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Onomatopee 

cârrr-cârrr       strigăt cu care se alungă unele păsări 

chiţ-chiţ şoricel 

cioc-cioc ciocănitoare ciocan 

cip-cip-cirip       vrăbiuţa 

clic-clic-clic cum face mouse-ul 

cli-clin-cling sunetul clopoţelului 

cot-cot-cot-codac găina 

cri-cri-cri greier 

crrra-crrra cioara 

cu-cu cucul 

cucuriguuu       cocoşul 

cuţu-cuţu chemăm căţeluşul 

dârrr-dârrr când e frig 

diii-diii mânam caii 

ding-dang clopot 

ding-dong clopot 

fâl-fâl-fâl fluturele, pasărea în zbor 

fâşşşş-fâşşşş vânt uşor 

fff-fff vânt uşor 

ga-ga-ga gâsca 

glu-glu-glu curcanul 

groh-groh porcul 

gru-gru-gru porumbelul 

guiţ-guiţ porcul 



 
 

2 
 

ha-ha când râdem 

ham-ham câinele 

hapciu! strănutul 

hârrr-hârrr           mârâitul câinelui 

hâşşş-hâșșș           sacul care se rupe 

haţ-haț           te-am prins 

hau-hau           căţeluşul 

ho-ho oprim calul 

hopa-hopa           se răstoarnă, se urcă pe scaun 

hu-hu-hu           bufniţa 

i-ha-i-ha           măgarul 

iui-iui-iui           când ne lovim 

la-la-la           cântatul 

lipa-lipa raţa când merge 

mac-mac       raţa 

mârrr-mârrr mârâitul câinelui 

meee-meee         ţapul 

miauuu-miauuu pisica 

morrr-morrr ursul 

muuu-muuu vaca 

na-na-na           bătaie 

oac-oac           broscuţa 

of-of-of           Oftatul 

ochei când totul e in ordine 

Hapciu!           strănutul 

hârrr-hârrr mârâitul câinelui 
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hâşşş-hâşşş                sacul care se rupe 

haţ-haţ                 te-am prins 

hau-hau                   căţeluşul 

ho-ho                     oprim calul 

hopa-hopa            se răstoarnă, se urcă pe scaun 

hu-hu-hu            bufniţa 

i-ha-i-ha              măgarul 

iui-iui-iui             când ne lovim 

la-la-la                cântatul 

lipa-lipa                  raţa când merge 

mac-mac               raţa 

mârrr-mârrr           mârâitul câinelui 

meee-meee           ţapul 

miauuu-miauuu       pisica 

morrr-morrr              ursul 

muuu-muuu             vaca 

na-na-na                   bătaie 

oac-oac                     broscuţa 

of-of-of                    oftatul 

ochei                    când totul e in ordine 

pac-pac               jocul cu pistolul 

pic-pic                plouă 

pisss-pisss         chemăm pisicuţa 

pitpalac!          pitpalacul 

piu-piu-piu           puiul 

plosc-plosc         ceva ce cade în apă 
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pooc-pooc            balonul care se sparge 

prrr-prrr                trosnetul lemnelor, oprim calul, calul suparat 

când face din buze 

psss-psss             a atrage atenţia unei persoane 

pu-pu-pu               pupăza 

puf-puf-puf           locomotiva cu abur 

scârrrţ-scârrrţ            scârţâitul roţilor 

sfârrr-sfârrr              sunetul fusului 

sss          gânsac, trenul in mişcare 

sssst!ssssst!           linişte 

sâc-sâc                  când facem în ciudă cuiva 

ţac-ţac-ţac          foarfecă sau sunetul capsatorului 

tam-tam            tobe 

ţârrr                  telefonul 

ta-ta-ta              trompeta 

tic-tac-tic-tac         ceasul 

ţop-ţop               iepuraşul 

trop-trop              căluţul 

trosc-trosc            creanga 

trrr-trrr                     greier 

ţup-ţup                     iepuraşul 

tu-tu-ti-ti-tit           claxonul 

uuu-uuu-uuu           trenul 

uuu-şşşş-şşşş        trenul 

uff-uff               când suntem obosiţi sau ceva este greu 

uups           când ceva ne surprinde, dezamăgeşte sau 
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recunoaşterea unei greşeli 

uraaa                  bucurie 

vai-vai-vai        vaietul 

vâjjj-vâjjj           sunet vânt puternic 

zbârrr           sonerie 

zum-zum           albinuţa 

zvârrr      aruncare obiecte 

barza  pocnet cu limba în cerul gurii 

buff-buff! a căzut 

fâl-fâl-fâl! zboară pasărea 

fff-fff! vantul adie uşor 

fâşşş-fâşşşş! frunzele foşnesc 

of-of-of! oftăm 

uff-uff! suntem obosiţi 

 


