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CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SIBIU  

                                                         Departamentul: CENTRUL JUDEȚEAN LOGOPEDIC SIBIU 

 

„Mapa sunetului S” 

 

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 „S”.  

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  Bumbescu Gabriela,  

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

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

prof. logoped Șerban Mirela, prof. logoped Ștef Irina,  

pof. Logoped Vass Emanuela, prof. logoped Vesa Raluca 

 

 

Notă:  
- Instrumente digitale: wordwall 
- Imaginile folosite – internet - Google Image, site-ul Pixabay, creații proprii 

 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped  Vesa Raluca               
profesor  logoped   Ștef Irina 

 
 

PALATOGRAMA SUNETULUI “S” 
 
 

 
             

 

IMPOSTAREA SUNETULUI S : 

 

 Distanța dintre dinți este de 1-2 mm ( cât bățul de chibrit ).  
 Buzele sunt trase ca pentru zâmbet, întinse lateral. 
 Limba sprijină vârful în dosul incisivilor inferiori, formând un 

jgheab prin care se scurge aerul expirat.  
 Odată realizată această poziție, aerul este suflat spre mijlocul 

gurii, în jos, pe bărbie; aerul este simțit pe dosul palmei ca fiind rece. 
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IMPOSTAREA SUNETULUI S 

- gura ușor întredeschisă, dinții apropiați, buzele întinse dezvelesc dinții;  

vârful limbii se sprijină pe incisivii inferiori;  

- aerul trimis în față, spre vârful limbii, pe mijlocul gurii, alunecă concentrat 

în jos pe bărbie; 

Onomatopee:                                          

                       Gânsacul – face  “S-S-S  -  S-S-S”    

 

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

VOCALE  

 

SUNETUL “S” - POZIȚIE INIȚIALĂ ALĂTURI DE VOCALE 

 Exersarea  sunetului  „S”   în silabe/ cuvinte monosilabice : 

Silabe directe: SA,   SE,   SI,   SO,   SU,   SĂ,   SÎ; 

- sunetul „S” în poziţie iniţială, cuvinte monosilabice: 

SAC,  SAT,  SAR,  SEC, SET,  SER,  SEMN, SIT, SOL, SOȚ, SOMN, SOC, SUC, SUL, SUR, SUS, 

SUB, SUNT, SUPT, SURD, SÂN, SÂC; 

Silabe inverse: AS,  ES,  IS,  OS,  US,  ĂS,  ÎS; 

 - cuvinte monosilabice cu silabe inverse :  

AS, BAS, PAS, LAS, NAS, VAS, RAS, IES, DES, DRES, ȘES, PIS, VIS, BIS, OS, ROS, BOS, DOS, 

BUS, PUS, RUS, PLUS, VĂRS, RÂS  etc.; 
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 Exersarea sunetului „S” în cuvinte bisilabice și polisilabice: 

- SAPA, SARE, SALE, SALAM, SALBA, SALTĂ – SANIA, SABIA, SACOȘA, SALATA, SALUTĂ, 

SAVANA, SALVARE, SALTEAUA, SALUBRITATE; 

- SERA, SETE, SEVA, SEVER, SENIN, SEARA  - SERIE, SECURE, SEPARAT, SEPIE, SEMAFOR, 

SELENAR, SEMINȚE, SEMĂNAT, SERENADA; 

- SITA, SIROP, SIDEF, SIFON, SILĂ  - SIRENA, SILABĂ, SITUAȚIE; 

- SOBA, SORA, SOȚUL, SOARE,  SOLIST, SOLDAT –  SOCOTIT, SONERIE, SOLNIȚA, SOLUȚIE ; 

- SUPA, SUTA, SUNĂ, SUCIT, SUDOR, SURPRINS - SUPĂRAT, SURICATĂ; 

- SĂPUN, SĂRUT, SĂRAC, SĂTUL, SĂLAȘ – SĂNĂTOS, SĂCULEȚ, SĂPTĂMÂNĂ, SĂLBATIC, 

SĂLTAT, SĂRMĂLUȚE; 

- SÂNGE, SÂRMĂ – SÂMBURE, SÂRGUINȚĂ; 

 

SUNETUL “S”  - POZIȚIE MEDIANĂ URMAT DE VOCALE  

 Exersarea sunetului „S” în cuvinte bisilabice și polisilabice: 

- CASA, MASA, LESA, PLASA, TRUSA, LĂSAT, PENSAT, DANSAT, VISAT, TASAT, TRASAT, 

MESAJ, MASAJ, ADRESA, ÎNDESAT, PLASATE; 

- VASE, TUSE, DESE, TRESE, LASER, VESEL, CASETA, PENSETA, ÎNSERAT, ÎNSETAT, 

MESERIE, VESELA;  

- NISIP, PISICA, OBOSIT, CASIER, PONOSIT, VOPSIT, ASISTĂ, INSISTĂ, RASISM, ÎNSIROPAT, 

FOLOSIT, AERISIT, DESIGUR, ASISTENTĂ, PĂRĂSIT, PENSIUNE; 

- LASOU, FASOLE, COSIT, ÎNSORIT, ÎNSOȚIT, CONSOLĂ, BUSOLĂ, POSOMORÂT; 

- USUCĂ, CUSUT, CONSUMĂ, RĂSUNĂ, RĂSUCIT, RĂSUNET, OPOSUM, ÎNSUMAT, ÎNSUTIT; 

- LASĂ, RASĂ, VARSĂ, GROASĂ, DEASĂ, PASĂRE, RĂSĂRIT, ÎNSĂMÂNȚAT, FRUMOASĂ, 

FAIMOASĂ; 

- ÎNSÂNGERAT, OSÂNDIT; etc. 
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SUNETUL “S” - POZIȚIE FINALĂ  ALĂTURI DE VOCALE 

Exersarea sunetului „S” în cuvinte  bisilabice și polisilabice: 

ADUS,  ALES, APUS, APĂS, BĂRBOS, BURTOS, CULES, CACTUS, COMPAS, CĂLDUROS, 

DELUROS, INIMOS, FOLOS, FABULOS, GHEBOS, PERMIS, PUFOS, PLOIOS, MILOS, MIEROS, 

OMENOS, MOFTUROS, RĂMAS, RETRAS, SERIOS,        etc. 

