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J. Pioget atestă că jocul – exerciţiu constă în repetarea pentru plăcerea activităţii însuşite 

pe alte căi în scopul adaptării.  
El îndeplineşte o funcţie fonetică, dar şi informativă, fiind acela ce organizează plenar 
copilul, o angajare atât pe verticală, cât şi pe orizontală a activităţilor psihice. 
 Exerciţiile – joc se desfăşoară în grupuri mici de copii şi în muncă individuală, chiar şi 
frontal, în scopul pregătirii verbale a activităţilor dirijate. Ele au caliatea de a putea fi 
adaptate nivelului de dezvoltare a limbajului fiecărui copil şi de a permite repetarea 
exerciţiului de atâtea ori cât este necesar pentru a se obţine saltul calitativ pe o treaptă 
superioară de dezvoltare a copilului. 
 Metodica desfăşurării acestor exerciţii este următoarea: 
 copiii sunt introduşi în mod atractiv în exerciţiul – joc prin trezirea şi menţinerea 
interesului pentru el; 
 educatoarea explică şi demonstrează exerciţiul pe care copiii îl au de realizat; 
 copiii execută exerciţiul sub supraveghera educatoarei; 
 educatoarea sintetizează materialul verbal exersat, analizează şi apreciază munca 
preşcolarilor. 
De obicei, jocurile – exerciţiu precedă jocurile didactice, pentru familiarizarea copiilor cu 
expresiile, cuvintele sau imaginile folosite în timpul jocului didactic. 
Pentru formarea limbajului şi a capacităţilor de comunicare verbală un loc important îl au 
jocurile – exerciţiu care sporesc numărul de cuvinte cunoscute şi folosite activ, precum şi 
jocurile – exerciţiu de întrebuinţare a cuvintelor în contexte noi, neânvăţate, dar care 
concordă cu sistemul limbii, pentru că vorbirea poate avea atât caracter reproductiv cât şi 
creator. 
 Copiilor le place să se amuze jucându-se cu vorbele, schimbând cuvintele între ele, ori 
sunetele şi silabele din interiorul cuvântului. Le place să alcătuiască structuri verbale absurde 
şi să se amuze de rezultat. 
a)  Jocuri – exerciţiu pentru depistarea tulburărilor de limbaj 
Prin exerciţiu – joc copiii sunt atraşi, interesaţi, participativi, prelungind uneori „jocul” şi în 
afara activităţilor organizate. În acest fel noi nu „predăm” sunetele, ci „ne jucăm” invăţând 
pronunţia corectă a sunetelor, chiar şi a celor mai grele. 
 Ca să realizăm această metodă, ne folosim – după caz – de explicaţia sumară pentru a le 
atrage atenţia, de demonstraţie, din partea cadrului didactic, precum şi de imitaţie din partea 
copiilor. Sistemul nostru de exerciţii trebuie însuşit temeinic de educatoare şi aplicat selectiv, 
în funcţie de vârstă şi particularităţile individuale privind felul abaterii de la vorbirea 
normală. 
 
 



1. Exerciţiul pentru pronunţarea corectă a silabelor 
Copiii cu spatele la educatoare, repetă silabe, cuvinte pronunţate uşor, fără accent: 
 o – î   to, da   jar – var 
 ji – v   bo, pa   sar – ţar 
 z – f   do, na   mor – nor 
    ma, pa   vâj – fân 
2. Să pronunţăm corect cuvintele: 
maşină – macină   picior – piciol 
şofer – şofel    par – pal 
raţă – laţă    zahăr – zahăl 
jucărie – jucălie   mare – male 
3. Să găsim mai multe cuvinte care încep cu acelaşi sunet: 
Educatoarea spune un sunet, iar copiii vor spune mai multe cuvinte care încep cu acelaşi 
sunet: 
a) Ana, ac, ardei, aşa; 
b) babă, bot, bar, bondar; 
c) cucu, cară, casă, car; 
....................................... 
r)    raţă, rar, roşii, rândunică; 
p)   papă, par, picior, prosop. 
4.  Găsiţi răspuns la ghicitori: 
 Care floare este parfumată şi are spini? 
 Care fructe se pun la urechi? 
 Care animal toarce? 
b) Jocuri – exerciţiu pentru dezvoltarea auzului fonematic 
Auzul fonematic este o particularitate a auzului uman, care constă în capacitatea de a 
identifica şi diferenţia sunetele limbii vorbite. Unele investigaţii de specialitate, precum şi 
observaţiile noastre, evidenţiază faptul că există copii care au capacitatea de a recepta 
fonemele dar nu le pot exprima verbal, pe când alţii pot auzi diferenţiat, corect, fiecare sunet 
din cuvânt, iar pe de altă parte .... să analizeze şi să sintetizeze sunetele, să opereze cu 
fenomele pentru a ajunge la structura fonematică a cuvântului şi deci la structura propoziţiei. 

 Auzul fonematic la preşcolari se poate educa prin următoarele măsuri: 
 modelul de pronunţie corectă al educatoarei; 
 exersarea pronunţiei corecte a sunetelor şi combinaţiilor de sunete prin exerciţii – joc 
1. „Repetă după mine!” 
    Copiii repetă cuvintele rostite de educatoare: 
 - pentru r – l: 
 ramură – lamă; 
 rac – lac; 
 rar – val. 

- pentru p – b: 
 paie – baie; 
 pere – bere. 
2. „Spune cum face?”  
    Copiii imită glasul animalelor, apoi în grup imită glasul şi mişcările corespunzătoare: 
 Cum face câinele?  (ham, ham) 



 Cum face pisica?  (miau, miau) 
 Cum face ursul? (mor, mor) 
 Cum face albina? (zum, zum) 
 
3. „Bondarii şi florile” 
    Copiii, imitând bondarii, zboară în jurul florilor. Apare un şarpe (ssss) şi bondarii se 
ascund după flori. 
4. „Fetiţa şi gâştele” 
    Acest joc contribuie la reproducerea corectă a sunetelor „ş”, „s”. 
  Desfăsurat sub formă de povestire, jocul are sarcină uşoară şi plăcută pentru copii de a 
imita, atunci când internin personajele gâşte, sunetele scoase de acestea. 
 5. „Spune cât mai multe cuvinte!” 
- „a” – acar, animal, acasă, albină, .......... 
- „ţ” – ţăran, ţigară, ţară, ................... 
- „m„ – mama, masă, marcă, ............. 
- „l„ – lac, lame, lună, lanternă .......... 
 
 

 
 


