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ANTRENAREA FLUENŢEI CITIRII  
LA COPIII CU BÂLBÂIALĂ 

 

Profesor logoped: SABOU ANA 

 
Copilul dumneavoastrã întâmpinã dificultãţi, atunci când se exprimã 

oral, dar şi atunci când citeşte, din cauza bâlbâielii? Am selectat câteva 

procedee care vizeazã antrenarea fluenţei citirii copilului dumneavoastrã. 

Sunteţi interesat/ã sã le puneţi în practicã? 

 

1. Procedeul silabisirii: se citeşte textul pe silabe, citirea fiind însoţită de 

mişcarea ritmică a degetelor, a braţelor, a bătăilor din palme, a loviturilor din 

picioare; 

2. Procedeul prelungirii sunetelor: prelungirea tuturor vocalelor, sau numai a 

primei vocale din cadrul unui cuvânt sau a unei sintagme;  

3. Procedeul masticaţiei („chewing method”): emiterea sunetelor în timp ce se 

efectueazã mişcãri de masticaţie bine conturate; 

4. Citirea textului în şoaptă; 

5. Citirea textului într-un ritm mai lent; 

6. Citirea textului cu voce puternicã; 

7. Citirea textului respectând semnele de punctuaţie: i se spune copilului că 

semnele de punctuaţie din text sunt pentru el/ea  precum  sunt semnele de 

circulaţie pentru şoferi – punctele sunt precum semnele de “stop”, iar virgulele 

sunt precum semnele de “cedează trecerea”. Înainte de citirea cu voce tare, i se 

marcheazã fiecare punct cu o culoare roşie şi fiecare virgulă cu o culoare galbenă. 

În timp ce copilul citeşte, trebuie să fie atent la „semne”.  

8. Procedeul asocierii citirii cu scrisul;  

9. Citirea textului stând în picioare; 



10. Citirea textului stând într-un picior; 

11. Utilizarea jocurilor pentru dezvoltarea fluenţei citirii textelor alãturi de alţi 

copii: 

         Rats (Şobolani): bucăţelele de hârtie îndoite se pun într-o găletuţă, 

bol sau geantă. Fiecare copil va extrage pe rând câte un bileţel şi va citi cu voce 

tare propoziţia scrisă pe acesta. Dacă extrage „Şobolani!”, va trebui să recitească 

toate bileţelele extrase, şi să le pună din nou în găletuţă, bol sau geantă. Primul 

copil care va colecţiona 5  bileţele cu propoziţii  este câştigător. 

         Senõr Speedy (Domnul vitezoman): După ce copiii au citit o poveste 

sau un articol, provocaţi-i să fie „Domnul vitezoman” şi să citească povestea pe 

cât de repede posibil. Scopul acestei activităţi este acela de a citi cât mai repede 

fără ca ei să se îngrijoreze de respectarea semnelor de punctuaţie. Acest joc este o 

modalitate distractivă de a încheia o activitate.  

12. Procedeul de întrerupere şi reluare a citirii („stop-go”): copilului i se cere 

să-şi creeze o stare pregătitoare ori de câte ori presimte apariţia unui spasm; la 

apropierea spasmelor copilului i se solicită să se oprească din citire şi să facă o 

pauză în decursul căreia va trebui să se pregătească pentru continuarea 

pronunţării atenuând simptomele de manifestare a spasmelor.   

 

Mult succes! 
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