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Proba de examinare a pronunției reflectate 

 
(Adaptare după Ecaterina Vrăşmaş, Cornelia Stănică, „Terapia tulburărilor de limbaj – intervenții logopedice”, 

Editura D.P.R.A., București, 1997) 

 

 

 

a apă copac vioara 

Aseară am privit luna. 

 

e elev pește lapte 

Elevii erau la etaj. 

 

i inimă mașină pui 

Irina are o pisică și doi pisoi. 

 

o ou coș avocado 

Oprea și Ion fac un avion. 

 

u umăr legume tablou 

Uite unde urcă Tudor! 

 

ă ăsta pădure alună 

Pe căciula lui Dănuț stă o buburuză. 

 

î/â înghețată lămâie coborî 

Încep să cânt. 

 

p pom vapor dulap 

Pantofii lui Petru se rup. 

 

b bancă robot orb 

A zburat barza din cuib. 

 

m mască cămașă dorm 

Moșul cumpără un kilogram de mere. 

 

f făină cafea pantof 

Florin preferă o cafea fierbinte. 

 

v vulpe avion mov 

Vlad avea cravată verde.  

 

t telefon patine soldat 

Tiberiu trece cu trotineta. 
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d dragon adună gard 

Dinu aduce dude dulci.  

 

n nori cană tavan 

Desenez bine cu creioane noi. 

 

s supă castel urs 

Silvia a mers aseară la tenis. 

 

z zece gâze botez 

Cezara vrea o bluză roz. 

 

ș șapte ușa cocoș 

Șarpele se târăște în tufiș. 

 

j joi pijama garaj 

Jeni are grijă de jucării. 

 

l lup balon copil 

Liana plătește biletul. 

 

r rață  mere fular 

Radu cere patru pere. 

 

ț țelină amețit băț 

Fetița agață globuri în brăduț. 

 

c carte macara bec 

Culeg o caisă coaptă din copac. 

 

g gură bogat fug 

Colegul meu are bagaj greu. 

 

h haină zahăr văzduh 

Horațiu joacă șah. 

 

ce cere muncește șoarece 

Îi ducem Ceciliei cercei. 

 

ci cinci plăcinte arici 

Te joci după cină! 

 

ge gene agendă fuge 

Gelu sparge geamul. 
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gi gingie pagină fragi 

Gina are două mingi. 

 

che cheie ochelari pereche 

Costache joacă baschet. 

 

chi chitară echipă mușchi 

Chiriac a închiriat schiuri. 

 

ghe gheață verighete veghe 

Gheorghe are ghete noi. 

 

ghi ghinion unghie triunghi 

Am o ghindă în ghiozdan. 

 

 

 


