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Exerciții pentru dezvoltarea dicției

Am o prepeliţã pestriţã cu paisprezece pui de prepeliţã pestriţi. E mai pestriţã
prepeliţa pestriţã decât cei paisprezece pui de prepeliţã pestriţi, iar mai pestriţ decât
prepeliţa cea mai pestriţã este prepeliţoiul cel pestriţ.

Bucur şi Bucura se bucura ca Bucurel e bucuros in Bucuresti. Bucură-te cum
s-a bucurat Bucuroaia când s-a întors Bucurel bucuros de la București.

Până când a cărămidărit cărămidarul pe cărămidăriţă, a cărămidărit
cărămidăriţa pe cărămidar la fel cum ar fi vrut cărămidarul să cărămidărească pe
carămidăriţă.

Duc în bac sac de dac, aud crac, o fi rac? O fi drac? Face pac, aud mac, aud
oac, nu e rac, nu-i gândac, nu e cuc, nu-i brotac, îl apuc, îl hurduc. E tot drac.

Fuflendãreasa a plecat sã se fuflendãreascã cu fuflendaroiul, dar fuflendaroiu
nu ştia sã se fuflendãreascã cu fuflendãreasa.
Gândindu-mã cã te gândeşti cã mã gândesc la tine, gândeşte-te cã mã
gândesc cã te gândeşti la mine.

Luni la lumina lumânãrii luminatã de lunã prin luminator ia luminat o
luminiţã în lumina ochilor.
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O coropişniţã şi un coropişnţoi se coropişniţeau la noi pe gunoi. Nu
coropişniţa coropişnîtea pe coropişnţoi, ci coropişniţoiul coropişniţea pe
coropişniţã.
O întâmplare’ntâmplatoare s-a’ntâmplat în tâmplãrie când tâmplarul a lovit
pe tâmplãriţã drept în tâmplã şi’a tâmpit-o.
O mierliţă fuflendiţă fuflendi-fuflendăriţă nu poate să fuflendească fuflendifluflendăreasacă pe mierloiul fuflendoiul fuflendifluflendăroiul. Dar mierloiul
fuflendoiul fuflendi-fluflendăroiul poate ca să fuflendească fuflendifluflendăreasacă pe mierliţa fuflendiţa fuflendi-fuflendăriţă.
O sapã latã, douã sape late, şapte sape late şi încã alte sape late şi alte şapte
sape late.
Papucarul papucãreşte papucii nepapucãriţi ai papucãresei, dar papucãreasa
nu poate papucãrii papuci nepapucãriţi ai papucarului care papucãreşte papuci
nepapucãriţi.
Şapte sape late, Sapă-n sus şaite, Peste şapte sate, Şi-alte şapte sape, Peste
şapte sate.
Saşa şuşotea şosetelor insuşiri şiruitoare.
Şase saşi cosaşi cosesc şase saci săseşti, Şase saşi in şase saci!
Şase saşi în şase saci saşii soseau pe o şosea în şase saci.
Şapte şine şi şapte şerpi şerpuiesc şerpuitor spre şesuri.
Şapte şunci stau pe şapte scaune şi aşteaptã şapte şoareci.
Şarpele, şerpoaica şi şerpişorul şerpuiesc şerpuitor spre eleşteu.
Sică spune Siţei să se suie seara sus sau să scoată sacsia din sacsiac.
Sisi sosise aseară arsă serios sus şi sensib

CJRAE Alba
Prof. logoped: Luca Maura

Ştiu că ştii că ştiuca-i ştiucă, Dar mai ştiu că ştiuca-i peşte, Şi că ştiuca se
mănancă, Şi că ştiuca se prăjeşte.
Tot ce-am zis şi-am zis c-oi zice, Dar de zis eu n-am mai zis, Nici n-am zis,
nici n-oi mai zice, C-am să zic ce-am zis c-oi zice.
Un bal fãrã egal cu final fatal la un halal carnaval estival cu scandal epocal
dintr-un opal oval, pal, real şi natural, fãrã rival, egal şi actual.
Un caricaturist a caricaturizat o caricatură. Poţi tu să caricaturizezi caricatura
caricaturizată de acel caricaturist?
Un cocostârc s-a dus la descocostârcãrie, unde se descocostârcãreau şi alţi
cocostârci nedescocostârcãriţi, ca sã se descocostârcãreascã de cocostârcaria lui.
Un moş avea un coş, In coş un cocoş, Moşul cu coşul, Coşul cu cocoşul.
Un sas cu glas de bas cam gras şi ras pe nas stã la taifas de-un ceas la
parastas despre un extras din pancreas.
Un vultur stã pe-un pisc c-un pix in plisc.
Un zburător răzbătător războia azurul lozincii izbite.
Unui tâmplar i s-a intamplat o intamplare intamplătoare in strada Tamplăriei
pe cand tamplărea in tamplărie şi a lovit din intamplare tamplăreasa-n tamplă.
Unui tâmplar i s-a-ntâmplat o întâmplare. Alt tâmplar, auzind de întâmplarea
tâmplarului de la tâmplarie a venit şi s-a lovit cu tâmpla de tâmplãria tâmplarului
cu întâmplarea.
Vivi viforise sifonul loviturilor refiletând divinitatea divei.

