CĂMARA LUI MĂMICA           ȘTIE, ȘTIE ȘMECHERIE           PE MAMA O NECĂJEȘTE 

ȘORICICA ȘICA            ȘORICICA ȘICA             ȘORICICA ȘICA 

 

 

ȘORICICA ȘICA 

10. Ștef I. - Sunetul Ș - fișa exersare 25



 
 

          Prin intermediul jocului online: ,,Detectiv de cuvinte. Ș 

final,,  copiii își dezvoltă atenția, își exersează și își consolidează 

sunetele deja emise, exersează citirea literelor mari de tipar. 

         Obiectivul urmărit: exersarea și consolidarea sunetului ,,Ș,, la nivel 

de cuvinte monosilabice și plurisilabice în poziție finală. 

          Desfășurarea jocului: Copilul denumește imaginile indiciu și caută 

în careu cuvintele potrivite, pronunțându-l corect pe ,,Ș,,. La finalul 

jocului, copilul primește feedback sub forma răspunsurilor corecte. 

        Pentru completarea activității se lucrează fișa de lucru din anexa 4. 

        Grup țintă: școlari mici. 

,,Detectiv de cuvinte. Ș final,, 

 

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! 

                                                                prof. logoped Ariana Ananie,  

                                                                                          CJRAE Sibiu 
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https://wordwall.net/play/6430/526/815


 
 

Anexa 4 
Fișă de lucru: ,,Detectiv de cuvinte. Ș final,,. Descoperă în careu      cuvintele cu ,,Ș,,. Pronunță-

le corect și încercuiește-le!  
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CJRAE Sibiu – profesor logoped Șerban Mirela                                        Acest material are scop didactic/educațional noncomercia 

                          
 

Pronunția sunetului „Ș” alături de consoane 
 
 
Exersează pronunția cuvintelor care conțin sunetul “Ș” alături de consoane, numind imaginile de mai 

jos. Alcătuiește propoziții orale cu aceste imagini. 

 

                          

          ȘCOLARI                                   ȘCOALĂ                                             CAȘCAVAL 

 

 

                                  

            CUȘCĂ                                            MUȘCĂ                                              PUȘCĂ      

    

 

                                        

               MUȘCHI                                   CALEAȘCĂ                                              PIȘCĂ 

 

                                         

                     ȘTIE                                     PEȘTE                                                  AȘTEAPTĂ 
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CJRAE Sibiu – profesor logoped Șerban Mirela                                        Acest material are scop didactic/educațional noncomercia 

                          
 

 

                                     

             POVESTEȘTE                PRAȘTIE                                      CITEȘTE 

 

 

                                   

              PEȘTERĂ                                        CÂȘTIGĂTOR      LINIȘTE 

 

 

                                         

                    MUȘTAR                                    POȘTAȘ                                       ȘTIUCĂ 

 

 

                                           

       CLEȘTE                                        GĂLUȘTE                                     ȘTIULETE 
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CJRAE Sibiu – profesor logoped Șerban Mirela                                        Acest material are scop didactic/educațional noncomercia 

                          
 

                      

                    CUȘMĂ                                      VEȘMINTE                                    CIȘMEA 

 

                    

            COȘMELIE                                        ȘMIRGHEL                                     DUȘMANI 

 

 

                        

                    ȘNUR                                            ȘNIȚEL                                             ȘLAGĂR 

 

 

                                                    

      ȘPACLU                                                  ȘPALIER                                    ȘLAPI               
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CJRAE Sibiu – profesor logoped Boldoșan Emilia                                              

 

Material verbal pentru consolidarea sunetului “Ş”: 

  

 Sunetul „Ş” aflat de două ori în cuvânt: 

 

                                  

                      ŞOŞONI                                                                 ŞERPUIEŞTE   

 

    

                                 

                    POŞTAŞ                                                            PEŞTIŞOR 

  

 

 

 

                        

                       ȘOPTEȘTE                                                          TUȘEȘTE 

 

 

13. Boldoșan E. - Material verbal pt. consolidarea sunetului Ș 31



CJRAE Sibiu – profesor logoped Boldoșan Emilia                                              

 

Propoziţii: 

                          

          

    Şarpele şerpuieşte în tufiş.                             Ștefan are o mașină roșie. 

 

 

                                     

                                                                               

     Poştaşul a adus poşta.                                   Şcolarii se duc la şcoală. 

