
Sunetul S

1. Pisica neascultătoare   

Lapte a turnat din sticlă
Ca să bea a mea pisică
Sanda, pisicuţa mea,
Doar lapte ar vrea să bea.

Sanda îşi bagă lăbuţa,
   - Stai, se bea doar cu limbuţa!

Sanda nu m-a ascultat
Stă ascunsă acum sub pat,

Singură şi supărată,
C-a murdărit casa toată.
Cu lăbuţa a vărsat,
Tot laptele pe sub pat.

Sanda nu fii supărată
Ai să speli tu casa toată
De nu asculţi, altă dată
Ai să mesteci doar salată.

Activitate logopedică

Obiectiv: 
- consolidarea sunetului S 

Materiale:
- poezia Pisica neascultătoare şi fişa nr.13, acuarele, pensulă, bureţel de vase, o coală de 
bloc de desen
- material verbal: sticlă, pisică, Sanda, pisicuţa, să, stai, se, ascultat, stă, ascunsă, singură, 
supărată, casa, vărsat, sub, speli, asculţi, mesteci, salată

Procedură:
Pas1: 
- i se va prezenta copilului poezia Pisica neascultătoare şi fişa nr.13
Pas2: 
- se va înmuia un colţ al buretelui în acuarelă de culoare albastru deschis

Varianta1
Pas3: 



- cu ajutorul buretelui, copilul va face urme pe coala de hârtie, imitând urmele de lăbuţe 
ale pisicii din poezie
Pas4:
- la fiecare urmă de lăbuţă pe care copilul o va face pe coala de hârtie, va repeta după 
logoped/părinte câte un cuvânt din poezie, care conţine sunetul S

Varianta2
Pas3:
- după fiecare urmă de lăbuţă pe care copilul o va face pe coala de hârtie, acesta va spune 
câte un cuvânt care conţine sunetul S şi de care îşi aduce aminte din poezie 

Indicaţie de lucru:
- Cu ajutorul bureţelului înmuiat în acuarelă de culoare albastră, vei face pe coala de 
hârtie urme de lăbuţe de pisică. La fiecare urmă de lăbuţă, vei repeta după mine un 
cuvânt.
- La fiecare urmă de lăbuţă, vei spune un cuvânt cu S din poezie, de care îţi aduci aminte.

Activitate de consiliere

Obiectiv: 
- însuşirea bunelor maniere la masă

Materiale:
- poezia Pisica neascultătoare, fişa nr.13, două şerveţele de hârtie, un pahar de plastic

Procedură:
Pas1:
- i se va prezenta copilului poezia Pisica neascultătoare şi fişa nr.13
Pas2:
- se va discuta poezia cu ajutorul întrebărilor de conţinut
Pas3:
- se va introduce în paharul de plastic un şerveţel de hârtie 
Pas4:
- copilul va juca rolul pisicii şi va scoate şerveţelul din pahar, îl va rupe în bucăţi mici şi 
îl va împrăştia pe jos
Pas5: 
- copilul va trebui să adune bucăţelele de hârtie 
Pas6:
- copilul va lua un alt şerveţel, pe care îl va aşeza în palmă şi va imita o pisicuţă care bea 
frumos, lapte, doar cu limbuţa
Pas7:
- se vor utiliza întrebările de personalizare

Întrebări de conţinut:
1. Ce îi plăcea pisicuţei Sanda să bea?



2. A fost ascultătoare Sanda şi a băut laptele doar cu limbuţa?
3. Ce s-a întâmplat dacă Sanda nu a fost ascultătoare?
4. Ce pedeapsă a primit Sanda pentru că a murdărit casa cu lapte?
5. Ce va păţi Sanda pe viitor dacă nu va asculta?

Întrebări de personalizare:
1. Ce s-a întâmplat când ai fost pisicuţă şi nu ai băut frumos laptele?
2. Ce a trebuit să faci după ce ai făcut mizerie?
3. A mai trebuit să cureţi atunci când ai băut frumos laptele?
4. Ce se întâmplă atunci când nu mâncăm frumos la masă în bucătărie ci mâncăm în 
cameră?
5. De ce crezi că e mai bine să mâncăm frumos la masă în bucătărie?




