CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ
EDUCAȚIONALĂ MEHEDINȚI

„FRAZE ABSURDE”

PROFESOR LOGOPED: LAURA GRAȚIELA ANTON

„Fraze absurde”
! Se aplică la copii cu vârsta între 6 și 10 ani.
Eu o propun în scop formativ, de învățare, pentru dezvoltarea gândirii logice și critice.
Observații:-frazele trebuie citite clar, fără a se accentua pasajele care conțin elementele
de absurd.
-trebuie respectată ordinea de prezentare a frazelor.
Instrucțiune:”Am să îți povestesc ceva. Ascultă cu atenție și spune-mi dacă ceva ți se
pare neadevărat, ceva ce nu se potrivește!”
Itemi
1. O mamă spune: ”Eu am 48 ani, iar fiul meu 52 ani. Ce nu e adevărat?
2. Cineva a cumpărat o pâine și, după ce a tăiat-o în 2 jumătăți egale, mi-a dat mie bucata
cea mai mare. Ce nu e adevarat?
3. Cineva spune: ”Eu am 3 frați: Petre,Sandu și cu mine.” Ce nu e adevărat?
4. Un om mergea pe motocicletă. A avut un accident, a căzut jos și a murit pe loc. A fost
dus la spital și nu se știe dacă va scapa cu viață.
5. M-am dus la piață cu 52 lei. Am cumparat cu banii aceștia carne, lapte și pâine și mi-au
mai rămas din ei 55 lei.
6. De 2 săptămâni nu s-au mai văzut nori pe cer. Uitându-se după un avion, Gheorghiță
dădu cu ochii de un curcubeu mai frumos decât cel din ziua trecută.
7. Un om spune: ”Mi-am cumpărat o jumătate de metru de stofă și mi-am făcut din ea un
costum.”
8. În accidentele de cale ferată s-a observat că ultimul vagon al trenului suferă cele mai
multe stricăciuni, de aceea s-a hotărât să se scoată ultimul vagon.
9. Un bătrân se plângea că nu mai poate sa facă înconjurul grădinii sale așa cum obișnuia.
El nu mai putea să meargă decât o jumătate de drum și apoi se întorcea.
10. Cineva spunea: Pe drumul care duce la casa mea până în oraș ,cobori mereu și pe drumul
pe care vii din oraș la casa mea cobori mereu.
11. În ziua în care Ionel a împlinit 10 ani fratele său mai mic avea 15 ani și jumă tate.
12. Un scafandru când a ajuns pe fundul mării și -a amintit că a uitat sus tubul de oxigen ș i
s-a întors pe mal să îl ia.
13. Mergând cu barca pe un lac, niște oameni au vazut o sticlă care plutea. Au luat-o și au
observat că era plină cu apă.
14. Astă iarnă Ionel a urcat pe munți cu tatăl să u. Deodată le-a ieșit în cale un urs care umbla
după zmeură.
15. Înghițind ultimul strop de apă, Dan puse cu grijă sticla pe tavă să nu o verse peste fața de
masă.
16. A fost secetă. Nu a plouat tot timpul verii. Prin lanurile de porumb abia dacă vezi calul
cu tot cu călăreț .
17. Aterizând cu bine, dupa al 10-lea salt parașutistul își privi paraș uta și zise: ”De data asta
mi s-a deschis parașuta, nu ca ieri.”
Notă: Copii de 6 ani pot rezolva, în medie, 6-7 itemi; cei de 7 ani-10 itemi; cei de vârste
mai mari pot rezolva 13 itemi și mai mult.

