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I. Silabe şi logatomi 

1. Exerciţii în silabe directe 
 

- prelungit: şşşo, şşşu,şşşa, şşşe, şşşi, şşşă, şşşâ 
- neprelungit: şo, şu,şa, şe, şi, şă, şâ 
- se pronunţă consoanele cu maxilarele strânse, se 
face pauză, apoi se deschide brusc:  
                   ş-o, ş-u,  ş-a, ş-e, ş-i, ş-ă, ş-â; 
        şo-şo, şu-şu, şa-şa, şe-şe, şi-şi, şă-şă, şâ- 
                   şâ; 

2. Exerciţii în poziţie intervocalică oşo, uşu,  aşa, eşe, işi, ăşă, îşâ 
- cu vocale diferite: oşa, oşe, oşi, oşu, oşă, oşâ; 
          uşa, uşe, uşi, uşo, uşă; 
          aşe, aşi, aşo, aşu, aşă, aşâ; 
          eşa, eşi, eşo, eşu, eşă, eşâ; 
          işa, işe, işo, işu, işă, işâ; 

3. Exerciţii în silabe inverse - prelungit: oşşş, uşşş, aşşş, eşşş, işşş, ăşşş, îşşş; 
- neprelungit: oş, uş, aş, eş, iş, ăş, îş 

4. Exerciţii în logatomi şoş, şuş, şaş, şeş, şiş, şăş, şâş 
- pronunţare fără vocale: ş.....ş, ş.....ş, ş......ş, ş....ş, 
ş.....ş; 

5. Exerciţii în combinaţii 
consonantice 

şpa, şpe, şpi, şpo, şpu, şpă; 
şta, şte, şti, şto, ştu, ştă; 
şca, şche, şchi, şco, şcu, şcă 
şma, şme, şmi, şmo, şmu, şmă; 
şna, şne, şni, şno, şnu, şnă; 

ştra, ştre, ştri, ştro, ştru, ştră 

6. Exerciţii de diferenţiere  
- ş cu s, ş cu j 
 

şa-sa     aş-as     aşa-asa     şaş-sas     şas-saş 
şe-se     eş-es     eşe-ese     şeş-ses     şes-seş 
şi-si       iş-is       işi-isi       şiş-sis      şis-siş 
şo-so    oş-os     oşo-oso    şoş-sos     şos-soş 

şu-su    uş-us     uşu-usu    şuş-sus     şus-suş 
 
şa-ja     aş-aj     aşa-aja     şaş-jaj     şaj-jaş 
şe- je    eş-ej     eşe-eje     şeş-jej     şej-jeş 
şi-ji       iş-ij      işi-iji       şiş-jij      şij-jiş 
şo-jo    oş-oj     oşo-ojo    şoş-joj     şoj-joş 
şu-ju uş-uj  uşu-uju    şuş-juj     şuj-juş 

II. Cuvinte 

1. Cuvinte cu sunetul „ş” iniţial monosilabice: şoc, şut, şal, şah, şa, şanţ,  



                        şef,şerpi, şir, şi  
bisilabice: şopti, şoşon,  
                 şubă, şură, şurub, 
                 şase, şarpe, şapcă, şade, şapte, şale, şalău, 
                 şerif, şină, şiroi, şiret; 
polisilabice: şopârlă, şoricel, şobolan, şugubăţ,  

                    şantier, şarade, şalupă,  
                    şerveţel, şemineu, şiroaie 
cu grupe consonantice: şnur, şniţel,  
                                      şpaclu, şcoală, şterge,  
                                      ştrand, şmecher 

2. Cuvinte cu sunetul „ş” median bisilabice: uşor, roşu, Mişu,  
                  aşa, Nuşa, aşez, coşar,  
                  tuşi, păşi, deşi, vişin,  
                  fişă, guşă, creşă, meşă 
polisilabice: roşie, puişor, mătuşa, mănuşă, păpuşa, 

                    orăşel, cireşe, vişine, maşină, cămaşă 
cu grupe consonantice: poştaş,  
                    peşte, meşter, creşte, veşted,  
                    praştie, linişte, cleşte,  
                    ceaşcă, cuşcă, puşcă, caşcaval, cloşcă, 
                    frişcă, morişcă,  
                    duşman, moşneag; 

3. Cuvinte cu sunetul „ş” final     monosilabice: coş, moş, borş,  
                       duş, tuş 
                       caş, naş,  
                        leş  
bisilabice: cocoş, ţăruş, golaş,  

                  făraş, codaş, cosaş, oraş, 
                  leneş, tufiş, gheţuş, culcuş  
polisilabice: cocoloş,  
                     gălbenuş, cărăbuş, derdeluş, 
                     covoraş, umeraş, copilaş, bogătaş,  
                     acoperiş, tovarăş 

III. Propoziţii 

(cu „ş” în toate cele trei poziţii) simple: Şalul e roşu. 
            Moşul e şofer.  
            Şade pe şină. 
            Muşc dintr-o roşie. 
            Lăbuş e la culcuş. 
            Pe gheţuş e alunecuş. 
            Ştiu nişte poveşti. 
 Ştefan este poştaş. 
 Naşa ia faşa.  

            Fă aşa şirul! 
 Mă laşi păgubaş? 
 Creşti peşti? 



 Copilaşul are şoşoni.   
dezvoltate: Şerban e un şcolar pus pe şotii. 
                  Nuşa priveşte şaşiu. 
                  În tufiş e un cocoş roşu. 
                  Am caişi şi vişini. 
                  La duş e un moş. 
                  Coşul e uşor dacă laşi şase roşii. 
       Copilaşul are şal şi şoşoni.  
       Am prins şurubul cu un cleşte. 
       Verşi gogoşile pe făraş! 
                  Poştaşul aduce poşta la şcoală. 
       Anuşca doreşte nişte cireşe. 

IV. Cuvinte paronime  

cu s-ş şi ş-z cos- coş                       paşnic - paznic 
peste-peşte  şale - zale 
sură-şură 
sale- şale 
scoală- şcoală 
creste-creşte 
muscă- muşte 
paste-paşte 
pisc-pişc 
Siret-şiret 
soc-şoc 
sută-şută 

 
 


