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Logorici

Acest material este gratuit

şi poate fi descărcat pentru uz personal 

de către logopezi, cadre didactice sau părinţi, 

fiind destinat lucrului cu copiii

în cabinetul logopedic, la clasă sau în mediul familial. 

Materialul este sub protecţia dreptului de autor, 

fiind interzisă copierea sau modificarea lui, folosirea în scopuri 

comerciale, precum și distribuirea imaginilor în mediul virtual, 

pe pagini sau grupuri sociale. 

Dacă veţi considera că şi alte persoane ar fi interesate de acest 

material, puteţi partaja link-ul către site, 

apăsând unul dintre butoanele DISTRIBUIE, 

aflate sub articolul de prezentare.

Cu drag,



Când mă gândesc 

că te gândeşti că mă gândesc 

la tine, gândeşte-te că mă 

gândesc că te gândeşti la 

mine.

Bucur și Bucura se bucură că 

Bucurel e bucuros în București.

Bucură-te cum s-a bucurat 

Bucura când s-a întors Bucurel 

bucuros de la București!



A fost odat' un crocodil

Care intra tiptil-tiptil

Să pescuiască peşti în Nil
În toiul lunii lui april’.

Un caricaturist, care 

caricaturizează caricaturi 

caricaturistice, nu poate 

caricaturiza caricatura sa.

O barză brează face zarvă pe o varză.



Capra calcă-n piatră,

Piatra crapă-n patru;

Crape capul caprei-n patru,
Cum a crăpat piatra-n patru.

Cărămidarul cărămidăreşte 

cărămidăria cu cărămizi 

cărămizii de cărămidărit.

Capra calcă-n clinci.

Clinciul crapă-n cinci,

Crape capul caprei-n cinci,
Cum a crăpat clinciul-n cinci.



Domnule Dudescu, daţi-mi două 

dude din dudul dumneavoastră 
de dincolo de drum!

Cântăreața încântătoare ne         

încântă cu cântecul cântat.

Florica, fata fierarului 
Fănică, fierbe fasole fără 

foc, fiindcă focul face fum.



Ne trimite Tic Pitic

O scrisoare într-un plic:

Înghețată cu fistic

Nu mai este nici un pic,
Fiindcă, printr-un șiretlic,
A mâncat-o Cipilic.

Mama-i vie şi-i în vie, vie cine-o fi să vie!

Rar morar fără mărar, morăriță... și mai rar!



O întâmplare întâmplătoare s-a-ntâmplat din întâmplare.

Ştiu că ştii că ştiuca-i ştiucă,

Dar mai ştiu că ştiuca-i peşte.

Şi că ştiuca se mănâncă
Şi că ştiuca se prăjeşte.

E pestriţă prepeliţa pestriţă, dar mai 

pestriţă decât prepeliţa pestriţă sunt 

puii pestriţi ai prepeliţei pestriţe.



Pe cap un capac, pe capac un ac.

Un cocostârc s-a dus la descocostârcărie, 

unde se descocostârcăreau şi alţi cocostârci 

nedescocostârcăriţi, ca să se 

descocostârcărească de cocostârcăria lui.



Un moș cu un coș,

În coș – un cocoș.

Moșul cu coșul,

Coșul cu cocoșul.

Șase sași cu șase saci soseau pe șosea.



Cosașul Sașa când cosește, 

Cât șase sași sasul cosește. 

Și-s sus și-n jos de casa sa, 

Cosește sasul și-n șosea. 

Cosește chiar și în ogradă,
Să mire lumea de pe stradă.

Şapte sape late jos şi-alte

şaptezeci şi şapte de sape

late-n spate.



În tâmplăria unui tâmplar s-a 

întâmplat o întâmplare. Alt 

tâmplar, care din întâmplare

auzise de întâmplarea

întâmplată tâmplarului, s-a dus

să vadă ce i s-a întâmplat

tâmplarului în tâmplărie și, din 

întâmplare, s-a lovit cu tâmpla

de tâmpla tâmplarului.

Un vultur stă pe-un pisc c-un pix in plisc.



Papucarul papucăreşte papucii

papucăresei, dar papucăreasa

nu poate papucări papucii

papucarului.