 

EXERSAREA PRONUNȚIEI SUNETULUI “S”  IN SILABE ȘI CUVINTE URMAT DE 

CONSOANE 

Silabe: 

- sca, sche, schi, sco, scu, scă, scî ; 

- sta, ste, sti, sto, stu, stă, stî ; 

- spa, spe, spi, spo, spu, spă, spî ; 

- sma, sme, smi, smo, smu, smă, smî ; 

- sla, sle, sli, slo, slu, slă, slî ; 

Cuvinte: 

SC : SCARĂ, SCAUN, SCATIU, SCAPĂ, SCOALĂ, SCARPINĂ, SCARABEU, SCHEMĂ, SCHELET, 

SCHEUNAT, SCHIȚĂ, SCHIMBĂ, SCOP, SCOC, SCOR, SCOBEȘTE, SCORBURĂ, SCUMP, SCUT, 

SCUTER, SCUTIT, SCĂRIȚĂ, SCĂPARE, SCĂDERE, SCÂNDURĂ, SCÂRȚÂIE, SCÂRBĂ; FISC, 

PISC, DISC, ASCUNDE,  MASCA, MUSCĂ, CASCA, GÂSCĂ, CASCADĂ, PASCĂ, CALEIDOSCOP, 

TELESCAUN; 

 

ST : STAI, STANĂ, STABIL, STARE, STEA, STELE, STEMĂ, STEAG, STICLĂ, STICLETE, STIMĂ, 

STILOU, STINGE, STOL, STOP, STOR, STUDENT, STUDIO, STUP, STURION, STUFĂRIȘ, STĂPÂN 

STĂTUT, STĂRUIE, STLP, STÂNĂ, STÂNCĂ;  EST, VEST, REST, POST, TEST, ASTA, 

BASCULANTĂ, BOSTAN, BESTIE, CASTANĂ, DESTUL, DESTIN, DESTINAȚIE, DOMESTIC, 
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FESTIVAL, FUSTĂ, GUSTĂ, PASTILĂ, PLASTIC, ELASTIC, MESTECĂ, MESTEACĂN, NASTURE, 

NESTEMATĂ, OSTENIT, PLASTELINĂ,  POSTARE, RUSTIC, TOASTER; 

 

SP :  SPATE, SPAIMĂ, SPANAC, SPARGE,  SPERIAT, SPECIAL, SPECTACOL, SPERANȚĂ, SPIN, 

SPIC, SPITAL, SPIRIT, SPIRITUAL, SPORT, SPOR, SPOT, SPORTIV, SPUN, SPUMĂ SPĂTAR, 

SPĂRTURĂ, SPÂN, SPÂNZURĂTOARE; ASPIC, ASPRU, DOSPIT, GOSPODINĂ, DISPERARE, 

DISPOZITIV; 

 

SM: SMALȚ, SMERIT, SMOC, SMOALĂ, SMULGE, SMÂRC; PLASMĂ, MIASMĂ, CARISMĂ, 

COSMOS, COSMETICIAN, PESMET, BASME, BESMETIC 

 

SL :  SLAB, SLAVĂ, SLEIT, SLIP, SLOI, SLUT, SLĂNINĂ, DESLIPIT, DESLEGAT ;  etc. 
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Învățăm să pronunțăm sunetul ,,S” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

   S 

SA  

AS 

SE 

ES 

SI 

IS 

SO 

OS 

SU 

US 

SĂ 

ĂS 

ÎS 

SÎ 
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Joc interactiv - ,,Silabe cu S. Găsește perechea!” 
 
Prin intermediul jocului online: ,,Silabe cu S. Găsește 

perechea!”, copiii își dezvoltă atenția, viteza de lucru, își exersează și își 
consolidează sunetele deja emise. 

Obiectivele urmărite: pronunția corectă a sunetului ,,S,, în cadrul 
silabelor inverse.  

Desfășurarea jocului: Copilul pronunță corect silabele cu sunetul 
,,S,, și are sarcina de a forma perechi  identice până când toate cartonașele 
disponibile sunt întoarse cu fața în sus.  
             Grup țintă: preșcolari și școlari mici. 

 
,,Silabe cu S. Găsește perechea!,, 

 

 

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 
 
 
 

https://wordwall.net/play/7592/256/697
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1 
 

 
1. FORMAREA CAPACITĂŢII DE DIFERENŢIERE FONEMATICĂ: 
     Imită cum fac animalele din textul “La ţară”: 

 
La țară 

 
 

     În vacanța de vară vreau să merg la bunici la țară. Îmi place mult 

la bunici, pentru că au multe animale:  vaca, care ne dă 

laptele,  găina,  gâsca și rața care 

ne dau ouă și  pui, oaia care ne dă lapte și lână, 

cocoșul care apără găinile, cățelul care 

protejează gospodăria bunicului și   pisica care mănâncă 

  șoricei. 
 
      De abia aștept să vină vara! 
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2 
 

 
 
 2. PRONUNŢĂ SUNETUL „S” IZOLAT, APOI ÎN SILABE DIRECTE ŞI  INVERSE : 
     PRONUNŢĂ SUNETUL „S” ÎN COMBINAŢII CONSONANTICE: 
 
 

 
 
 
SURSA: „Logopedie prin jocuri și execiții” – Hărdălău L., Drugaș I, Ed. Rimus, Oradea, 2010 
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AUZ FONEMATIC – ATENȚIE AUDITIVĂ 

 
JOC: BATE DIN PALME DACĂ AUZI SUNETUL “S” ÎN CUVINTE 

 
Denumește imaginile și bate din palme când auzi sunetul S;  încercuiește acele imagini . 
 

                                                         
 
 

                        
 

                                             
 
 

                     
 
 
 
 
(sac, pantof, măsline, salată, ochelari, ananas, suc, pisică, fistă, pepene, soare, iepuraș) 
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Auz fonematic – Atenție auditivă 
 
 

INCERCUIEȘTE IMAGINILE ÎN CARE AUZI SUNETUL S: 
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ANIMALE CU “S” 
 
Denumește și colorează animalele  la care auzi sunetul „S” și formează propoziții cu ele. 
Auz fonematic – Atenție auditivă (diferențiere S – Z - Ț) 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
 
 
 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
 
 
 
 



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

 
Cuvinte cu sunetul S în cele trei poziții 

 
Citește cuvintele sau repetă după modelul adultului și alege să desenezi patru dintre ele în casetele 

de sub ele: 
 

sală       sapă     sare    sate   sere   sete    sită   soră   sobă   supă   sună 
salam  salut     secat   sărat   sirop  singur   senin  seară   semne  sobar 
semnal    sertar   surdă    supărată    salată   serată    suferă  surâde  sârmă    serenadă   
seminţe   surzenie   silabă   sufocată  supusă  suge 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
masă      casă    vase    lasă   nisip   coase   oase   plasă   deasă   fisă   desen 
pastă   muscă    pistol  prosop  viscol   mustos   gustos    găsit   pescar 
pasăre  fasole   nasture  fustă   cusută  mireasă   miroase   făinoase  creste 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
vis   nas   dos   vas   ras   dus   las   pas   fâs   ras   tos  gras   gros  bis 
voios   miros   ploios  curajos  rămas   glas   pios  vârtos  haios  miros 
pufos   jos   găunos  mieros  frumos  puls   compas  urs  tuns   vărs 
                                                 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Șerban Mirela      

 
CUVINTE CU “S” ALĂTURI DE VOCALE – POZIȚIE INIȚIALĂ 

 
I. Cuvinte monosilabice: 
 

                        
               SAC                                          SAT                                               SAR 
 
 

                            
                SET                                           SEMN                                            SENS 
 
 

                       
                SOL                                   SOMN                                    SOȚ – SOȚI 
 
 

                                                       
                 SUC                                            SUL                                             SUR                          
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CUVINTE CU “S” ALĂTURI DE VOCALE – POZIȚIE INIȚIALĂ 

