
POEZII ŞI CÂNTECE PENTRU DEZVOLTAREA AUZULUI 

FONEMATIC 

 

TRENUL 

 

Uuuu! Uuuu! Uuuu! Trenul soseşte 

Şi în gară se opreşte. 

Uuuu! Uuuu! Uuuu! Porneşte iar 

De persoane-i ? Ori marfar? 

Ba-s copii. I-auzi şi tu 

Cum se joacă? „Uuuu! Uuuu! Uuuu!” 

 

POFTĂ – BUNĂ! 

 

Moşului Martin îi place 

Ca şi nouă, să se joace. 

Şi culege din pădure, 

Vesel, fagurii de mure 

Şi bea mierea din urcior 

„Tare-i bună, mor, mor, mor!” 

 

E SUPĂRATĂ PĂDUREA 

 

- De ce nu creşti, pomule? 

 -     De tristeţe, omule, 

Vin copiii în pădure 

Să mă rupă, să mă fure, 

Şi-or să lase la plecare 

Crengi şi frunze pe cărare… . 



EXERCIŢII – JOC DE PRONUNŢARE: POEZII 

ŞI CÂNTECE ÎNSOŢITE DE MIŞCARE 

 

Ştiu un gânsac 

Sâsâie-n sac: 

Ssss! 

Ssss! Ssss! Ssss! Spune gânsacul 

Hârşş! Hârşş! Hârşş! Se rupe sacul 

Hârşş! 

 

Zzz! Zzz! Zzz! 

Zboară albinele 

Sss! Sss! Sss! 

Linişte! Linişte! 

Mârr! Mârr! Mârr! 

Mârâie Azor. 

 

Fff! Fff! Fff! 

Suflăm uşor 

Vântul se-nfurie 

Sss! Sss! Sss! 

Linişte! Linişte! 

 

LA PĂDURE 

Când mergeam noi prin pădure 

Uite, uite-aşa, 

Am cules şi fragi şi mure 

Uite, uite-aşa, 

Uite-aşa, uite-aşa, tra, la, la ,la la, 



Zburau multe păsărele, 

Uite, uite-aşa, 

Ciripind prin rămurele, 

Uite, uite-aşa 

Cip-cirip! Cip-cirip! Tra, la, la, la, la! 

Şi-am văzut şi-un iepuraş, 

Uite, uite-aşa, 

Sărea sprinten drăgălaş, 

Uite, uite-aşa 

Ţup, ţup, ţup, ţup, ţup, ţup! Tra, la, la, la, la! 

 

CE FAC FIECARE 

 

Mişcă vântul frunzele, 

Se-nvârtesc moriştele 

Rândunica aşa zboară, 

Iar eu trag zmeul de sfoară 

 

Mama la plăcinte face, 

Bunicuţa lână toarce, 

Tata trage la rindea 

Iar eu bat din palme aşa. 

 

Moşul taie lemnele, 

Eu adun surcelele, 

O fetiţă dă la pui, 

Iar eu în copac mă sui. 

PLOUĂ 

 



Plouă uşor. Să auzim! 

Cu vârf de degete banca lovim. 

Plouă mai tare. Ploaia tot vine, 

Lovim cu degetele bine. 

Cad pietricele pe trotuare, 

Să ciocănim şi noi mai tare. 

Tună departe, tună acum, 

Batem cu pumnii: Bum – bum! Bum – bum! 

Vreme frumoasă s-a făcut, 

Un curcubeu a apărut. 

Noi braţele uşor rotim 

Şi norii îi gonim. 

 

SĂ CÂNTĂM LA PIAN! 

  

Degetele pregătiţi, copii, 

Să cântăm la pian melodii! 

Când spune dirijorul, 

Cântăm cu-arătătorul. 

Cu mijlociu – apoi 

Cântăm unu şi doi. 

Cu inelarul vrei? 

Cântă, unu, doi, trei. 

Şi mai cântăm un pic 

Cu degetul cel mic. 

Cântăm, dacă se poate, 

Cu degetele toate. 

Rică nu ştia să zică 

Râu, răţuşcă, rămurică, 



Dar de când băiatu-nvaţă 

Poezia despre raţă, 

Rică ştie-acum să zică: 

Râu, răţuşcă, rămurică. 

 

Şa – de bar – za pe cui – bar 

Şi nu – mă – ră o – uă – le: 

-Plic – plac – plu! 

Ieşi afară tu! 

 

La cumătra sus pe casă, 

Vine barza jupâneasă 

Şi s-aşază-ntr-un picior 

Şi din cioc bate de zor: 

-Tica – tac, tica – tac, 

Copilaşii buni îmi plac! 

-Barză, barză, ce-ai în guşă? 

-Zarzăre şi corcoduşe 

-Barză, barză, ce-ai în cioc? 

-Friptură pentru boboc. 

-Tica – tac, tica – tac 

Copilaşii buni îmi plac. 

 

Pui de pernă mic de puf 

Vino după ce fac baie 

Pe salteaua mea de paie 

Să te joci cu mine: buf! 

 

Racul croieşte, crapul clămpăneşte. 



* 

Stanca stă-n castan cu Stan. 

* 

Am o prepeliţă pestriţă 

Cu doisprezece pui de prepeliţă pestriţă. 

E pestriţă prepeliţa cea pestriţă, 

Dar mai pestriţi sunt puii de prepeliţă pestriţă, 

Decât prepeliţa cea pestriţă. 

* 

- Bună seara! 

- Aveţi „Seara?” 

- Bună seara! 

- Avem „Seara” 

- Doriţi – mi „Seara!” 

- Poftim „Seara” 

- Bună seara! 

* 

Sarea sare din sărar 

Şi săraru spune: sar! 

* 

Ciubotarul 

Are o ciubotărie, 

Unde ciubotăreşte 

Ciubote şi ciuboţele. 

* 

 

 Am o vâjâitoare care vâjâie ca un avion vâjâitor. Vâjâie tare vâjâitoarea, 

dar mai tare vâjâie avionul vâjâitor. 

* 



O găină porumbacă 

În porumbar s-a urcat, 

În porumbar, porumbaca 

Tot porumbul a mâncat. 

* 

Un gândac tolomac 

S-a urcat în vârf de mac 

Şi-a strigat în gura mare 

-  Iată c-am ajuns la soare! 

(Valentin Roşca) 

* 

Treier fără greier 

Parcă acesta-i treier? 

Greier fără treier 

Parcă acesta-i greier? 

(Grigore Vieru) 

* 

Ursuleţ şi ursufleţ 

Vrea să prindă peşte-n lac. 

Dar de ce plângi ursufleţ? 

Eu n-am prins decât un rac! 

* 

Şapte porci aşteaptă- şir 

Şapte saci umpluţi cu jir, 

Şapte ghinde de stejar 

Şi felii de gogoşar. 


