
ACTIVITATE PENTRU
ÎMBUNĂTĂȚIREA

ABILITĂȚII  DE CITIRE A
GRUPURILOR DE LITERE

GHE, GE, CHE, CE.

Realizatori - Masteranzi:
Bâlc Ada-Ioana

Rădășan Melania
Svințiu Maria

Coordonator: conf. Thea Ionescu

Cititul e colorat



cretă colorată (1 cretă albă și 5 de alte culori - albastru, verde,
galben, mov și maro); 

2-3 planșe/grup de litere (ghe, ge, che, ce)

tăviță cu nisip/ făină

Vârsta:    activitatea este destinată copiilor de 10 ani care au
dificultăți de citire

Locul de desfășurare:   spațiu liber de minim 3 metri pătrați
(interior/exterior)

Durata jocului:   aprox. 60 minute (aprox. 10 min pentru fiecare
etapă + 5-7 min. pauză)

Activitate individuală

Materiale necesare:  

*materiale opționale - pentru cei cărora le este  mai ușor, pot 
folosi la etapa 3, în loc de cretă, cuvinte tipărite 
pe materiale (autocolante, care să se lipească pe jos)

Obiectiv:   Activitatea de față are drept obiectiv
îmbunătățirea abilității de citire a grupurilor  de

litere ghe, ge, che, ce.



În primul cerc (stânga
sus): grupul de litere
ghe din care literele

"gh" vor avea culoarea
albastră, iar litera "e"
va fi scrisă cu verde

În al doilea cerc
(dreapta sus): grupul
de litere ge, litera "g"

fiind colorată cu
portocaliu, iar litera "

e" cu verde.

Descriere activitate:
 Adultul desenează o serie de 4 cercuri poziționate simetric - două sus, două jos -
pe podea cu o rază de 50 cm fiecare și la o distanță de 50 cm între ele. Cercurile
vor fi desenate toate cu cretă albă, iar în interiorul fiecăruia se va scrie astfel:

În al treilea cerc
(stânga jos): grupul de

litere che, din care
literele „ch” vor avea

culoarea mov, iar litera
„e” cu verde

În al patrulea cerc
(dreapta jos): grupul de
litere ce, din care litera

„c” va avea culoarea
maro, iar litera „e” va fi

verde

ghe ge

che ce



ETAPA 1

Această activitate
cuprinde 4 etape:

        Pentru prima etapă, copilul primește o serie de indicații: „În fața ta

sunt desenate 4 cercuri, iar fiecare cerc cuprinde un grup de litere pe

care l-ai învățat: ghe, ge, che și ce. Te rog să pășești în primul cerc

(adultul îi indică cercul ghe) și să îmi spui cum se citește grupul de litere

pe care stai.” După ce copilul îi oferă răspunsul corect, adultul îl

îndeamnă să pășească pe următorul cerc (adultul indică cercul ge) și să

îl pronunțe. În acest mod se va continua cu următoarele 2 cercuri, în

ordinea ce și che. Mai departe, copilul va fi încurajat să sară din nou pe

primul cerc (ghe) și de această dată să bată din palme în interiorul

cercului o singură dată și să pronunțe grupul de litere. În același fel va

continua cu celelalte 3 cercuri la îndemnul adultului.

       În cele ce urmează, adultul va încuraja copilul să sară pe cercuri în

aceeași ordine a acelor de ceasornic numai atunci când bate el din

palme (adică adultul). În momentul în care sare pe următorul cerc,

copilul trebuie să și rostească grupul de litere notat în interiorul lui.

        În acest sens, copilul va face 3 ture. Astfel, la prima tură, adultul va

bate din palme în ritm mai lent (astfel încât copilul să aibă suficient

timp să citească grupul de litere), în a doua tură va bate din palme într-

un ritm mai accelerat, iar în a treia va bate și mai accelerat decât în

primele 2.

ACEASTĂ SECVENȚĂ ARE 
ROL DE FAMILIARIZARE 

CU GRUPURILE DE 
LITERE PRECIZATE.



ETAPA 2
        Etapa a doua constă în prezentarea de către adult a unui set de planșe

care conțin cuvinte scrise despărțite în silabe și ilustrate în imagini.

Copilul se află în afara cercurilor și trebuie să citească cuvintele scrise

ajutându-se de imagini. Apoi, să sară în cercul care conține grupul de

litere regăsit în cuvântul citit. Spre exemplu, există cuvântul în-ghe-ța-tă și

o imagine care ilustrează o înghețată, iar copilul trebuie sa sară în cercul

cu grupul de litere ghe. Se recomandă să fie cuvinte care încep cu, conțin

și se termină cu grupul de litere respectiv (ex: chenar, pereche, gemeni,

înger, minge, șoricel, pace, ceas, ghete, înghețată).

           În a treia etapă, adultul rostește pe rând cuvinte de pe planșe (pe

care acum le vede doar el) și alte cuvinte noi la alegere (care să conțină

unul dintre cele 4 grupuri de litere - ghe, ge, che, ce). După rostirea unui

cuvânt, copilul este rugat să îl pronunțe după adult, urmând să îl scrie cu

degetul în tăblița cu nisip sau făină. În cazul în care copilul face o eroare în

scriere, acestuia i se pot da indicii la final despre cum ar fi varianta

corectă. În acest mod se procedează cu toate cuvintele.

ETAPA 3



ETAPA 4

SE RECOMANDĂ CA ACTIVITATEA SĂ FIE ÎMPĂRȚITĂ ÎN DOUĂ SESIUNI (2 ZILE:
PRIMA SESIUNE – ETAPA I ȘI II; A DOUA SESIUNE – ETAPA III ȘI IV) !!!
SE POATE FACE ACELAȘI TIP DE ACTIVITATE ȘI PENTRU GRUPURILE DE LITERE
GHI, GI, CHI, CI !!!