 

                            

 

Şoricelul a ros caşcavalul.                       Porumbelul Fulgușor se așază ușor pe  

                    ramura  foșnitoare. 
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CJRAE Sibiu – profesor logoped Boldoșan Emilia                                              

Poezii şi ghicitori: 

 
”Șopârla Sușu este înnebunită după gogoși. E incredibil cât de multe poate mânca. Le-a și botezat. Fiecare 

gogoașă are câte un nume:  

ȘA, ȘE, ȘI, ȘO, ȘU. 

Ieși afară tu!” 

 

 

 

    

 

        Pisicel la masă muşcă 

        O bucată de găluşcă 

        Şi dă la opt pui să muşte 

        Opt bucăţi din opt găluşte.   
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CJRAE Sibiu – profesor logoped Boldoșan Emilia                                              

 

Fâș, fâș, fâș 

Din tufiș 

Cu pași liniștiți de pluș 

Au ieșit  în luminiș  

Niște urechiușe lungi 

        Și-ochișori sfioși și blânzi 

                             (iepurașul)   

 

 

Coșul cu gogoși        

                                 

Un cocoș avea un coș 

Și era plin cu gogoși.                        

Deodată veni un moș 

Să îi dea și lui gogoși. 

Șase gogoși cu dulceață 

Le mâncă de dimineață. 

Și-încă șase cu șerbet, 

Învelite-ntr-un șervet. 
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CJRAE Sibiu – profesor logoped Boldoșan Emilia                                              

 

II. Citește textul și subliniază cuvintele care conțin litera “Ș”. 

 

 

Cocoșii lui Șandru 

 

       Șandru are șapte cocoși. Toți 

au câte un nume minunat: 

Ochișor, Cenușiul, Roșcatul, 

Șiretul, Șchiopul, Șușu și Mișu.  

      Roșcatul, Ochișor și Șușu au 

penele roșii iar ceilalți au penele 

cenușii. El și Mașa, prietena sa, 

hrănesc cocoșii cu grăunțe roșii. 

      Șandru este foarte mândru de 

cocoșii lui.  
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Prin intermediul jocului online: ,,Propoziții cu Ș. Găsește 

cuvintele cu Ș!”, copiii își dezvoltă atenția, își exersează și își 

consolidează sunetele deja emise. 

Obiectivele urmărite: automatizarea pronunției corecte a 

sunetului ,,Ș,, în cadrul propozițiilor.  

                Desfășurarea jocului: Copilul citește propozițiile pronunțând 

corect cuvintele cu sunetul ,,Ș,, și selectează numărul care reprezintă 

cuvinte din propoziție care conțin sunetul ,,Ș,,. La finalul jocului copilul 

obține feedback sub forma răspunsurilor corecte. 

Pentru completarea activității se lucrează fișa de lucru din 

anexa 5. 

             Grup țintă: școlari mici. 

 

,, Propoziții cu Ș. Găsește cuvintele cu Ș!” 

 

 

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! 

                                                               prof. logoped Ariana Ananie,  

                                                                                          CJRAE Sibiu 

 

 

14. Ananie A - Joc interactiv -Care cuvinte din propoziții conțin Ș 36

https://wordwall.net/play/6434/283/148


 
 

Anexa 5  

Fișă de lucru: ,,Propoziții cu Ș. Găsește cuvintele cu Ș!” 

                            Încercuiește numărul care reprezintă cuvintele din 

propoziție care conțin sunetul ,,Ș,, 
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CJRAE Sibiu – profesor logoped Anghel Adriana         

 
 

FIȘA DE LUCRU  - SUNETUL Ș 

 

Obiectiv: consolidarea sunetului Ș în cuvinte; 

Indicații: Încercuiește imaginile a căror denumiri  conțin  sunetul Ș: 
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CJRAE Sibiu – profesor logoped Anghel Adriana         

 
Obiectiv: articularea  sunetului Ș în structuri  ritmate; 

Indicații: Recită poezia și bate din palme  când auzi sunetul Ș: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie și drepturi de autor 
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Prin intermediul jocului on-line ”Propozițiile lui Ș”, copiii îşi exersează 

auzul fonematic şi automatizează sunetul ”Ș” în propoziții. 

Obiectivele urmărite: analiză fonematică, pronunţarea corectă a cuvintelor 

care conţin sunetul ”Ș”; exersarea structurii propoziționale. 

