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Jocurile atractive pentru copii sunt cele distractive, uşor de înţeles, care se pot 
juca din nou şi din nou, astfel încât copilul să poată învăţa şi îşi poate îmbunătăţi 
abilităţile personale.  

Jocurile utilizate în terapia logopedică pentru captarea şi concentrarea atenţiei 
dezvoltă capacitatea de înţelegere a copilului, stimulându-i  receptivitatea şi motivaţia.  
 

Jocurile multimedia 
 

Elementele ludice ale mijloacelor multimedia stimulează  capacitatatea de 
concentrare,  spiritul de observaţie si procesele gândirii, elevul operând intens cu 
imagini, culori, sunete. 
 
Joc de captarea atenţiei “Cine face aşa?” 

 Elevul ascultă diferite  onomatopee şi identifică sursa sonoră, 
confirmată/infirmată prin imaginea derulată pe ecran.  
Graiul animalelor: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=548rWiy4Zuk&feature=youtu.be 

 

     
 
Jocul “Alege sunetul corect! Ce se aude: F sau V?” 

După demonstrarea articulării corecte a sunetelor F si V şi pronunţia de silabe şi 
cuvinte, se va realiza consolidarea activităţii, prin prezentarea unui soft didactic cu 
imagini,  în care elevul ascultă modelul de pronunţie şi alege litera potrivită, fiind 
îndrumat de logoped să indice pe ecran pictograma corespunzătoare  sunetului 

https://www.youtube.com/watch?v=548rWiy4Zuk&feature=youtu.be


respectiv. În cazul în care elevul răspunde corect, primeşte aplauze de la vulpe, 
crescând motivaţia acestuia pentru continuarea activităţii, iar un răspuns greşit duce la 
reluarea exerciţiului, din punctul în care s-a produs greşeala, permiţându-i să îşi 
îmbunătăţească performanţa. 
 

                 
Vioara  (V)                                                              Fulger  (F) 

 

Jocurile de asociere   
Aceste jocuri permit dezvoltarea funcţiilor psihice prin asocierea unui obiect cu organul 
de simţ care îi corespunde, a unor obiecte în categorii, pe baza mai multor criterii. 
 

        
 

Jocul de puzzle ,,Meseriile” 
Li se cere copiilor să asocieze imaginea unor meseriaşi cu obiectul folosit în profesie. 
 

 
 

Jocul de puzzle ,,Antonimele” 
Elevii sunt antrenaţi să asocieze perechi de cuvinte opuse, sub forma unui 

concurs. Pe rând, fiecare copil alege, dintre cărţile întoarse cu faţa în jos, o carte, 
denumeşte imaginea, sprijinit de logoped prin întrebări ajutătoare, apoi încearcă să 
găsească antonimul dintre piesele rămase pe masă. Dacă a doua carte nu e cea căutată, 



o va întoarce cu faţa în jos, cedând locul următorului jucător. Câştigă  jocul  cine 
găseşte cele mai multe perechi. 
 

 
 

 

 

 
Jocul „Ce nu se potriveşte?” permite dezvoltarea atenţiei, prin concentrarea pe detalii 
specifice achiziţiilor cognitive adaptate vârstei, specificului tulburării şi nivelului de 
înţelegere. 

   
 

  
 
Jocul „Adevărat sau fals?” îi provoacă pe copii la un efort intelectual intens, prin 
emiterea de judecăţi de valoare legate de o afirmaţie. 
 Exemplu: ,,Delfinul înoată pe şosea? Stropii de ploaie se pot ridica din lac la nori?” 



    
 
Jocul „Ce lipseşte?” pune în evidenţă tulburările de schemă corporală şi lateralitate, 
îndemnând copilul la o echilibrare a structurilor personalităţii. 
Copilul trebuie sa descopere elementul/elementele care lipsesc dintr-o imagine: un 
picior de la scaun, acele de la ceas, etc. 
 

           
 

    
 



      
 
Jocul “Aranjează imaginile!” determină îmbunătăţirea capacităţii de concentrare a 
atenţiei prin structurarea logică a unor secvenţe din activităţile zilnice, în funcţie de 
nivelul dezvoltării structurilor temporale şi spaţiale ale copilului cu hiperactivitate si 
deficit atenţional. 
 

