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I. Silabe şi logatomi 

1. Unirea sunetelor componente 
prin dispariţia progresivă a 
pauzei 
 

t.........................................s 
t................................s 
t..........................s 
t...................s 
t............s 
t......s 
t - s 
ts 

2. Silabe directe ţe, ţi, ţă¸ ţâ, ţa, ţo, ţu 

3. Exerciţii în poziţie intervocalică - eţe, iţi, ăţă, îţâ aţa, oţo, uţu 
- cu vocale diferite: aţe, aţi, aţo, aţu, aţă, aţâ; 
          eţa, eţi, eţo, eţu, eţă, eţâ; 
           iţa, iţe, iţo, iţu, iţă, iţâ; 
          oţa, oţe, oţi, oţu, oţă, oţâ; 
          uţa, uţe, uţo, uţă, uţâ; 

4. Silabe inverse eţ, iţ,  ăţ, îţ ,aţ, oţ, uţ 

5. Exerciţii în logatomi ţeţ, ţiţ, ţăţ, ţâţ , ţaţ,  ţoţ, ţuţ 
- pronunţare fără vocale: ţ...ţ, ţ....ţ, ţ....ţ, ţ...ţ, ţ...ţ 

6. Exerciţii de diferenţiere s - z şi ţ 
- ş 
 

ses - zez ţeţ- şeş 
sis- ziz  ţiţ - şiş   
sas - zaz ţaţ - şaş 
sos - zoz ţoţ - şoş 
sus - zuz ţuţ - şuş; 
 
te - ţe  ţe - se             ţe - şe 
ti - ţi  ţi - si  ţi - şi 
tă - ţă  ţă - să             ţă - şă 
tâ - ţâ  ţâ - sâ             ţâ - şâ 
ta - ţa  ţa - sa             ţa - şa 
to - ţo  ţo - so             ţo - şo 
tu - ţu  ţu - su             ţu - şu 

II. Cuvinte  

1. Cuvinte cu sunetul „ţ” iniţial 
 

monosilabice: ţep, ţes, ţel, ţepi, 

                       ţin, ţip, ţărm,  
                       ţap, ţar ţol 
bisilabice: ţeapă, ţeavă,  
                  ţipăt, ţigan, ţintă,  



                  ţăran, ţăruş ţară; 
polisilabice: ţelină, ţărână, ţigară, ţărancă, ţârâi 

2. Cuvinte cu sunetul „ţ” median monosilabice: aţă, aţe  
bisilabice: maţe, raţe, faţă, beţe,  
                  cuţit, căţel, oţet, viţel,  
                  viţă, gheaţă  
polisilabice: încălţa, ameninţa, înţepa,  
                     porţelan, lecţie,  
                     certaţi, mulţumiţi, părinţi,  
                     încălţăminte, balanţă, dorinţă 

3. Cuvinte cu sunetul „ţ” final     monosilabice: zaţ, maţ, laţ,  

                        hoţ, moţ, soţ,  
                        băţ, puţ, struţ  
bisilabice: coteţ, podeţ,  agăţ,  

                 Dănuţ, căluţ, drăguţ 
cu grupe consonantice: jilţ, colţ, câlţ 

III. Propoziţii 

(cu sunetul „ţ” în toate cele trei 
poziţii) 

simple: Lenuţa ţipă. 
  Un băţ e la puţ. 
  Miţa are aţă. 
  Ţicu are viţel. 
  Ţineţi hoţul! 

  Beţi ţuică? 
  Ţăranul ia cuţitul. 
  Cuţitul e ascuţit.   
dezvoltate: Lângă bălţi sunt mulţi ţânţari. 
       Dănuţ e un băieţel drăguţ. 
       Siţa s-a înţepat în ac când ţesea o perniţă. 
       Ţăranca ţine fetiţa în braţe ca să-i dea 
ţâţă. 
       Ghiţă lasă băţul în colţ şi se ţine de jilţ. 
       Ţaţa ţipă cât o ţine gura. 
       Siţa şi-a boţit rochiţa. 
       Nuţu ţine ţeava pentru instalaţie. 

IV. Cuvinte paronime  

 aţe - ace 
ţine - şine 
ţel - cel 

ţeapă - ceapă 
plăţi - plăci 
munţi - munci 
ţar - jar 
ţol - sol 
ţes - şes 
moţ - moş 

 
 