 
 II. Cuvinte bisilabice: 

                        
           SA-LAM                                          SA-PA                                   SA-RE 
 
 

                   
                 SE-TE                                    SE-RA                                 SE-VA    
 
 

                    
        SI-ROP                                    SI-TA                                  SI-BIU 
 

                            
                    SO-RĂ                                  SO-BĂ                                SOA-RE 
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              SU-DOR                                   SU-PA                             SU-MA 
      
 

                                                 
            SU-NĂ                                   SU-TE                                    SU-CIT                     
 
 

                        
               SĂ-PUN                              SĂ-RUT                               SĂ-TUL 
 
                
 

                         
           SÂR-MA                                   SÂR-BA                                  SÂ-NUL 
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CUVINTE CU “S” ALĂTURI DE VOCALE – POZIȚIE INIȚIALĂ 

 
 
III.  „S” - Cuvinte polisilabice: 

                                
           SA-BI-A                              SA-CO-ȘA                             SA-LA-TA 
 

                   
         SA-NI-A                                         SAR-MA-LE                          SA-LO-PE-TA 
 
 

          
       SA-LE-URI                             SAL-VA-REA                                SAL-TEA-UA 
 
 

                       
         SE –MA-FOR                             SE - I – FUL                           SE-PI-A 
 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Șerban Mirela             

„S” - Cuvinte polisilabice: 
                                        

                              
           SE-RIN-GA                                SE-CU-RE                                 SE-MIN-ȚE 
 
 

           
          SE-RI-OS       SE-MĂ-NAT          SER-PEN-TI-NE 
 
 

                                  
             SI-RE-NA                                –LA–BA                                  SI-MO-NA SI
 

             
              SO-NE-RI-A                     SOL-NI-ȚA                               SO-CO-TIT 
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„S” - Cuvinte polisilabice: 

                   
    SO-CO-TI-TOA-RE      SOL-ZI-ȘORI                              SOL-DĂ-ȚEI   
 

               
             SU-PĂ-RAȚI                            SU-DU-RA   SUR-PRI-ZĂ 
 

                      
         SĂ-RI-TU-RA                              SĂ-NĂ-TA-TE                              SĂ-CU-LEȚ 
                   

              
          SÂN-GE-LE                                 SÂM-BU-RE                SÂR-ME-LE 
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Joc interactiv – “Încep cu S!” 

 
Prin intermediul jocului on-line ”Încep cu S!”, copiii îşi exersează atenția, viteza 

de lucru şi consolidează sunetul ”S” în cuvinte în poziție inițială. 
Obiectivele propuse: consolidarea sunetului S în cuvinte în poziție inițială, 

exersarea și stimularea atenției, a perspicacității și a vitezei de lucru; dezvoltarea 
vocabularului. 

Desfășurarea jocului: Jocul se prezintă sub forma unui labirint, în care copilul 
trebuie să parcurgă traseul care duce la răspunsul corect, cel apărut în colțul jocului, 
evitând în același timp inamicii. La finalul jocului copilul obține feedback sub forma 
răspunsurilor corecte. Pentru diversificare, copiii, după ce denumesc corect imaginile, 
despart în silabe cuvintele și alcătuiesc propoziții. 

Pentru completarea activității se lucrează fișa de lucru din anexa 1. 
Grup țintă: preșcolari și școlari mici. 
 

”Încep cu S” 
 

 
 

START JOC! 
 
 

         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! 
 
 
 
 
 
 

https://wordwall.net/play/7774/265/736
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CUVINTE CU “S” ALĂTURI DE VOCALE – POZIȚIE MEDIANĂ 
 

 

               
           CA-SA            MA-SA     PLA-SA 
 
 

                    
            VA-SE                                          LE-SA         COA-SE 
 
 

                      
            COA-SA                                   PIE-SE              PRIN-SE 
 
 

             
           PU-SĂ           HU-SĂ    TRU-SĂ 
 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Șerban Mirela             
 

CUVINTE CU “S” - POZIȚIE MEDIANĂ 
 
 

                    
            VE-SEL           NI-SIP            RA-SĂ 
 

                  
           PI-SI-CA         PA-SĂ-REA            FA-SO-LE 
 

                      
             PIER-SI-CA                PRO-SOA-PE             CA-I-SE 
 

                    
           RĂ-SA-RE                               RĂ-SU-CI-TĂ                                 PRE-SA-TE 
 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Șerban Mirela             
 

                      
         TEN-SI-U-NE                MĂ-SOA-RĂ   PEN-SU-LA 
 
 

CUVINTE CU SUNETUL “S” ÎN POZIȚIE MEDIANĂ – LA FINAL DE SILABĂ 
 

                                      
                MAS-CA                   MUS-CA                                BROAS-CA 
 

                                        
                 PAS-TE                  CAS-TEL                               PAS-TA 
 

                                            
              BIS-CU-IȚI       CAS-CA-DA          A-SIS-TEN-TA 
 
                    

                                             
              US-TU-ROI                                 MĂS-LI-NE   VIES-PI-LE      



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Vass Emanuela               

 

Joc interactiv - ”S median!” 
 

Prin intermediul jocului on-line ”S median!”, copiii consolidează sunetul S în 
cuvinte, îşi exersează atenția și viteza de lucru. 

Obiectivele propuse: consolidarea sunetului S în cuvinte în poziție mediană, 
exersarea și stimularea atenției, a perspicacității și a vitezei de lucru; dezvoltarea 
vocabularului. 

Desfășurarea jocului: Copilul, utilizând tastatura tactilă, sau tastatura fizică, 
zboară cu avionul în norișorii care conțin răspunsurile corecte și evită norișorii care 
conțin răspunsurile greșite. Pentru diversificare, la finalul jocului, cu ajutorul 
răspunsurilor afișate, copiii, după ce denumesc corect imaginile, despart în silabe 
cuvintele și alcătuiesc propoziții. 

Pentru completarea activității se lucrează fișa de lucru din anexa 1. 
Grup țintă: preșcolari și școlari mici. 
 

”S median” 
 

 
 

START JOC! 
 

         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! 

https://wordwall.net/play/7776/337/364


CJRAE Sibiu – profesor  logoped Vass Emanuela               

 

 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Șerban Mirela             

 
CUVINTE CU “S” –  POZIȚIE  FINALĂ 

 

                    
                    VIS        OS     NAS 
 

            
                   JOS                  SUS     PUS 
 

                       
               DUS              PAS        RAS 
 

               
                 VAS    LAS       GLAS 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Șerban Mirela             

 
CUVINTE CU “S” –  POZIȚIE  FINALĂ 

 

                   
                  PRINS    CEAS        DANS 
 

                        
                SENS                MERS         URS 
 

                     
                  MI-ROS        CU-LES       GUS-TOS 
   

               
                    A-PUS       NO-ROS             LU-MI-NOS    



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Vass Emanuela               

 

Joc interactiv - ”S final!” 
 