         

         
 
Cântecele permit relaxarea organismului, dezvoltă capacitatea de ascultare a mesajelor, 
precum şi efectuarea unor gesturi ritmate, jocul de sunete şi culori în mişcare captează 
interesul copilului hiperactiv, iar personajele din poveşti îi atrag în lumea basmelor: 
,,Dacă vesel se trăieşte” - https://www.youtube.com/watch?v=H-5Axdbw5QM 

https://www.youtube.com/watch?v=H-5Axdbw5QM


 ,,Am o căsuţă mică”- https://www.youtube.com/watch?v=Ke08aV6YpjY 
 “Cinci bobocei de raţă” - https://www.youtube.com/watch?v=CJLHuP8XyqE 

 “Ce petrecere frumoasă e la margine de lac!”- 
https://www.youtube.com/watch?v=s1kgaxqRrXY 
 
Ghicitorile   

Copiii iubesc ghicitorile pentru că sunt scurte, amuzante, interesante și extrem 
de captivante, iar căutarea răspunsului la întrebări le întărește spiritul de observație si le 
menține memoria în stare bună.  

Specialiștii sunt de părere că ghicitorile influențează pozitiv imaginația, logica 
și curiozitatea, având efecte benefice asupra comportamentului, psihicului și asupra 
modului cum se percep sau se transmit mai departe diferite cunoștințe. 
 
 

     
      
Ghicitori cu animale și păsări - https://www.youtube.com/watch?v=XIBlVNtzymU 
Ghicitori cu animale - https://www.youtube.com/watch?v=akfcIYdfAVI 
Ghicitori despre iarnă - https://www.youtube.com/watch?v=1lue80WsT-I 

20 de ghicitori amuzante cu animale - https://www.youtube.com/watch?v=X9-l1l-iLQg 

 
 
Jocul “Zarurile cu povești”, un joc hazliu, dar și foarte educativ, vine în întâmpinarea 
nevoii copiilor de a da frâu liber fanteziei.  
Jocul este bazat pe cubuleţe de tip zar, ilustrate cu diverse iconiţe care sugerează 
sentimente, activităţi, călătorii, idei și multe altele, pentru a construi un repertoriu bogat 
de povestioare. 

Zarurile sunt alese de jucători, se scutură și se aruncă, pentru ca, mai apoi, 
aceștia să inventeze o poveste cât mai creativă cu ajutorul imaginilor de pe cubuleţe. 
  “Zarurile cu povești” sunt cele mai indicate pentru dezvoltarea gândirii creative, 
a exprimării verbale și a capacitătii de muncă în echipă. Pentru un joc, se poate folosi 
orice număr de zaruri. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ke08aV6YpjY
https://www.youtube.com/watch?v=CJLHuP8XyqE
https://www.youtube.com/watch?v=s1kgaxqRrXY
https://www.youtube.com/watch?v=XIBlVNtzymU
https://www.youtube.com/watch?v=akfcIYdfAVI
https://www.youtube.com/watch?v=1lue80WsT-I
https://www.youtube.com/watch?v=X9-l1l-iLQg


Zarul negru reprezintă un schimbător de joc și se utilizează impreună cu restul 
cubuleţelor. Pentru a realiza povești despre călătorii, se amestecă 3 zaruri verzi cu cel 
negru. Pentru naraţiuni cu activităţi se adaugă 3 zaruri portocalii la restul, iar pentru 
povești cu sentimente, se amestecă zarurile roz cu toate celelalte. Practic, opţiunile sunt 
nelimitate iar imaginaţia o poate lua razna, în cel mai frumos mod. 
  Pachetul conţine 18 zaruri cu 108 imagini, instrucţiuni de utilizare, cutie pentru 
transport și o clepsidră. Produsul este recomandat copiilor cu vârsta de minim 8 ani și 
chiar și adulţilor.  
 

 

 

În lipsa unui joc cumpărat, se pot folosi zaruri din lemn sau din carton, cu 
imagini desenate/lipite pe cele 6 feţe. 

       
 

 
Copiii cu vârsta între 3 și 5 ani trebuie supravegheaţi cu stricteţe de un adult în 

timpul jocului. 
Dacă vrei să fii uimit de imaginaţia copiilor, provoacă-i la un concurs de 

inventat poveşti! Mintea lor fascinantă e în stare să creeze cele mai originale şi mai 
năstruşnice poveşti pe care le-ai auzit vreodată. 

Copiii au nevoie de reguli. Regulile îi liniştesc. Jocurile învaţă copiii să respecte 
reguli. 

(imagini din timpul desfăşurarii jocurilor cu copiii la cabinetul logopedic;  

 imagini preluate de pe internet; link-uri de pe youtube) 
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