
Cum se pronunță corect sunetele?

• m - buzele sunt închise, fără 
încordare și se deschid ușor, fără 
explozie

• p - buzele sunt închise, ușor 
încordate pentru a le desface sub 
presiune aerului în momentul 
pronunției

• b - buzele sunt apropiate, presiunea
aerului este mai slabă în momentul
pronunției



Cum se pronunță corect sunetele?

• f - buza superioară și palatul 
moale se ridică ușor, închizând 
comunicaţia dintre cavitatea 
nazală şi cea bucală. Aerul este 
expirat ușor.

• v - se articulează prin contactul 
dintre apexul limbii şi dinţii
superiori, aerul fiind expulzat cu 
putere.

• ș - se obţine prin rotunjirea
buzelor şi aşezarea limbii sub 
forma unei linguriţe. Vârful limbii 
rămâne liber,  iar marginile 
laterale ating molarii superiori. 

• j - se pronunţă cu buzele uşor
rotunjite, limba ia forma unei 
linguriţe, vârful rămâne liber, iar 
limba este mai apropiată de 
cerul gurii. 



Cum se pronunță corect sunetele?

• n - se articulează prin contactul 
dintre apexul limbii şi dinţii
superiori, buzele se îndepărtează 
ușor, iar aerul se va expulza 
nazal.

• t - se articulează prin contactul 
dintre apexul limbii şi dinţii
superiori. Limba este uşor
bombată, palatul moale se ridică 
şi curentul de aer expirat trece 
repede între limbă şi gingie. 

• d - se articulează prin contactul 
dintre apexul limbii şi dinţii
superiori; vârful limbii atinge 
dinţii de sus, iar părţile laterale 
sunt alipite de măselele 
anterioare. Intensitatea aerului 
este mai slabă la expulzare. 



Cum se pronunță corect sunetele?

• l - buzele sunt deschise, limba 

va fi încordată cu vârful 
îngustat va atinge gingia 
dinților superiori. Aerul se 
expulzează ușor.

• r - buzele sunt deschise, limba 

va lua forma unei lingurițe cu 
marginile sprijinite pe molarii 
superiori, vârful limbii se ridică 
și vibrează sub presiunea 
aerului



Cum se pronunță corect sunetele?

• s - se pronunţă prin întinderea buzelor, 
dinţii sunt uşor depărtaţi,limba se sprijină 
pe incisivii inferiori, se bombează şi
formează un canal prin care se expulzează 
aerul. 

• z - se pronunţă prin întinderea buzelor, 
dinţii sunt uşor depărtaţi, limba se sprijină 
pe incisivii inferiori, se bombează şi
formează un canal prin care se expulzează 
aerul. 

• ț - se articulează  astfel:  apexul ascuţit se 
sprijină pe linia de unire a dinţilor superiori 
cu cei inferiori, loc în care va fi poziţionat
vârful limbii. Buzele sunt cu comisurile 
trase în părţi, iar dinţii sunt închişi pentru 
a rămâne puţin spaţiu de expulzare a 
aerului în momentul emiterii sunetului. 



Cum se pronunță corect sunetele?

• ce - se articulează prin contactul dintre palatul dur şi vârful 

limbii, ce ia forma unei linguriţe. Vârful limbii rămâne liber, iar 
marginile laterale ating molarii superiori. Aerul este evacuat 
exploziv.

• ci - se articulează prin contactul dintre palatul dur şi

vârful limbii. Buzele sunt rotunjite şi proeminente pentru a 
facilita evacuarea explozivă a aerului. 

• ge - se articulează prin contactul dintre palatal dur  şi

vârful limbii. Marginile limbii ating molarii superiori, iar la 
trecerea curentului de aer limba se desprinde brusc. 

• gi - se articulează prin contactul dintre palatal dur şi

vârful limbii. Marginile limbii ating molarii superiori, iar la 
trecerea curentului de aer limba se desprinde brusc.



Cum se pronunță corect sunetele?

• h - buzele și dinții se deschid, 
partea dorsală a limbii se 
ridică, iar aerul este ușor 
expulzat 

• c - buzele și dinții se deschid 
cât o cere vocala ce urmează, 
vârful limbii atinge palatul, iar 
rădăcina limbii se lipește de 
palat. Palatul moale ridicându-se, 
desparte cavitatea bucală de cea 
nazală. Aerul este expulzat 
puternic.

• g - buzele și dinții se deschid cât 
o cere vocala ce urmează, vârful 
limbii atinge palatul, iar rădăcina 
limbii se lipește de palat. Aerul 
este expulzat mai ușor.



Cum se pronunță corect sunetele?

• che - se pronunţă cu buzele uşor întinse, marginile laterale ale limbii 
se lipesc de incisivi, iar vârful ei este la baza incisivilor inferiori. 
Coardele vocale nu vibrează.

• chi - se pronunţă cu buzele uşor întinse, marginile laterale ale limbii 
se lipesc de incisivi, iar vârful ei este la baza incisivilor inferiori. 
Coardele vocale nu vibrează.

• ghe - se pronunţă cu buzele uşor întinse, marginile laterale ale limbii 
se lipesc de incisivi, iar vârful ei este la baza incisivilor inferiori.          
Coardele vocale vibrează.

• ghi - se pronunţă cu buzele uşor întinse, marginile laterale ale limbii 
se lipesc de incisivi, iar vârful ei este la baza incisivilor inferiori. 
Coardele vocale vibrează.