Prin intermediul jocului on-line ”S final!”, copiii consolidează sunetul S în 

cuvinte, exersează atenția și viteza de lucru. 
Obiectivele propuse: consolidarea sunetului S în cuvinte în poziție finală; 

exersarea și stimularea atenției, a perspicacității și a vitezei de lucru; dezvoltarea 
vocabularului. 

Desfășurarea jocului: Copilul, utilizând tastatura tactilă, sau tastatura fizică, 
trebuie să spargă baloanele pentru a lăsa fiecare cuvânt cheie să cadă în vagonul 
corespunzător. Pentru diversificare, la finalul jocului, cu ajutorul răspunsurilor afișate, 
copiii, după ce denumesc corect imaginile, despart în silabe cuvintele și alcătuiesc 
propoziții. 

Pentru completarea activității se lucrează fișa de lucru din anexa 1. 
Grup țintă: preșcolari și școlari mici. 
 

”S final” 
 

 
 

START JOC! 
 

         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! 
 
 
 
 
 

https://wordwall.net/play/7777/277/166


CJRAE Sibiu – profesor  logoped Vass Emanuela               

 

 
 
 

 



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

 

 ARTICULAREA CORECTĂ A SUNETULUI “S”  ÎN CUVINTE  

Denumesc imaginile. Am grijă să pronunț corect  sunetul S în cuvinte.  

                                        

       sac                    sat                      soare                  sobă                    săpun               sanie             semafor             

                           

     stup                      steag                       scaun                       sticlă                       scară                     stele 

                                   

       casă                               masă                       mască                    fustă                broască                    gâscă            

 

                             

   muscă                  castel                       pisică                        pasăre                        caisă                  aspirator 

                       

   urs                            nas                           ceas                         fus                          os                          ananas 



CJRAE Sibiu – profesor logoped Stoica  Sabina                         

•Denumește imaginea: 

 

                                                                       

         SAC                                                                     SITĂ                                                                       SALATĂ 

 

                                                                                    

SEMAFOR                                                                         SABIE                                                     SANDALE 

 

 

                                                                                   

SCAUN                                                           SCOBITORI                                                             SCHIURI 

 

 

 

 



CJRAE Sibiu – profesor logoped Stoica  Sabina                         

•Denumește imaginea: 

                                        

                  STELE                                                    STILOU                                                         STICLĂ 

 

                                                                                                                                                 

                                                             

                  SOARE                                                        STRUGURE                                                STOP 

 

                                      

       STROPITOARE                                                STUP                                                                SUC 

   

                                                                                                                                                                                          



CJRAE Sibiu – profesor logoped Stoica  Sabina                         

•Denumește imaginea: 

                                                         

                   MASĂ                                                      FASOLE                                                          PROSOP 

 

 

                                                         

      CASCĂ                                                                           MASCĂ                                                     MUSCĂ 

 

 

                                                             

PISICĂ                                                            ȘOSETE                                                         ASPIRATOR 

                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                           



CJRAE Sibiu – profesor logoped Stoica  Sabina                         

•Denumește imaginea: 

                                 

              BISCUIȚI                                            FEREASTRĂ                                            CASTRAVETE 

 

 

                                                     

                CASTRON                                                CASCADA                                                   CARUSEL 

 

 

                                                 

                 MISTREȚ                                                      PIERSICĂ                                             SPAGHETI 

 
 
 
 
 



CJRAE Sibiu – profesor logoped Stoica  Sabina                         
                                                                                                                                                                                          

•Denumește imaginea: 

   

                                                    

               OS                                                                  CEAS                                                                URS 

                                                                                

 

          ANANAS                                                          NAS                                                                     CACTUS         

 

                                                                                  

         TENIS                                                              FUS                                                                    COCOS   

 

                                                                                                                                           



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Șerban Mirela             
 

CUVINTE CU “S” ALĂTURI DE CONSOANE 
 
 
ST:   STA – STE – STI – STO – STU – STĂ – STÎ 
 
 

                                        

                  STELE                                                    STILOU                                                         STICLĂ 

 

                                                         

                    STRUGURE                                                STOP                                                 FEREASTRĂ 

 

                                                 
 
       STRECURĂTOARE                                            STROPITOARE                                                 STUP 
 
 

 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Șerban Mirela             
 

                                             

               CASTRAVETE                 CASTRON   MISTREȚ 

 

                                    

                        PASTILE             TRIST 

SC:   SCA – SCHE – SCHI – SCO – SCU – SCĂ – SCÎ 
 
 

                                                                                   

SCAUN                                                           SCOBITORI                                                             SCHIURI 

 

                                   

             SCARĂ                                               SCHELET    SCOICĂ 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Șerban Mirela             
 

              

                 SCARPINĂ    SCÂNCEȘTE 

SP:   SPA – SPE – SPI – SPO – SPU – SPĂ – SPÎ 
 
 

                                        
                   SPAGHETE                                   SPATE            SPERIATĂ 
 
 

                                
  SPALĂ          SPUMĂ                                  SPORT                                              SPORTIV 
 

              
            ASPIRATOR           SPAȚIU 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped  Ananie Ariana           
 

Joc interactiv - ,,Memo cuvinte cu S” 
 

Prin intermediul jocului online: ,,Memo cuvinte cu S”, copiii își 
dezvoltă atenția, viteza de lucru, își exersează și își consolidează sunetele 
deja emise. 

Obiectivele urmărite: pronunția corectă a sunetului ,,S” în poziție 
inițială, mediană și finală în cadrul cuvintelor. 

 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 1. 
             Grup țintă: preșcolari și școlari mici. 

 
,, Memo cuvinte cu S”  

 
 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 
 

https://wordwall.net/play/980/458/422


CJRAE Sibiu – profesor  logoped  Ananie Ariana           
 
Anexa 1  
Fișă de lucru: ,,Joc Memo cuvinte cu S!” Descoperă în careu cuvintele     cu ,,S”. 

Pronunță-le corect și încercui 



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

 

IDENTIFICAREA SUNETULUI S ÎN CUVINTE:   Unde-i  S  la  salam ?        

                           

 

⃝                   ⃝                  ⃝ 

la început                 în interior                   la final 

         

         

 

        

            

 

 
 

⃝    ⃝    ⃝ ⃝    ⃝    ⃝ ⃝    ⃝    ⃝ 

 

           

        

 

        

        

⃝    ⃝    ⃝ ⃝    ⃝    ⃝ ⃝    ⃝    ⃝ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

⃝    ⃝    ⃝ ⃝    ⃝    ⃝ ⃝    ⃝    ⃝ 

 

( soc, pisică, spală, eschimos, mască,  stop,  sapă, suc,  cosmos)  



CJRAE Sibiu – profesor logoped Boldoșan Emilia         
 

Consolidarea sunetului S în versuri și jocuri de analiză fonetică 

            1. PISICA NEASCULTĂTOARE 

 

Lapte am turnat din sticlă 

Ca să bea a mea pisică 

Sanda, pisicuța mea, 

Doar lapte ar vrea să bea. 

 

Sanda își bagă lăbuța. 

-Stai, se bea doar cu limbuța! 

