
 

Dislalie polimorfă  

 

Consolidarea și diferențierea grupurilor de sunete: (s, z, ț, x)  și  (ș, j, ce, ci, ge, gi) 

  

județ, șanț, jilț, șorț, șorțuleț, șnuruleț, cioculeț, ciobuleț, cerculeț, citeț, șpriț; 

scutece , clasice, desface, distruge, stinge, sparge, cosmetice, sânge, stoarce, interzice;    

mesaj, masaj, dresaj, spionaj, peisaj;      

prăjiți, aranjați, așezați, jumătăți, deștepți, polițiști, inteligenți;    

sfârșit, sfâșie, sfeșnic, sforicică; 

agenție, recepție, imaginație, injecție, halucinație, asociație, agitație;  

bețișor, mărțișor, iezișor, zimțișor, colțișor, dințișor, lănțișor; 

scenă, piscină, efervescent, adolescent, disciplină, acesta, special, specie; 

șnițel, mușețel, șervețel, degețel; 

ghețuș, țanțoș, cuțitaș, hățiș, spiriduș, ascunziș, vițeluș, pisoiaș, poznaș, sălaș, săniuș, frunziș, 

struguraș, pescăruș, cosaș, frunziș, cățeluș, țăruș; 

ușiță, arșiță, cămășuță, cojiță, șuviță, căciuliță, șurubelniță, ședință, gentuță, roșeață, ceață, mașinuță, 

cunoștință, cruciuliță, școlăriță, pușculiță, așchiuță, neglijență, bișniță, ceșcuță, șurubelniță; 

băiețește, găsește, pescuiește, socotește, scumpește, adăpostește, amețește, mulțumește, țărănește, 

viscolește, zăpăcește, povestește, stropește, vâslește, frățește, țâșnește, stabilește, zâmbește, sclipește, 

țintește; 

credincios, pofticios, delicios, lucios, albicios, răutăcios, bolnăvicios, băgăcios, vicios, mincinos, 

lipicios, negricios, gălăgios, mâncăcios, religios, supărăcios; 

ciupesc, ceresc, ciobănesc, îngeresc, clipocesc, muncesc, tocesc, vitejesc, tușesc; 

Sașa, șansa, sushi (suși), șase, șosetă, șosea; 

imaginează, declanșează, bandajează, neglijează, încurajează, șifonează, aranjează, angajează, 

îngrijorează, șantajează, vaccinează, îmbrățișează; 

oxigen, exces, excelent, excepție, excepțional, exagera, exigent; 

saci, pisici, gânsaci, pustnici, paznici, groaznici, sălbatici, simpatici, bursuci, casnici, escroci, stângi, 

cozonaci, stânci, plângi, urzici, piersici, biserici, măscărici, obraznici, războinici; 
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zbârci, scofâlci, stâlci, amesteci, răsuci, zece, douăzeci, cincizeci, șaizeci, șaptezeci, sclipici, scoici, 

slugi, amesteci, zăpăci, stâlci; 

jos, curajos,vânjos, josnic;  

șezlong, cizme, cizmar, zbucium, zgârcit, săgeată, rățușcă, jaluzele, japonezi, așează, așezare, deces, 

dulceață, rădăcinos, fizician, francez , geros, jegos, schijă, sluji, sprijin, stejar, strajă, scrijeli, slujitor, 

stacojiu, slujbă, slujnică, stânjeni, primejdios, meseriaș, cimpanzeu, cetățean, necesar, știință, 

muzician, streașină, rușinos, țărișoară, scurgere, sincer, sărăcie, secetă, seceră, mesager, generos, ceață, 

succes, înțelegere, cenușăreasă, scorțișoară, gimnastică, scâncet, ceilalți, înțelepciune, țărișoară, 

zăpușeală, ceas, serviciu, succesiv, zoologic, gelozie; 

 

Propoziții: 

 

Marcela este inteligentă. 

Școlarii merg în excursie cu autocarul. 

Bunica coace cozonaci. 

Am ascultat povestea până la sfârșit. 

Cecilia poartă bijuterii: un lanț cu cruciuliță, brățară, cercei și inel de argint. 

Domnul Cioculescu are șaptezeci și șase de ani. 

Căsuța păpușii are o ușiță roșie. 

Pe șosea circulă multe mașini. 

Sandu este un băiețel sincer și generos. 

M-am descurcat excelent la rezolvarea exercițiului. 

Vrăbiuța ia un viermișor în cioculeț. 

Fructele mele preferate sunt piersicile. 

Simona bandajează ursulețul de pluș. 

Ciprian mănâncă cartofi prăjiți și salată de roșii. 

Mi-a ieșit o șuviță de păr de sub căciuliță. 

Ne-am așezat sub un stejar.          