Desfășurarea jocului: Jocul conţine un număr de 9 propoziții și 9 imagini. 

Elevul trebuie să citească corect câte o propoziție și să asocieze imaginea 

corespunzătoare cu conținutul enunțului. La finalul jocului copilul obține feedback 

sub forma răspunsurilor corecte. 

Pentru completarea activității se pot identifica numărul de cuvinte din 

propoziție, care și câte cuvinte conțin sunetul Ș și se lucrează fișa de lucru din 

anexa 1. 

Grup țintă: preșcolari (cu suportul unui părinte) și școlari mici. 

 

” Propozițiile lui Ș” 

 

 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! 

16. Vass E. - Joc interactiv - Sunetul Ș în propoziții 40
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Anexa 1  

Fișă de lucru/joc : ,, Propozițiile lui Ș” 

 

16. Vass E. - Joc interactiv - Sunetul Ș în propoziții 41



CJRAE Sibiu – profesor logoped Popa Luciana                 Acest material are scop didactic/educațional noncomercial 

 

CONSOLIDAREA   SUNETULUI  “Ș”  ÎN POEZII 

 

O fetiță frumușică, 

Pe  scară  urcă ușor                                                                                                                                                                                                                                         

Ajunge la norișori. 

 

                                     

Pisicuța mea  pândește 

La un pește ea râvnește.  

Uite-acuș mama lipsește                                                                     

        Pisicuța se hrănește.  

    

 

 

Cățelușul meu de pluș                                                 

Se joacă c-un bebeluș.  

 

 

 

 

 

        Nușa deschide ușa,                                         

         Pușa adoarme păpușa.                            
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CJRAE Sibiu – prof. logoped  Șerban Mirela                                 

 

CONSOLIDAREA SUNETULUI “Ș” 

GHICITORI 

Cine  clocește 

Puișori ea crește ? 

Găinușe, cocoșei 

În șopron la moș Andrei ? 

                                          __________________ 

 

Anușa mătușa 

Caută păpușa 

Nu știe că un copilaș 

A ascuns-o sub       _____________________ 

 

Lăbuș nu mușcă  

Dacă stă în cușcă 

El pășește ușurel 

Privește  un        ____________________ 

 
 
 

 
(cloșca, covoraș, șoricel) 

18. Șerban M. - Consolidarea sunetului Ș - jocuri și ghicitori 43



CJRAE Sibiu – prof. logoped  Șerban Mirela                                 

 
Joc – “Șoricelul cel flămând” 

 
Ajută șoricelul să ajungă la cașcaval fără să se lase tentat de alte bunătăți. Pentru a-i arăta drumul rostește 
apoi scrie cuvintele corespunzătoare imaginilor în casetele libere – scrie literele pronunțând succesiv 
sunetele care formează cuvintele. Ghidează-te după cifrele de sub imagini. 

                                    
 
 

                                             

 

 

   

(șnițel, leneș, șemineu, uriaș, șalupa, așezat, tufiș, șopârlă)  

      2 

 

    

    

1           

           

 

 

  

 

       4       

3         

 

 

          

  
 

 

    

       6  

 5        

              

          

   

   

 

    

      8  

 7       

             

 

 

        

     

 

   

  

 

   

     

     

1 

6 

4 

7 

3 

5 

2 

8 
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CJRAE Sibiu – prof. logoped  Șerban Mirela                                 

 

Joc – “Completează desenul dacă ai înțeles mesajul”  

Înțelegerea conținuturilor - Asociază propozițiile din prima coloană cu imaginile 
potrivite din a doua coloană, unindu-le cu o linie. Completează desenele conform 
conținutului acestora.  
 
Din peștera adâncă se târăște afară 
șerpuind un șarpe roșcat. 
 
 
(desenează șarpele roșcat serpuind din peșteră) 

          
 
 

 
Șerban pășește ușor pe pășunea cu flori 
galbene și roșii. 
 
 
 
(desenează școlarul și florile roșii)                                  

 

 
Când soarele asfințește, pescărușii 
gălăgioși coboară către plaja cu păpuriș 
sunt  cuibușoarele lor pline cu oușoare. 
 
 
 
 
(desenează cuibușoarele cu oușoare în păpurișul delângă plajă) 

                                  

 
 

 
Cu cașcavalul în lăbuță, șoricelul Șoșo sare 
speriat când îl întâlnește pe motănelul 
Botoșel. 
 