Sanda nu m-a ascultat 

Stă ascunsă acum sub pat. 

          Sursa: Jucarii vorbarete.ro 

    

2. Unește cuvântul potrivit cu imaginea. 

 

 STEA                          SCAUN                            CASĂ                          URS 

 

 

              

 

 



CJRAE Sibiu – profesor logoped Boldoșan Emilia         
 

3. Colorează bulinele corespunzătoare sunetului „s”. 

 

                                                

                                                 

 

                                    

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
GĂSEȘTE  IMAGINEA POTRIVITĂ FIECĂRUI CUVÂNT 

 
Repetă/citește cuvitele și găsește imaginea corespunzătoare; colorează-le. Trage o linie de la cuvânt 
spre imaginea potrivită. 
 

 
URS 

 
 
 
 
 
 

 
FASOLE 

 
 
 
 
 
 

 
STILOU 

 
 
 
 
 
 

 
CASTRAVETE 

 

 
 
 
 
 
 

 
STILOU 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
FUSTĂ 

 
 
 
 
 
 



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

 
GĂSEȘTE  IMAGINEA - GĂSEȘTE  CUVÂNTUL  

 
 
Repetă/citește și găsește imaginea  corespunzătoare cuvintelor; colorează doar imaginile care au  
“S” la final de cuvânt:  
 
vis   nas   dos   vas   ras   dus   las   pas   fâs   râs  tos  gras   gros  bis  os cos  ales  
cules  ceas   miros   ploios  curajos  rămas   glas   broasca  miros  strugure  voios  
apus  bărbos  pufos  castravete   jos   mieros  frumos  ananas  compas  urs  tuns   vărs  
cactus 
                                                            
                                                      

          
 
 
 

                     
 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Vass Emanuela               

 

 

Joc interactiv – “Poziția sunetului S în cuvânt” 

 

Prin intermediul jocului on-line “Poziția sunetului S în cuvânt”, copiii 
consolidează sunetul S în cuvinte, exersează analiza fonetică, atenția și viteza de lucru. 

Obiectivele propuse: consolidarea sunetului S în cuvinte în poziție inițială, 
mediană și finală; exersarea și stimularea atenției, a perspicacității și a vitezei de lucru; 
dezvoltarea vocabularului. 

Desfășurarea jocului: Copilul, utilizând tastatura tactilă, sau tastatura fizică, 
trebuie să numească cuvintul sugerat de imagine, să analizeze cuvântul și să identifice 
locul sunetului S în cuvânt, marcând cadranul corect dintre cele trei poziții posibile. 
Pentru diversificare, la finalul jocului, cu ajutorul răspunsurilor afișate, copiii, după ce 
denumesc corect imaginile, despart în silabe cuvintele și alcătuiesc propoziții. 

Pentru completarea activității se lucrează fișa de lucru din anexa . 
Grup țintă: preșcolari și școlari mici. 

Pentru accesarea jocului folosiți linkul :  https://wordwall.net/play/8089/087/295 

 

                            

 
 

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! 

 

https://wordwall.net/play/8089/087/295


CJRAE Sibiu – profesor  logoped Vass Emanuela               

 
 

Anexa – fișă de lucru: 

 

 



CJRAE Sibiu – profesor logoped Marian Gabriela                        

1 
 

 
CONSOLIDARE – SUNETUL S 

 
1. Identifică  şi  colorează obiectele care conţin sunetul S precizând totodată şi în  ce 
poziţie este acesta, după despărţirea denumirilor în silabe. 
 

                                            
 
 
        
 
 
 

                                                             
 
    
 
                                  
 
 

                                              
 

 
 



CJRAE Sibiu – profesor logoped Marian Gabriela                        

2 
 

 
Jocul : Am pierdut cuvintele! 

 
Găsește și completează propoziția cu denumirea imaginii corecte. 

 

Pe gard stătea o ..................................                                                         
 

Am observat că lipsește un ..............................                                    
 

Pe strada mea s-a construit o ..............................                                  
 

Dimineața a sunat ...................................                                             
 

O .............................a sărit speriată și suparată.                                     

Pe ................... am pus o cană.                                                      
 

Afară strălucește ..........................                                                                     
 

La grădina zoologică am văzut......................                               
 



CJRAE Sibiu – profesor logoped Ștef Irina                                   

 
Analiză fonetică – cuvinte cu sunetul  

Spune unde se aude sunetul S 

Unește imaginea cu o linie trasă spre la capul literei (partea de sus) dacă cuvântul  începe cu sunetul “S”, spre corpul 
literei (mijloc) dacă sunetul “S” se află în mijlocul cuvântului sau la coada literei (partea de jos) dacă sunetul “S” se află 
la sfârșitul cuvântului.  

                                                      

                                                                                                 

   

                                                                                                                                                                             

                                    

 
(sabie, țestoasă, suc, os, salam, sac, pisică,cascadă, nas, vesel) 



CJRAE Sibiu – profesor logoped Ștef Irina                                   

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

PISICA SICA  

 

SUNT PISICA SICA           

SICA SFIOȘICA           

SICA MOFTUROASA    

SICA TACTICOASA        

 

SUNT PISI FRUMOASA 

MOASA MUSTĂCIOASA 

LENEVESC LA SOARE 

PÂNĂ SPRE - ÎNSERARE 

 

MĂ STRECOR PRIN CASĂ 

VIN TIPTIL SUB MASĂ 

PRIMESC O GUSTARE 

ȘI PORNESC LA VÂNĂTOARE

 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped  Ananie Ariana           
 

Joc interactiv - ,,Pronunță corect cuvintele cu ,,S"! 
 
Prin intermediul jocului online: ,,Pronunță corect cuvintele cu ,,S"!, 

copiii își dezvoltă atenția, își exersează și își consolidează sunetele deja emise. 
Obiectivele urmărite: pronunția corectă a sunetului ,,S” aflat  în poziție 

inițială, mediană sau finală în cadrul cuvintelor; dezvoltarea vocabularului; exersarea 
structurii propoziționale. 

Desfășurarea jocului: Copilul identifică imaginile cu sunetul ,,S”.. 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.  
             Grup țintă: preșcolari și școlari mici. 

 
 ,,Pronunță corect cuvintele cu ,,S"! 

 

 

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 
 

https://wordwall.net/play/9666/611/501


CJRAE Sibiu – profesor  logoped  Vesa Raluca                       

 
Diferenţierea sunetelor S şi Z 

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

cuvinte. 
 

                                    
     SAC                                                                     ZAC       
  

                                                               
            SARE               ZARE 
 

                                                                  
              SAR                                                                            ZAR 
 

                                                                           
                     PASĂ                                                                         PAZĂ 
 

 

                              
                                 VISA             VIZA 

                                                              
                 VARSĂ                                                                   VARZĂ 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped  Vesa Raluca                       

                                                                      
                      VASE                                                                     VAZE 
 

                                                                      
           OASE                                                                        OAZE 

 
 



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

 
DIFERENȚIERE S-Z   

 
- ÎNCERCUIEȘTE CU ROȘU IMAGINILE ÎN CARE AUZI SUNETUL “S” ȘI CU ROZ PE CELE  ÎN CARE AUZI PE “Z” 
- FORMEAZĂ PROPOZIȚII CU IMAGINILE DE MAI JOS. 

