
                                                                                                                                         

                                                             Diferențiere  j- z 

Colorează cele două litere apoi citește sau repetă perechile de cuvinte de sub fiecare 

imagine.Observă ce se întâmplă. 

           jar                     zar 

  

    coji-cozi 

    joi-zoi 

    jale-zale 

    gaj-gaz 



                                                                                                                                        Prof.logoped Farău Ruben 

                                                    Diferențiere  c - g 

                  Colorează cele două litere apoi citește sau repetă perechile de cuvinte de sub fiecare 

imagine.Observă ce se întâmplă. 

 cocoși                                                                               gogoși 

       

       cară-gară                                                                crai-grai 

      caz-gaz                                                                    luncă-lungă 

      coală -goală                                                           stâncă-stângă 

      cât - gât                                                                  creier-greier 

      fac –fag             coarne - goarne 

 



                                                                                                                                         

                                                             Diferențiere  f - v 

Colorează cele două litere apoi citește sau repetă perechile de cuvinte de sub fiecare 

imagine.Observă ce se întâmplă. 

                  far                                                        var                                                                    

      

       fată – vată        foi – voi 

      fin – vin        file – vile 

      fiu – viu        fază – vază 

      facă – vacă       fals – vals 

      fii – vii        fină - vină  

        



                                                                                                                                         

                                                             Diferențiere  p - b 

Colorează cele două litere apoi citește sau repetă perechile de cuvinte de sub fiecare 

imagine.Observă ce se întâmplă. 

 

                                 pară      bară 

           paie– baie     pun - bun        

 pot – bot                         papa - baba 

            pile – bile     pompă - bombă 

 pat – bat     prună - brună 

 poală – boală    alpine - albine 

 pere – bere     prici – brici 

           par –bar               pază – bază 

            pată – bată     grapă -grabă 

              



                                                                                                                                         

   



                                                                                                                                         

                                                             Diferențiere  r - l 

Colorează cele două litere apoi citește sau repetă perechile de cuvinte de sub fiecare 

imagine.Observă ce se întâmplă. 

               ramă                                                                            lamă 

 

rac-lac       rup-lup 

radă-ladă       rob-lob 

rege-lege       roz-loz 

care-cale       rupă-lupă 

rampă-lampă      cremă-clemă 

car-cal       par-pal 



                                                                                                                                         

                                                             Diferențiere  s - z 

Colorează cele două litere apoi citește sau repetă perechile de cuvinte de sub fiecare 

imagine.Observă ce se întâmplă. 

               sar          zar 

 

sare –  zare        sare –  zare 

seu –  zeu        seamă –  zeamă  

vase –  vaze        oase –  oaze 

varsă –  varză        groasă - groază  

      



                                                                                                                                         

                                                             Diferențiere  ș - j 

Colorează cele două litere apoi citește sau repetă perechile de cuvinte de sub fiecare 

imagine.Observă ce se întâmplă. 

               șoc        joc 

 

șale – jale        șir – jir 

șapcă – japcă        șură – jură 

prășit – prăjit        prășitură -prăjitură 

        

 



                                                                                                                                         

                                                             Diferențiere  ș- s 

Colorează cele două litere apoi citește sau repetă perechile de cuvinte de sub fiecare 

imagine.Observă ce se întâmplă. 

           mușcă       muscă 

 

șoc-soc       laș-las 

șine-sine       pește-peste 

șold-sold       paște-paste 

șură-sură       pișc-pisc 

coș-cos       naș-nas 



                                                             Diferențiere  t - d 

Colorează cele două litere apoi citește sau repetă perechile de cuvinte de sub fiecare 

imagine.Observă ce se întâmplă. 

              tuș                                                                                         duș 

     

   tata – data                                      lată – ladă 

   tună – dună                                                                                pot – pod 

   tare – dare          roată – roadă 

   tura – dura         spate – spade 

    tac – dac                              clătite – clădite 

   trepte – drepte 

   topor - dobor                                                                                   


