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soa-re
noap-te
ră-coa-re
lu-ci-toa-re
Mi-oa-ra

  ua

zi-ua
ro-ua
nea-ua
stea-ua
Stea-ua

 uă

zi-uă
ro-uă
o-uă
do-uă

  ia

iar
iar-bă
a-mia-ză
nu-ia
Ma-ia

    ie

ieri
ie-pu-re
mie-re
gu-tu-ie
Ie-re-mi-a

   ea

rea
per-dea
vop-sea
ca-na-pea
Prâs-lea

! Fii atent!  Pentru a forma grupuri de litere, „oa”, „ua”, „uă”, „ea”, 

4.   Unește perechile și completează literele care lipsesc.

3.   Scrie după model:

2.  Încercuiește cuvintele care conţin grupul „ie“. Subliniază-l. Desparte în silabe  
  pentru a le verifica.

viespe, farmacie, iederă, corabie, mierlă,  vie,  piesă

1.  Citește:

„ia”, „ie” trebuie să fie în aceeaşi silabă.   
   

ziuă → ziua
rouă → ______

saltea → salteaua mea
viorea →_________________
lalea →__________________

l
lalea

d

d

oa

oa, ua, uă, ea, ia, ie
ÎNTÂMPLĂRI  DIN  VACANŢĂ

pi-an – „i” şi „a” în silabe diferite  nu formează un grup
pia-tră – „i” şi „a” în aceeaşi silabă  formează grupul „ia”Exemplu:
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6.  Eu scriu una, tu scrii multe! Subliniază grupurile învăţate.
 

  2 piatră	–	pietre     
  2 iarnă	–	________________  2 crăiasă	–	_______________
  2 poiană	–	_______________  2 nuia – _________________

7.  Transformă:

  • covor gros 2	pătură	________________
  • câine periculos 2	pisică	__________________
  • timp răcoros 2	vară	_____________________
  • obiect valoros 2 carte ___________________
  • copil voios 2	copilă	___________________   
  • cercetător	curios 2	cercetătoare	__________________

mori
f _ _ _ r _

_	f	_	_	_	ă

_ _ _ _ _ _

_ i _ s _ _ _ e
moară

c _ _ _ _ r _

_ o _ _ _

flori
sfori
culori
porți
roți

ninsori

5.   Subliniază grupul de litere și grupează cuvintele după poziția acestuia în cuvânt:  
  la început, la mijloc sau la sfârșit de cuvânt.

       iarnă, teamă, vopsea, miel, boia, iasomie, poiană, iepure, oase, piesă, păstaie, ouă

8.  Eu scriu multe, tu scrii una!

la	început la	mijloc la	sfârşit

iarnă teamă vopsea

groasă
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9.  Alege însușirea potrivită, apoi subliniază grupurile de litere.

11.  Alcătuiește propoziții folosind împreună câte un cuvânt din fiecare coloană.

10.  Încercuiește grupurile de litere din propozițiile date. Verifică grupul despărțind  
  oral cuvântul în silabe.

stea ►
noapte ►
nea ►
viață	►

◄	răcoroasă
◄ moale
◄	sănătoasă
◄	luminoasă

a)	Mamaia	toarce	un	caier	cu	lână.
b)	Nenea	Marian	taie	iarba.
c)	O	văpaie	roşiatică	ieşea	spre	cer.
d)	Miroase	a	pâine	coaptă.
e)	Ioana	coase	ia.

● stea
● oaia
● curea
●	vioară

●	nouă	
●	cunoscută
●	strălucitoare
●	poiană

● sclipea
● povestea
● iese
●	a	cumpărat

• Noaptea, ei se tem că:   nu mai nimeresc casa
   au rătăcit şoseaua
   întâlnesc animale periculoase

• Lami, Sami au plecat:  la lucru    la mare          în călătorie

12.  Marchează cu X răspunsurile corecte:

• Poneiul Mălăiele îl răstoarnă pe Ieremia pentru că:  e curios
  vrea să îl amuze pe Aris
  se teme de el

• „Poneiul este nostim“ deoarece:  a descoperit imediat omul ciudat de nea
   este neastâmpărat şi jucăuş
   îi place să îl însoţească pe Aris

Exemplu:	O	stea	strălucitoare	sclipea	pe	cer.	
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Lectură

„Tună, plouă... m-aş ascunde,
 Că mi-e teamă, dar n-am unde.
 Peste dealuri scapără,
 Ceru-i ca o flacără,
 Iarba, ramul freamătă,
 Inima îmi treapădă...
 Unde-i nucul cu frunzoaie
 Să mă apere de ploaie?“

(Sergiu Afanasiu)

treapădă – bate repede
frunzoaie – frunze mari

DICŢIONAR

a) Subliniază cu o linie grupurile de litere învăţate.
b) Alege un titlu potrivit poeziei: 
_______________________________
c) Te poţi adăposti sub un copac când fulgeră? 
     Dacă eşti afară... încearcă să stai departe de ori-

ce lucru din metal, de locurile înalte sau deschise! 
Nu te adăposti sub copaci izolaţi sau în cort!
_______________________________

15.  Citește poezia următoare.

 
Ştiai că... ? 