                                                  

                                                  

 

                                                                                   

 

                                                                             

 

                                                               



CJRAE Sibiu – profesor  logoped  Ananie Ariana           
 

Joc interactiv - : ,,Diferențiere S-Z. Are S sau are Z?,, 

  Prin intermediul jocului online: ,,Diferențiere S-Z. Are S sau are Z?,, copiii își 
dezvoltă atenția, își exersează și își consolidează sunetele deja emise. 

        Obiectivul urmărit: analiza fonematică,  diferențierea sunetelor S-Z la nivel de 
cuvinte monosilabice și plurisilabice în poziție inițială, mediană și finală. 
         Desfășurarea jocului: Copilul denumește imaginile conținând sunetele ,,S,, sau 
,,Z,,; 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-Z. Are S sau are Z?,, 

 

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 
 
 
 

https://wordwall.net/play/10825/560/520


CJRAE Sibiu – profesor  logoped  Ananie Ariana           
 
Anexa 2  
Fișă de lucru: ,,Diferențiere S-Z. Are S sau are Z?,, 

                      Pronunță corect. Colorează cu albastru cârtițele cu ,,S,, și cu verde 
cârtițele care conțin sunetul ,,Z,,! 

 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped  Vesa Raluca                       

 
Diferenţierea sunetelor S şi Ş 

 
 

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

                                                                                                                                   
                                      SAPĂ                                                                       ŞAPĂ 
                                                                                                       

                                                                                                                                    
                                        SOC                                                                           ŞOC 
 
                                                                                      

                                                                                                                                                         

                                                                                                                    
            SURĂ                                                                     ŞURĂ 
 
 

                                                                                                            
                             SCOALĂ                                                    ŞCOALĂ 

 

                                                                                   
     SIRET                                                                     ŞIRET                             



CJRAE Sibiu – profesor  logoped  Vesa Raluca                       
                                                          

                                                                                                    
           PASTE                                                                   PAŞTE 
 

                                                                                                                    
                                DESERT                                                                  DEŞERT 

 

                                                                         
                    MUSCĂ                                                                                     MUŞCĂ 
                                        

                                                                     
        PESTE                                                                      PEŞTE 

                                                                                                   
  

                                                         

                                                    
                                  CRESTE                                                              CREȘTE    
 

                                                                 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped  Vesa Raluca                       
                                   SUTA                                                                  ŞUTA       
                                                           

                                                               
                             COS                                                                                     COŞ 
                                           

                                                                                
                               NAS                                                                                      NAŞ   
   

                                                             
                      DUS                                                                           DUŞ 
 

                                                                  
                     COCOS                                                                COCOŞ 



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

 
DIFERENȚIERE S-Ș 

 
ÎNCERCUIEȘTE CU ROȘU IMAGINILE ÎN CARE AUZI SUNETUL “S” ȘI CU ALBASTRU PE 
CELE  ÎN CARE AUZI PE “Ș” 
FORMEAZĂ PROPOZIȚII CU IMAGINILE DE MAI JOS 
 
 
 

                                                    
 
 
 
 
 

                                                                                                                 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
DIFERENȚIERE S-Ș  :  ÎNCERCUIEȘTE CU ROȘU IMAGINILE ÎN CARE AUZI SUNETUL “S” 
ȘI CU ALBASTRU PE CELE  IN CARE AUZI PE “Ș” 
                                        -FORMEAZĂ PROPOZIȚII CU IMAGINILE DE MAI JOS 
 
 
 
 

                                                   
 
 
 
 
 

                                                  
 
 
 
 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 



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

 
DIFERENȚIERE S-Ș  :  ÎNCERCUIEȘTE CU ROȘU IMAGINILE ÎN CARE AUZI SUNETUL “S” 
ȘI CU ALBASTRU PE CELE  IN CARE AUZI PE “Ș” 
                                        -FORMEAZĂ PROPOZIȚII CU IMAGINILE DE MAI JOS 
 
 

                                     
 
 
 

                                        
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
DIFERENȚIERE S-Ș  :  ÎNCERCUIEȘTE CU ROȘU IMAGINILE ÎN CARE AUZI SUNETUL “S” 
ȘI CU ALBASTRU PE CELE  IN CARE AUZI PE “Ș” 
                                        -FORMEAZĂ PROPOZIȚII CU IMAGINILE DE MAI JOS 
 

                           
 
 

                           
 
 
 

                         
 
 
 
     

                                               



 
 
       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 
 
 
 

https://wordwall.net/play/1129/117/869


 
 
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,,! 

 
 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped  Vesa Raluca                       

 
Diferenţierea sunetelor S şi T 

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

cuvinte. 

                                                 
  SAC                       TAC        
 

                                                                           
                               SARE                                            TARE 
 

                                                                                    
                              MASĂ      MATĂ 
           

                                                                          
                          PASĂ                                                                 PATĂ 
 

                                                            
     LASĂ                                      LATĂ  
 

                                               
                          RASĂ                                                               RATĂ 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped  Vesa Raluca                       
                           

                   

                                                                                                                                                 
            TOS                                                                               TOT 
 

                                                              
PAS                                                                                PAT 
 

                                                                                                                                                                                                    
               MASCĂ                  MATCĂ 
 

 
Diferenţierea sunetelor S şi F 

 
 

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

                                                        
    SETE       FETE 
 

                                                            
       SOC      FOC 
 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Șerban Mirela      

 
CONSOLIDAREA SUNETULUI “S” ÎN VERSURI 

 

Citește sau reprodu după modelul unui adult versurile poeziilor de mai jos. 
Asociază conținutul poeziilor cu imaginile potrivite scriind numărul adecvat în coloana 
liberă din dreapta.   
1. Sandu, Sebi, Simion 

Beau din sticle cu sifon 

 

 

2. În sacoșă pun salată 
Și salamul câteodată 

 

 

3. Suc, săpun, sită, sapă 
Toate în sac, n-o să încapă 

 

 

4. Costi a lăsat pe masă 
Supa sa gustoasă 

         

 

5. Pe masă, sub sticlă 
Stă sabia lui Costică 

          

 

6. Lângă sobă stă Sisica 
Supărată mititica 

 

              

 

 
 
 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Șerban Mirela      

 

CONSOLIDAREA SUNETULUI “S” ÎN VERSURI 
 
Citește sau reprodu după modelul unui adult versurile poeziilor de mai jos. 
Asociază conținutul poeziilor cu imaginile potrivite scriind numărul adecvat în coloana 
liberă din dreapta.   
 

1. Smântâna se pune în sos 
Ca să fie mai gustos 

       

 

2. Pis, pis, pis, pe înserat 
Toți pisoii s-au culcat 

   

                          

 

3. Stanca stă în castan 
Cu Stan Castan 

 

  

 

4. Un vultur stă pe pisc 
Cu un pix în plisc 

 

 

 

5. Sub masă, se ascunde mânioasă 
Pisica mea făloasă 

 

  

 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Șerban Mirela      

 

CONSOLIDAREA SUNETULUI “S” ÎN POEZII 
Salata 

Pregătesc o cină gustoasă 

În castronul de pe masă. 