Traseul va fi alcătuit luând în considerare distanța dintre cuvinte,

astfel încât copilul să poată sări de pe un cuvânt pe altul la oricare

dintre cele 4 trasee.

De asemenea, pe parcursul traseelor, copilul se poate raporta la

grupurile de litere scrise în cercurile mari pentru a facilita

identificarea lor.

         În ultima etapă, după pregătirea traseului, copilul este rugat să se

așeze la linia de start. Acesta primește indicația de a citi și de a sări doar

în cercul cuvintelor care încep, conțin sau se termină cu grupul de litere

„ge” până la finalizarea traseului (3-4 cuvinte pe traseu). După

finalizarea primului traseu, i se cere să se așeze din nou la linia de start

și să sară în cercul cuvintelor care conțin doar grupul de litere „ce” până

la final. Și apoi urmează traseele pentru grupul de litere  „ghe” și „che”. 

         Adultul pregătește cuvintele, care pot să fie extrase de pe planșele

din etapa II, dar și cuvinte noi care conțin grupurile de litere respective,

precum și o serie de cuvinte care nu conțin aceste grupuri de litere (ex:

mașină, floare, univers) care au rolul de distractori. Acestea pot fi

tipărite pe un material autocolant sau scrise direct pe jos cu creta în

interiorul unui cerc micuț. Grupurile de litere (din cadrul cuvintelor) 

 sunt în continuare scrise respectând regula culorilor de la prima etapă.

Traseul se formează din așezarea tuturor cuvintelor amestecate (3-4

pentru fiecare grup de litere, plus 3-4 distractori, în total, aprox. 15-20

cuvinte). 
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    Dislexia este o dificultate de învățare specifică, cu baze
neurobiologice, care se manifestă prin dificultăți de citire.
Se observă că abilitatea de a citi este una complexă și dificilă în
sine, deoarece cititul necesită o învățare formală (ex: la școală)
spre deosebire de limbajul oral, care apare în mod spontan și
care este o abilitate primară (Cain, 2012). 

       În dislexie apar mai ales dificultăți în citirea de cuvinte, iar
aceste dificultăți sunt variate și includ omisiuni sau inversiuni
de litere în cuvinte, abilități scăzute de discriminare a
fonemelor, reactualizare slabă a numelor de obiecte, memorie
auditivă de scurtă durată slabă și implicit o înțelegere mai slabă
a textelor citite (Cain, 2012). 
        
       În momentul în care citim și vrem să înțelegem un text, e
nevoie ca în prima fază să intervină capacitatea de procesare
fonologică (percepția și producerea sunetelor) pentru a putea
pe urmă să realizăm conexiunea corectă între litere și sunete, iar  
astfel să putem să înțelegem textul - abilități de
comprehensiune (Cain, 2012). Prin urmare, în cazul dislexiei
există aceste procesări fonologice deficitare și atunci cititul nu
se automatizează, iar acești copii trebuie mereu să depună un
efort pentru a citi. 

      Dislexia este o condiție cronică și persistentă de-a lungul vieții (Shaywitz & Shaywitz,
2003), dar e important de menționat că dificultățile de citire la copiii dislexici sunt
independente de nivelul de inteligență (Shaywitz & Shaywitz, 2003). Astfel, nu înseamnă
că un copil cu dislexie are un nivel redus de inteligență, ci, din punct de vedere al
inteligenței, copilul ar putea fi tipic.

CE PRESUPUNE DISLEXIA ?

Un predictor important în abilitatea de a
citi este înțelegerea corespondenței
sunet-literă, iar acest predictor
reprezintă una dintre dificultățile
centrale care explică apariția
problemelor de citire.

Implicații:



 
        După cum am menționat anterior, copiii dislexici fac
adesea erori de discriminare între litere. De aceea, este
important să se dezvolte conștientizarea sunetelor la copii,
care depind de numărul de litere ce simbolizează sunete într-
o limbă și parțial de complexitatea structurii silabelor
(Goswami et al., 2012). 
         Astfel, în România, copiii prezintă o dificultate de a
învăța grupurile de litere che, chi, ge, gi etc., întrucât un grup
de litere „che” conține 3 litere și 2 sunete, în timp ce un grup
de litere „ce” conține 2 litere și 2 sunete. Astfel, consistența
în relațiile grafem-fonem este definită în literatură drept
ortografie transparentă, în timp ce inconsistența grafem-
fonem reprezintă mai curând o ortografie opacă (Babayigit,
2009). 
      Mai mult decât atât, s-a raportat că amploarea
diferențelor de performanță între copiii tipici și cei dislexici
variază în funcție de gradul de transparență ortografică
existent (Goswami, Ziegler, Dalton și Schneider, 2001),
transparența afectând citirea cuvintelor pentru ambele
categorii de copii, dar având un efect mai puternic la cei
dislexici.
      Această dificultate este considerată a se datora
conversiilor grafem-fonem în cazul ortografiilor opace
(Baluch și Danaye-Tousi,  2006).  Astfel, întrucât grupurile de
litere che, chi, ghe, ghi prezintă cea mai mare inconsistență
grafem-fonem în limba română și sunt ușor confundabile cu
grupurile de litere ce, ci, ge, gi, reprezintă una dintre erorile
cele mai des întâlnite în lectură la cititorii neexperimentați.
 

 

 

    Prin urmare, jocul propus urmărește
să vină în ajutorul copiilor care comit
această eroare, facilitând diferențierea
dintre grupurile ghe și ge, respectiv
dintre che și ce.