 
 
 
(desenează cașcavalul și pe motănelul Botoșel)                 
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CJRAE Sibiu  –  profesor logoped  Vesa Raluca        
 

Diferenţierea sunetelor Ş şi S 
 

 

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

 

 

                                                                             
 

                     ŞAPĂ                                                                             SAPĂ 

 

 

                                                                       
                                                     

                                ŞOC                                                                                SOC 

 

 

                                                                       
 

   ŞURĂ                                                                                  SURĂ 

 

 

                                                                        
 

                           ŞCOALĂ                                                                            SCOALĂ 

 

19. Vesa R. -Automatizare - diferențierea sunetului Ș de alte sunete 46



CJRAE Sibiu  –  profesor logoped  Vesa Raluca        
 

 

                                                                                                               
 

 ŞIRET                                                                     SIRET 

 

 

 

                                            
 

           PAŞTE                                                                   PASTE 

 

 

                                          
 

         DEŞERT                                                                 DESERT 

 

 

                                      
 

          MUŞCĂ                                                                 MUSCĂ 
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CJRAE Sibiu  –  profesor logoped  Vesa Raluca        
 

 

                                          
  

          PEŞTE                                                                    PESTE 

 

                                          
 

          CREŞTE                                                                  CRESTE 

 

 

 

                                           
 

            ŞUTA                                                                      SUTA 

 

 

 

                                       
 

                COŞ                                                                       COS 
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CJRAE Sibiu  –  profesor logoped  Vesa Raluca        
 

 

 

                               
 

            NAŞ                                                                       NAS 

 

 

 

                                      
 

               DUŞ                                                                      DUS 

 

 

 

                                                     
 

              COCOŞ                                                            COCOS 
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CJRAE Sibiu  –  profesor logoped  Vesa Raluca        
 

 

Diferenţierea sunetelor Ş şi J 
 

 

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

 

 

 

                                                                      
 

                          ŞAMPON                                                                              JAMBON 

 

 

                                                                          
                                                      

                              ŞOC                                                                                      JOC 

 

 

 

                                                                          
 

  ŞURĂ                                                                                   JURĂ 
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CJRAE Sibiu  –  profesor logoped  Vesa Raluca        
 

Diferenţierea sunetelor Ş şi Ţ 
 

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

 

                                              
 

      ŞINE                                                                  ŢINE 

 

                                              
                                                      

                                         AŞA?                                                                  AŢA 

 

                                        
 

        FAŞĂ                                                                 FAŢĂ 

                                                                          

     

                                           
                                                      

                                         ROŞII                                                                 ROŢI 

 

 

                                              
 

       MOŞ                                                                MOŢ 
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CJRAE Sibiu  –  profesor logoped  Vesa Raluca        
 

 

Diferenţierea sunetului Ş de grupurile CE/CI 
 

 

Numește imaginile; fii atent/ă la pronunția lui Ş și a grupurilor CE/CI; formulează propoziții cu aceste 

cuvinte. 

                                                              
 

     ŞINĂ                                                                         CINĂ 

 

                                                                                                                              
                                                      

                            ŞINE                                                                         CINE? 

 

                                                             
      

                             ŞERB                                                                      CERB 

        

                                                                
 

                COŞI                                                                              COCI 
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CJRAE Sibiu  –  profesor logoped  Vesa Raluca        
 

 

                                                                                                                          
                                                      

                         SAŞI                                                                          SACI 

 

 

                                                          
      

                        DUŞI                                                                           DUCI 
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Prin intermediul jocului on-line ”Cuvinte paronime”, copiii îşi exersează 

auzul fonematic. 

Obiectivele propuse: analiză fonematică, atenție și memorie de lucru, 

asocierea cuvintelor paronime, dezvoltarea vocabularului. 

Desfășurarea jocului: Jocul conţine un număr de 16 casete care ascund 

imagini perechi de cuvinte paronime. Copilul trebuie să întoarcă casetele și să 

caute să potrivească imaginile perechi. Când a potrivit corect o pereche de cuvinte 

paronime, cele două căsuțe dispar. La finalul jocului copilul obține feedback sub 

forma răspunsurilor corecte. 

Pentru completarea activității se solicită copilului să alcătuiască propoziții cu 

denumirea imaginilor prezentate, să pronunţe denumirea imaginilor, să identifice 

sunetul inclus în cuvânt (Ş sau S), și să rezolve corect fișa de lucru din anexa 1. 