Varză, castraveți, ardei 

Pun și sare și ulei. 

Tai o roșie mai mare 

În subțirele felioare. 

Pun o ceapă de pe strat... 

Și-o salat-am preparat. 

Miaunica 

 
Miaunica  pisicuța  

Tare-i tristă sărăcuța 

N-are nici un sul de lână 

Să-l arunce și să-l dea 

Rostogol peste saltea. 

Apa rece 
                                                     de Mihai Negulescu 

Cu săpun mă spăl 

Și cu apă rece, 

Peste fața toată, 

Mult clăbuc îmi trece. 

Și ce dacă somnul 

Nu vrea ca să plece? 

Eu dacă mă spăl, 

Sunt vioi cât zece. 

                    

 

 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Șerban Mirela      

 
Face oricine ce vrea 

                                                        de Ana Blandiana (fragment) 

Citește Desenează 

În grădina mea, şirete, 
Piersicile-s violete, 

piersici violete 

 

 

Iar prunele, şi mai şi, 
S-au făcut portocalii; 

prune portocalii 

 

 

Căţăraţi cu mult dichis, 
Strugurii cresc în cais; 

struguri în cais 

 

 

Castraveţii cum să spun, 
Au pornit să urce-n prun, 

castraveți în prun 

 

 

Pe-o tulpină de mărar, 
Se roşeşte-un gogoşar; 

gogoșar pe mărar 

 

 

Sub o frunză de măcriş, 
Creşte-o floare pe furiş; 

o floare 

 

 

Sub o tufă de urzici, 
Ziua doarme-un licurici; 

un licurici în urzici 

 

 

Sub un fir de caprifoi, 
Stă şi toarce un pisoi. 

pisoi în trifoi 

 

 
 
Surse: 
https://bookzone.ro/blog/poezii-pentru-copii-versuri-frumoase-si-haioase-dedicate-juniorilor/    și    creații proprii ; imag. Pixabay  

 
 

https://bookzone.ro/blog/poezii-pentru-copii-versuri-frumoase-si-haioase-dedicate-juniorilor/


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

JOC: BISCUITELE - propoziții 
 
Unește cu o linie biscuitele cu celelalte imagini și formează propoziții după următorul exemplu: 
 
 
 
 
  Eu mănânc biscuite cu sare. 
  Eu mănânc biscuite cu strugurei.  etc 
 
 
 

            
 
 
 
 
 

                                                          
 
 
 
 
        

                                                                            
             

 
 
 
 



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

Citește și desenează 
 
Citește propozițiile și reprezintă ideea înțeleasă printr-un desen :   
 

  
        . 
          
 

Silvia este veselă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabina este 
somnoroasă. 

Sorina s-a dus la 
Simona. 

Costi sare peste semn. 

Sandu sapă salata în 
seră. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simion se spală cu 
săpun. 
 

Pisica se ascunde sub 
masă. 

Vasile pescuieşte. 
 

Sorin iese afară. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandalele sunt în nisip. Pisica este pe sobă. Pasărea este  deasupra 
satului. 

Sanda stă pe sac. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vasile este sănătos. E soare și senin azi. Supa e de salată. 



CJRAE Sibiu – profesor logoped Anghel Adriana                        Acest material are scop didactic/educațional noncomercial 

 

Automatizarea sunetului “S” cu ajutorul versurilor din poezii 
 
 

 
 
                        
                                     Sandalele lui Săndel 

 
Pe o frunză de spanac 
Stă Săndel cam supărat. 
Și-a pierdut ale lui sandale 
Într-o oală cu sarmale. 
 
Cine m-o fi pus pe mine 
O lăcustă mititică 
De pisică să n-am frică 
Și s-ascult de-a mea burtică? 
 
 
 
 
 
 
M-am dus la pisică acasă,            Și-am mâncat pe săturate 
Am văzut oala pe masă,                                       Calde, bune, aromate 
Și c-o săritură mare                                              Sărmăluțe minunate 
Pleosc în oala cu sarmale.                                    Și frumos împachetate 
 

,  
. 

 
                                                          Dar când a venit pisica 
                                                          Fugind eu în graba mare 
                                                           Am uitat de bună seamă, 
                                                           Sandalele în sarmale. 
     
 
 
 
Surse: Sandalele lui Sandel-Jucarii vorbarete.ro 
Imagine: freepik.com 
 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Vass Emanuela               

 

Joc interactiv -  ,,Caută cuvintele!” 

Prin intermediul jocului online: ,,Caută cuvintele!”, copiii își dezvoltă atenția, își 
exersează și își consolidează sunetul S, exersează citirea și ordonarea literelor mici de 
tipar în cuvinte.  

Obiectivul urmărit: exersarea și consolidarea sunetului ,,S” la nivel de cuvinte 
monosilabice și plurisilabice, manipularea fonemelor/grafemelor.  

 Desfășurarea jocului: Copilul aranjează/trage grafemele cu ajutorul mouse-ul 
formând denumirea imaginii indiciu. Pentru diversificare, la finalul jocului, cu ajutorul 
răspunsurilor afișate, copiii, după ce denumesc corect imaginile, despart în silabe 
cuvintele și alcătuiesc propoziții. 

Pentru completarea activității se lucrează fișa de lucru din anexa 1. 
Grup țintă: școlari mici. 

 
,,Caută cuvintele!” 

 

 
 

START JOC! 
        

  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! 

https://wordwall.net/play/8088/034/253


CJRAE Sibiu – profesor  logoped Vass Emanuela               

 

 



CJRAE Sibiu – profesor logoped Boldoșan Emilia         
 
Citește textul. Pronunță cât mai corect cuvintele care conțin sunetul „s”. 

 

La săniuș 

 

Sorin este cu sora lui la Sinaia.  

A nins mult. Acum cerul este senin iar soarele strălucește puternic. 

Cei doi frați se dau cu sania. Sania alunecă pe zăpada strălucitoare. La 

un moment dat sania se rostogolește în zăpadă.  

Copiii sunt veseli și fericiți. 

 

 

 

 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped  Ananie Ariana           
 

Joc interactiv - ,,Anagrame cuvinte cu S” 
 

Prin intermediul jocului online: ,,Anagrame cuvinte cu S”  copiii își 
dezvoltă atenția, își exersează și își consolidează sunetele deja emise, 
exersează citirea literelor mari de tipar. 
         Obiectivul urmărit: exersarea și consolidarea sunetului ,,S,, 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 ,,S,,. La finalul 
jocului, copilul primește feedback sub forma răspunsurilor corecte. 
        Pentru completarea activității se lucrează fișa de lucru din anexa 3. 
        Grup țintă: școlari mici. 

