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CAPITOLUL V 

Jocuri şi exerciţii pentru… 
 

V. 1. Etapele generale de corectare a dislaliei 
 
1. Gimnastica generală: 

Se desfăşoară sub formă de jocuri, copilul participând cu plăcere la 
realizarea acestora. În următoarele rânduri vă oferim câteva exemple de jocuri şi 
exerciţii: 

 ne trezim din somn, ne întindem; 

 imitarea spălatului pe mâini, pe faţă; 

 pieptănatul părului; 

 imitarea înotului (braţele se rotesc alternativ); 

 mersul uriaşului (se merge în cerc cu paşi mari); 

 mersul piticului (se merge în cerc în poziţie ghemuită); 

 săritura broscuţei (se realizează sărituri de pe loc); 

 bicicleta (pumnii aduşi la nivelul pieptului realizează o mişcare de rotire 
alternativă faţă-spate); 

 bate vântul copacii (braţele întinse deasupra capului realizează mişcări 
simultane stânga-dreapta); 

 culesul fructelor (mers pe vârfuri cu ridicarea alternativă a braţelor); 

 culesul legumelor (se ia poziţia ghemuită, iar mâinile imită culesul 
legumelor); 

 mersul trenului (braţul formând un unghi de 90
o 

execută o mişcare 
circulară înainte) 

 avionul (braţele sunt întinse, iar corpul imită zborul unui avion); 

 firul de aţă (se întinde un fir de aţă şi se cere copilului să calce doar pe fir 
până la capătul acestuia); 

 foarfeca (braţele întinse realizează mişcări simultane de încrucişare); 

 pasărea (braţele imită zborul unei păsări); 

 ploaia (vârfurile degetelor bat în masă); 

 furtună (sărituri pe loc, imitându-se ropotul picăturilor de ploaie); 

 căţeluşul şchiop (sărituri într-un picior); 

 ceasul (se ridică un picior şi se mişcă în faţa şi-n spate); 



 mingea (cu ambele picioare se realizează sărituri pe loc); 

 clopotul (aplecarea capului stânga-dreapta – „bing-bang”); 

 imitarea spălatului de haine; 

 stoarcerea hainelor; 

 scuturarea hainelor; 

 imitarea tăierii lemnelor cu fierăstrăul;  

 barza (se ridică un picior şi se cere copilului să-şi păstreze cât mai mult 
echilibrul); 

 iepuraşul (se imită săritura iepuraşului); 

 prindem musca (închiderea şi deschiderea pumnului); 

 Bravo! (aplauze). 
2. Gimnastica articulatorie 
a). Gimnastica articulatorie facială: 

 Unde-i bomboana? (se plimbă limba dintr-o parte în alta a obrajilor); 

 spargem balonul (se umflă obrajii, iar cu degetele se lovesc uşor, aerul 
fiind expirat pe gură); 

 umflarea succesivă a obrajilor; 

 trasul cu ochiul (închiderea alternativă a ochilor); 

 somnul (închiderea lentă a pleoapelor); 

 zâmbetul (Facem o poză, zâmbeşte te rog!); 

 la medic (deschiderea largă a gurii cu emiterea sunetului „A”); 

 expresiile emoţionale (mimarea diferitelor expresii emoţionale: bucuria, 
supărarea, uimirea, furia etc.); 

 sărutul (se cere să se exerseze sărutul pe mână). 
b). Gimnastica articulatorie linguală: 

 Cum mănâncă pisica lapte? (mişcări scurte ale limbii spre exterior); 

 După ce a mâncat pisica se linge pe botic. (vârful limbii atinge buza 
superioară); 

 Ne ştergem dinţii! (limba parcurge suprafaţa dinţilor); 

 bate ceasul: tic-tac (interior - limba atinge succesiv obrajii; exterior – 
limba atinge succesiv colţurile gurii); 

 bomboana (limba se lipeşte de cerul gurii, imitându-se suptul bomboanei); 

 Poţi să-ţi atingi nasul cu limba? (se încurajează copilul să îşi apropie cât 
mai mult vârful limbii de nas); 

 mersul calului (se imită cu ajutorul unui pocnet realizat prin lipirea limbii 
de cerul gurii); 

 Cine are limba mai lungă? (se scoate limba sub formă ascuţită); 

 lopata (se scoate limba moale şi neascuţită, sub forma unei lopeţi); 

 atingerea unei bomboane cu vârful limbii; 

 ghemul (retragerea vârfului limbii spre cerul gurii); 

 motocicleta (limba se scoate printre buze, aerul se expiră pe gură, 
producând un zgomot ce imită motorul unei motociclete). 

 