Grup țintă: preșcolari și școlari mici. 

 

” Cuvinte paronime” 

 

 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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https://wordwall.net/play/7190/065/496


 
 

                                                        
Anexa 1  

Fișă de lucru/joc : ,, Cuvinte paronime” 
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CJRAE Sibiu – profesor logoped Boldoșan Emilia          

 
Diferențieri S – Ș 

 
Desenează un cerc -            sub imaginile a căror denumire începe cu sunetul S și un triunghi -             sub 
cele a căror denumire începe cu sunetul Ș. 
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       Prin intermediul jocului online: ,,Diferențiere S-Ș. Are S sau are 

Ș?,, copiii își dezvoltă atenția, își exersează și își consolidează sunetele 

deja emise. 

       Obiectivul urmărit: analiza fonematică,  diferențierea sunetelor S-Ș 

la nivel de cuvinte monosilabice și plurisilabice în poziție inițială, 

mediană și finală. 

         Desfășurarea jocului: Copilul denumește imaginile conținând 

sunetele ,,S,, sau ,,Ș,,; analizează fonematic cuvântul și-l plasează în 

grupul potrivit. 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. 

,,Diferențiere S-Ș. Are S sau are Ș?,, 

 

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! 

                                                                prof. logoped Ariana Ananie,  

                                                                                          CJRAE Sibiu 
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Anexa 3  

Fișă de lucru: ,,Diferențiere S-Ș. Are S sau are Ș?,, 

                      Pronunță corect. Colorează cu albastru cârtițele cu ,,S,, și 

cu roșu cârtițele care conțin sunetul ,,Ș,,! 
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CJRAE Sibiu – profesor  logoped  Vesa Raluca         
 

 

Jocuri 
-atenție auditivă, diferențiere fonetică, memoria sonoră a cuvintelor ce conțin sunetul Ș - 

 

1. Joc: „Oglinda” 

Exersarea  silabelor  care  conţin  sunetul  Ş însoţită de gesturi (de ex: spunem  ŞA şi batem din 

palme; spunem  ŞE şi tragem cu ochiul etc. iar copilul repetă tot ca o „oglindă”) 

 

             ŞA,  ŞE,  ŞI,  ŞO,  ŞU,  ŞĂ,  ŞÎ;  AŞ,  EŞ,  IŞ,  OŞ,  UŞ,  ĂŞ,  ÎŞ. 

      AŞAŞ,  EŞEŞ,  IŞIŞ,  OŞOŞ,  UŞUŞ,  ĂŞĂŞ,  ÎŞÂŞ 

      ŞAŞA,  ŞEŞE,  ŞIŞI,  ŞOŞO,  ŞUŞU,  ŞĂŞĂ,  ŞÂŞÎ 

 

2. Ajută-mă să denumesc corect imaginea! 

 

                                                                        
 

  litera Ş sau S?                          cal sau şal?                                  şină sau ţină? 

 

                                                        
 

               lapte sau şapte?               găluşte sau muşte?                          poştaş sau cosaş? 

 

 

                                                                                
 

        peşte sau cleşte?                  Puşa sau uşa?                             cireşe sau şirete?     

                         

 

                                                                                       
 

         iepuraş sau cocoraş?             dres sau preş?                           căţeluş sau purceluş?                          
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CJRAE Sibiu – profesor  logoped  Vesa Raluca         
 

3. Joc: Bate din palme când auzi sunetul Ş 

 

 

                                           

                    şarpe                                    pisică                                          cal 

 

                                               

                     cireşe                                  iepuraş                                        şeic                    

   

                                                                    

                şiret                                           inimă                                           soare        

                                

                                                                                        

                   şosete                                       floare                                             şură                
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CJRAE Sibiu – profesor  logoped  Vesa Raluca         
 

4. Ce cuvânt se potriveşte? 

 

Căpşuna are culoarea     rosie / roşie.    

 

                                                              

                   

                             Mașina  merge pe    şosea / sosea. 
 

 

 

 

       Şarpele este    înfricoşător/ înfricosător. 

 

 

 

     

 

  În   cos/ coş   sunt multe ouă.                                     

 

 

 

 

 

                             Poseta / Poșeta roșie este nouă. 
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Prin intermediul jocului on-line ”Găsește grupul potrivit sunetului S/Ș”, 

copiii îşi exersează auzul fonematic şi diferenţiază sunetele Ş şi S. 