,,Anagrame cuvinte cu S” 

 
https://wordwall.net/play/10892/694/841 

                                                              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 
 
 

https://wordwall.net/play/10892/694/841


CJRAE Sibiu – profesor  logoped  Ananie Ariana           
 
Anexa 3 
Fișă de lucru: ,,Anagrame cuvinte cu S”.  Descoperă în careu                      

cuvintele cu ,,S,,. Pronunță-le corect și încercuiește-le!  

 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Șerban Mirela      

    

GHICITORI 
 

Citește versurile ghicitorilor și găsește răspunsurile adecvate în imaginile plasate 
dedesubt; scrie în căsuțele de sub imagini numărul potrivit  ghicitorii. 

1. 
Iese pe ascuns din casă 
Scumpa mea felină 
grasă. 
Ea sare la păsărele 
Se suie în pom la ele. 

2.  
În grădini pe înserate 
Mănâncă pe săturate 
Morcovi, verze și salate. 
E pufos și sperios 
Animalul meu dințos. 

3.  
Se aude seara dinspre lac 
Serenada ce o fac. 
Verzi, umflați, cu gura mare 
Cântă să-și găsească soțioare 
 

4.  
Închis, deschis 
Aprins, stins. 
Un click apăsat 
Și lumina ai setat 

5.  
Când este senin 
Sus pe cer îl găsim. 
Dimineața el răsare 
La apus încet dispare. 

6.  
Când stele se ivesc 
Ochii ușor se lipesc. 
Vise suave se lasă 
 Adormind lumea în casă.  

7. 
Sus în colțul de la casă 
O insectă grațioasă 
Țese-o scară de mătase. 
Pânza lui este subțire 
Cu strălucitoare fire. 

8. 
În oala de pe masă  
E o zeamă grasă 
Caldă și gustoasă 
 

9. 
O insectă săltăreață 
Verde, cu picioare lungi. 
Sare-n lanul plin de spice 
Strică tot de n-o alungi. 

 

                             
            iepurașul                                         broscoii                                             pisica                                      supa 

      
   

                                          
                   somnul                       păianjenul                  becul                        soarele                    lăcusta  
  

 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Șerban Mirela      

REBUS  CU  GHICITORI 
 
Răspunde la ghicitorile de mai jos pentru a completa rebusul și a afla răspunsul cheie ce trebuie 
desenat la sfârșit. (Imaginile te ajută să găsești răspunsurile mai ușor.) 

 
 

      6          

1               1 

2               2 

3               3 

4               4 

5               5 

                

 
   1. Oare care poartă lasă     2. Bicicletă cu proptele 
       Să intre lumina în casă          Stă pe nas nu pe șosele 
 
    3. Stă pe tavan sau pe masă     4. Un castron cu găurele 
        Seara face lumină în casă                      Lasă apa să treacă prin ele 
 
   5. O cutie cu fereastră      6. Este ca o pungă mare 
        Cântă și vorbește-n casa noastră.       Țesută din pânză tare. 
        
 

                           
 
 
 
 
 
 

______________________ 
 

  



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Șerban Mirela      

Propoziții – Citire conștientă 
 
Citește și înconjoară afirmațiile adevărate: DA/ NU. Completează desenul atunci când 
ți se cere. 
 

MIȚI  

 

1. Este aceasta o pisică? 

Da          Nu 

2. Pe pisică o cheamă Miți? 

Da          Nu 

3. Pisica are blana deasă? 

Da          Nu 

4.Vânează pisica șoricei și păsărele? 

Da          Nu 

5. Are pisica gheare ascuțite? 

Da          Nu 

6. Poartă pisica pantaloni galbeni? 

Da          Nu 

7. Pisica  trăiește în  sălbăticie? 

Da          Nu 

8. Sunt dungi groase pe blana ei? 

Da          Nu 

9. Ea stă ascunsă după masă? 

Da          Nu 

10. Simion îi spune o poveste? 

Da          Nu 

11. Laptele și smântâna sunt delicioase 

pentru pisică? 

Da          Nu 

12. Pisica vede deosebit de bine 
noaptea? 

Da          Nu 
13. Deasupra ei zboară o pasăre? 

Da          Nu 

14. Pisica poate fi dresată ușor? 

Da          Nu 

15. Pisica este animal domestic? 

Da          Nu 

16. Desenează un culcuș pentru Miți. 

 

17. Colorează culcușul cu albastru. 

 

18. Desenează o fundiță  la gâtul pisicii. 

 

19. Leagă un clopoțel de coada pisicii. 

 

20. Desenează un șoricel  în spatele ei. 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Șerban Mirela      

 

 
Citire conștientă – propoziții amuzante 

 
Imag. sugestive Citește propoziția  apoi 

 
alege și completează corect.  

 1.       

Scara este pentru ....... visat   suit    mâncat 

2.      

Baschetul este un ...... sos    sport    copac 

3.      

Viespea are un  ....... ghiozdan     sac      ac 
 

 4.      

Spălăm mâinile cu  ......... zahăr     ulei     săpun 
 

5.      

În  deșert  cresc ........... biscuiți  lalele     cactuși 
 

6        

În pământ scurmă o  ..... sonerie       găină          muscă 

7.     

Girafa trăiește în ...... șură   stână   sălbăticie 

8.     

Racheta zboară în ……. bucătărie   spațiu   poșetă 

9.       

Fereastra este din …… stofă   stâncă    sticlă 

10.    
Semaforul se află pe ….. avion    casă    stradă 

11   .  

Soarele este ….. pufos   călduros   ploios 

12.      

Sara coase un ………. pas      glas     nasture 

 
 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Șerban Mirela      

Joc – „Știi răspunsul? Care este cuvântul potrivit?” 

Completează propoziția cu cuvântul corect conform sensului. (Scrie cuvântul pe linia trasată) 

 

 

1. Sucul se  ___________  pe jos.                         2. Este mult nisip în  ___________ . 

 

 

 

 

3.  Această ___________ este albăstruie.              4. Eu   _________  întinsă pe saltea.  

 

 

 

 

5. Simona spală     __________ .                                6. Sebi și Serena   _________  veseli . 

 

 

 

 

7. Brânza este   ___________ cu răzătoarea.        8. Bluza este _____________ . 

 

 

(varsă/ varză,  desert/deșert,  musca/ mușcă,  zac/ sac, vaze/vase,  sar/zar,  rasă/rază,  groază/groasă) 



CJRAE Sibiu – profesor  logoped Vass Emanuela               

 

Joc interactiv - ”Propozițiile sunetului S” 

Prin intermediul jocului on-line ”Propozițiile sunetului S”, copiii exersează auzul 
fonematic şi automatizează sunetul ”S” în propoziții.  

Obiectivele urmărite: analiză fonematică, pronunţarea corectă a cuvintelor care 
conţin sunetul ”S”; exersarea structurii propoziționale.  

Desfășurarea jocului: Jocul conţine un număr de 12 propoziții și 12 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 S și se lucrează fișa de lucru 
din anexa 1.  

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

”Propozițiile sunetului S” 

 

START JOC! 

 

 
         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! 

https://wordwall.net/play/7778/972/672


CJRAE Sibiu – profesor  logoped Vass Emanuela               

 

 


