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Logorici

Exerciții de dicție



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,



Tam-tam-tam Hipopotam

S-a-ngrășat un kilogram,

Mâncând pâine și salam!

Tam-tam-tam cel dolofan

A spart cana și-un borcan...

Berbecul Becu înșuruba becul.



Bunul bunel ne-mbunează

cu bomboane bune.

Colo-n vale, pe-un pietroi,

stă o codobatură 

și un codobăturoi.



Brad si Bard 

au văzut un leopard.

Dă-mi un pic de pic să pic 

pe picătura de pe plic!



Ochii lui Chirică privesc

chitara veche prin ochelari.

Un căscat cu cască cască

lângă cascadă.



Duminică, dis de dimineață,

dusei Danei Dobrescu, 

desenatoare, două dalii delicate.

Dacă și cu Parcă

Se plimbau c-o barcă. 

Dacă Dacă nu era, 

Parcă parcă se-neca!



Florin s-a dus la florărie să cumpere

de la florăreasă flori pentru Florica.

Lângă un gard, gânsacul și

gâsca gâgâie îngândurați: 

ga-ga-ga, ga-ga-ga!



Am o vâjâietoare care vâjâie

ca un avion vâjâietor.

Horia are o harbuzărie cu harbuji. 

Harbujii din harbuzăria lui Horia

sunt hrănitori.



Hangiul și hangița au un han

cât un an!

O găină porumbacă

În porumbar s-a urcat...

În porumbar, porumbaca

Tot porumbul a mâncat!



Un râs s-a luat la-ntrecere

cu alt râs, care a râs mai

mult decât primul râs.

Un țânțar țâfnos a țintit un țap

țanțoș și l-a înțepat până a țipat!



Zece buburuze, roșii archebuze, 

Bâzâie ursuze zburând pe peluze!

Vărul meu Vasile, pe nevrute,

S-a lovit c-un vas în frunte.