Obiectivele propuse: diferenţierea sunetelor Ş şi S; dezvoltarea 

vocabularului. 

Desfășurarea jocului: Jocul conţine 24 imagini în a căror denumire se găsesc 

sunetele Ş şi S, în poziţie iniţială, mediană şi finală. Copilul trebuie să pronunţe 

denumirea imaginii şi să identifice sunetul inclus în cuvânt (Ş sau S), apoi să mute 

imaginea în grupul potrivit sunetului. La finalul jocului copilul obține feedback sub 

forma răspunsurilor corecte. 

Pentru completarea activității se solicită copilului să alcătuiască propoziții cu 

denumirea imaginilor prezentate, să identifice caracteristici ale  

obiectelor/alimentelor/animalelor prezentate, să le sorteze pe categorii şi să 

găsească întrebuinţarea lor și se lucrează fișa de lucru din anexa 1. 

Grup țintă: preșcolari și școlari mici. 

 

” Găsește grupul potrivit sunetului S/Ș” 

 

 

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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https://wordwall.net/play/1711/111/211


 
 

                                                        
Anexa 1  

Fișă de lucru/joc : ,, Găsește grupul potrivit sunetului S/Ș” 

 

24. Vass E - Joc interactiv -Clasificare cuvinte cu Ș - S 63



 

Prin intermediul jocului on-line ” Ș sau J”, copiii îşi exersează auzul fonematic şi diferenţiază sunetele Ş şi 

J apropiate ca pronunţie. 

Obiectivele propuse: diferenţierea consoanelor constrictive Ş şi J; 

dezvoltarea vocabularului. 

Desfășurarea jocului: Jocul conţine 12 imagini în a căror denumire se găsesc 

sunetele Ş şi J, în poziţie iniţială, mediană şi finală. Copilul trebuie să pronunţe 

denumirea imaginii şi să identifice sunetul inclus în cuvânt (Ş sau J), apoi să mute 

imaginea în grupul potrivit sunetului. La finalul jocului copilul obține feedback sub 

forma răspunsurilor corecte. 

Pentru completarea activității se solicită copilului să alcătuiască propoziții cu 

denumirea imaginilor prezentate, să identifice caracteristici ale  

obiectelor/alimentelor/animalelor prezentate, să le sorteze pe categorii şi să 

găsească întrebuinţarea lor și se lucrează fișa de lucru din anexa 1. 

Grup țintă: preșcolari și școlari mici. 

 

”Ș sau J” 

 

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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https://wordwall.net/play/1803/811/724


 

                                                      
Anexa 1  

Fișă de lucru/joc : ,,Ș sau J” 
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CJRAE Sibiu – profesor logoped  Șerban Mirela                         

 

FRĂMÂNTĂRI DE LIMBĂ  - Diferențieri Ș - S 

 

Citește atent propozițiile sau repetă după modelul unui adult. Conform conținutului acestora 
asociază fiecare propoziție cu  o imagine, scriind cifra potrivită în pătrățelul de dedesubt.  
 

1. Meșterul meșterește sub mașină cu șurubelnița. 

2. Pescuind peștele ce plesnește apa, pescarul urmărește pescărușii ce 

plutesc liniștiți spre mal. 

3. În șifonierul cu șase cămăși șifonate, ascunde des șoricelul șoșonei și  

șosete desperecheate. 

4. Sașa și-a însușit șiraguri de coliere înșirate pe șnururi roșii de pluș.  

5. Cu coasa ascuțită  și un coș uriaș așezat jos, cosașul cosește pășunea cu 

tufișuri foșnitoare. 

6. Copilașul povestește despre vopsitorul care vopsește oușoare roșii și un 

iepuraș vesel. 

    ______________________________________________________________________________  
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CJRAE Sibiu – profesor logoped  Șerban Mirela                         

 

POEZIOARE VESELE ȘI UȘOARE  - Diferențieri Ș–S 

 

Leneșul lenevește 

În șură somnorește 

Din limbă plescăiește 

În gușă el șoptește: 

       - “Șoc, soc, șoc 

      Șuie, suie, șuie 

     Șunca și-o încuie 

     Pe acoperiș o suie.”  

 

În șalupa lui Șerban 

Știuca și-a găsit dușman. 

Știuca sare se smucește 

Șerban nici nu se clintește. 

Știuca nu se liniștește 

În sacoșă nimerește. 

