
FIȘĂ DE CONSOLIDARE  SUNETUL Ș 

1. „Alintăm” cuvintele: 

COPIL- ________________________  VIȚEL - _________________________ 

CĂȚEL - _____________________    FLUTURE - _____________________      

IEPURE - ______________________         COVOR - _______________________ 

2. Spune exemple de:  

 

Nr. 

crt. 

Cuvinte care încep 

cu Ș 

Cuvinte care au la 

mijloc Ș 

Cuvinte care se termină 

cu Ș 

1 șapte mașină moș 

2    

3    

4    

 

3. Desparte în silabe următoarele cuvinte: 

 

Nr. 

crt. 

Cuvinte Despărțire în silabe 

1 ȘAMPON ȘAM-PON 

2 ȘAPCĂ  

3 PĂPUȘĂ  

4 BEȚIȘOARE  

5 COȘ  

 

4. Alege cuvintele potrivite pentru propozițiile următoare: 

Nr. 

crt. 

Propoziții lacunare Cuvinte lipsă din 

propoziții 

1 Eu mă ...................cu mașina. șoc / joc 

2 Câinele rău .......................... mușcă / muscă 

3 Dimineața eu fac un ....................... dus/duș 

4 Pescarul a prins un..................... uriaș. peste / pește 

 



         Poezii pentru consolidarea sunetului Ș 

  

                                ( Ecaterina Vrașmaș – Să învățăm cu plăcere )    

 

 

        Pisicel la masă muşcă 

        O bucată de găluşcă 

        Şi dă la opt pui să muşte 

        Opt bucăţi de opt găluşte. 

 

 

* 

 

 

 

Şapte porci aşteaptă-n şir 

Şapte saci umpluţi cu jir 

Şapte ghinde de stejar 

Şi felii de gogoşar 



Numele _____________________________ 

Sunetul și litera ș 

 
1. Denumește  

obiectele prezentate 

în interiorul literei ș. 

Desparte denumirea în  

silabe și precizează 

numărul de silabe  

pentru fiecare  

obiect prezentat. 

 

2. Colorează litera ș și Ș, 

evitând obiectele din interior. 

 

3. Denumește obiectele de mai jos. Reprezintă grafic obiectele prezentate. 

Precizează locul sunetului ș. 

                                                      
                                                                                                                                

                                                        

4. Identifică și încercuiește litera Ș din cuvintele de mai jos, apoi formulează oral 

propoziții cu 5 cuvinte la alegere. 

 

          școală, cămașă, vișină, șnur, cocoș, cașcaval, mașină, șoșoni. 

 

5. Încercuiește prima literă la fiecare din cuvintele următoare. Scrie apoi pe linie 

cuvântul format cu aceste litere. Elaborează un enunț cu acest cuvânt. 

 

 cal, alună, șuvoi, casă, aur, vis, arici, lalea     ______________________________ 

6. Transcrie după model. 

Ș ________________________________________ 



Fișă de lucru

Încercuiește imaginile ale căror denumiri conțin sunetul Ș.

materialelogopedie.com



Fișă de lucru

Încercuiește imaginile ale căror denumiri conțin sunetul Ș.

materialelogopedie.com



Fișă de lucru

Încercuiește imaginile ale căror denumiri conțin sunetul Ș.
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