 

 

26. Șerban M. - Fișe pt. automatizarea sunetului Ș 67



CJRAE Sibiu – profesor logoped  Șerban Mirela                         

 

Joc – “Ghicește ce imagine se potrivește” (Diferențiere Ș – S) 

 

 
Citește propoziția și scrie cuvântul corect pe linia punctată; te ajută imaginea (de dedesubt) care se 
potrivește cu conținutul. Pune sub imagine numărul propoziției.  

 

1. De sărbători copiii îl așteaptă cu nerăbdare pe  ...................... Crăciun. 

 

2. În parc Simona dorește să se dea în  ......................................... . 

 

3. Iapa Șahira cu ........................... pusă pe spate știe că pornește la concurs. 

 

4. Șerban privește doi ................................ care plutesc ușor pe cerul senin. 

 

5. ................................................ șefului pleacă des la pescuit  pește. 

 

6. Cu gura deschisă, ................................... așteptă liniștit supa. 
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CJRAE Sibiu – profesor logoped  Șerban Mirela                         

 

Joc – “Ghicește ce imagine se potrivește” (Diferențiere Ș – J)

 
Alege imaginea care se potrivește cu conținutul. Citește propoziția și completează cuvântul care lipsește. Trage o 
linie de la propoziție spre imaginea care se potrivește. 
 

 

Pentru păr am folosit un .................... foarte parfumat. 

 

De sfoară în pod atârnă o bucată de ........................... .  

      șampon                   jambon 

 

Mama a ........................... porumbul de buruieni. 

 

Jianu a   ................................ oul în tigaie. 
           

     prăjit                            prășit 

 

Mătușa Jeni a plâns cu ......................... când a aflat de 

pierderea unui prieten drag. 

Moș Jică are o mare durere de .............................. . 
                       

        șale                     jale 

 

Șerban  ............................ în fața lui Dumnezeu. 

 

Animalele au ieșit din ................................ . 
                    

             jură                     șură 

 

Jenica a ales  .......................................... cu frișcă. 

 

A sosit timpul pentru .............................. de primăvară. 

          

     prăjitura                 prășitura 
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CJRAE Sibiu – profesor logoped  Șerban Mirela                         

 

Text – “Pășunea de la marginea pădurii” 

Este toamnă. 

Frunzele veștede au pictat  copacii în culori calde. Cerul   cenușiu este luminat ușor de 

un soare palid. Copilașii au început școala. Într-o zi au ieșit cu doamna învățătoare să 

cunoască viața fermierilor. 

Șura roșcată a lui moș Andrușca este așezată pe pășunea de la marginea unei păduri. 

În mijlocul unei pajiști împrejmuite, școlarii privesc niște măgăruși jucăuși alături de găinușe 

și cocoșei. Puțin mai departe paște un mielușel. În fața ușii de la șură stă așezat moș 

Andrușca și vorbește copilașilor. Niște iepurași au apărut curioși dintre tufișurile depărtate. 

Oare moșul le-a spus școlarilor povești despre toate animalele ce mișună pe pășunea 

de la marginea pădurii? 

 

(Dacă dorești, completeză tabloul - desenează pe moș Andrușca, școlarii, măgărușii, câteva găinușe și cocoșei, mielușelul și niște iepurași.) 

26. Șerban M. - Fișe pt. automatizarea sunetului Ș 70



CJRAE Sibiu – profesor logoped Boldoșan Emilia          
 

CUVINTE CU “Ș” – LITERE DEZORDONATE 

Numește imaginile din tabel. Identifică numărul de silabe din cuvintele folosite; identifică literele fiecărei 

silabe. În coloana a doua selectează literele ce formează cuvântul  și scrie sub fiecare  cifra corespunzătoare 

ordinii în care se succed ele în cuvânt. Scrie pe linia punctată cuvântul cu literele corect ordonate. 

( Dacă dorești, la sfârșit, poți construi cu aceste cuvinte propoziții numind numărul de cuvinte folosit în 

fiecare dintre acestea). 

 

Z   A   P   Ș   T   C   R   E 
 
 
 

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

 

Ș   C  O   V   C   U  S  O   
 
 
 

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

 

L    E    R   O   Ț   U   Ș   B 
 
 
 

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

 

E    I    Ș   E   D   S   O   T 
 
 
 

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

 

L    P   O   Â   N   R   Ș   Ă  
 
 
 
 
 

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