 Fulgerul şi tunetul se produc 
în cer în acelaşi timp. Dar mai întâi    
vezi           fulgerul, apoi auzi        tu-
netul. Asta pentru că lumina are vite-
ză mai mare decât sunetul. Ea ajunge 
prima.

13.  Bifează cuvintele care arată însuşirile lui Mălăiele. Motivează oral.

14.  Spune-ţi părerea! Ce sentimente îi deşteaptă lui Aris întâmplarea cu Mălăiele? 
  Motivează oral. 

 tânăr
 curios
 cuminte

 iute
 neastâmpărat
 nostim

 vesel
 plictisit
 temător

Află mai mult!

 

Când fulgeră, este bine să te adăpos-
teşti cât mai repede. Stai departe de fe-
restre, de uşi, de orice aparat electric! 
Nu folosi telefonul, dă-ţi jos căştile de 
pe urechi! 

Dacă fulgeră aproape şi eşti afară, tre-
buie să stai pe vine, să ţii picioarele lipi-
te şi capul aplecat. Protejează-ţi urechile 
cu mâinile. Îndepărtează obiectele me-obiectele me- me-
talice! 

Dacă eşti în maşină, opreşte radioul, 
în chide geamurile şi nu atinge părţile 
metalice!

Dacă o persoană a fost lovită de un 
fulger, acordă-i liniştit primul ajutor! 
Curentul s-a descărcat deja!

?
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1.  Citeşte:

2.  Încercuieşte imaginea când auzi [d].

DESCOPERIM  POVESTEA  UNUI  FULG   DE  NEA

dor
deal
drum
dud
doc-tor
do-vleac
din-te
du-mi-ni-că
ied
nod
ca-dou
pă-du-re
căl-du-ră
ca-len-dar
ra-di-o

dur
dar-nic
dor-nic
dul-ce
du-ios
do-mol
du-re-ros
surd 
ra-pid
pa-lid
ro-tund
ciu-dat
mur-dar
a-dor-mit 
a-de-vă-rat

(el) dă
  ,,   du-ce
  ,,   dis-pa-re
(ei) dis-cu-tă
  ,,   cad
  ,,   văd
  ,,   râd
(el) vin-de
  ,,   pier-de
  ,,   prin-de
  ,,   a-du-ce
  ,,   con-du-ce
  ,,   a-du-nă
  ,,   a-doar-me
  ,,   a-u-de
  ,,   a-prin-de

Dan
Di-nu
Do-rin
Do-ru
De-li-a
Da-ri-a
Da-ni-el
Di-a-na
Du-mi-tru
Vlad
An-drei
Tu-dor
Ra-du
Li-di-a
A-de-la
Du-nă-re
Mol-do-va

3.  doi
a-mân-doi

a-du-ce
con-du-ce

Do-rel
Da-ni-el

Ră-du-cu
co-dru

d
D

4.  Unește, apoi desparte în silabe.

        rodie         dovleac medicamente     dalie           ied
 

D      d      
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10.  Scrie Da sau Nu.

5.  Cuvinte inversate:

7.  Unește cuvintele cu sens asemănător:

8.  Unește cuvintele cu sens opus:

9.   Transcrie în caiet:  

Cum dispare steaua de cristal?
Steaua	de	cristal	devine	apă	în	palma	lui	Radu.

Stratul de omăt e mare.
Doris se duce cu sania.
Ea conduce sania.

Sania se răstoarnă pe drum.
Doris se supără.

● pod → ___________
● iod → ___________

● dar → ___________
● car → ___________

● rol → ___________
● toc→ ___________

6.  Desparte şi analizează grafic cuvintele înrudite.

  dar  conduce        cald         ordine
  
	 	 dar-nic	 conducător	 					 căldură	 							 	 ordonat

-

cad ●
poposesc ●
rămân ●
clipă ●
se	întâmplă ●

● se opresc
● stau
● se petrece 
● pică
● secundă

cad ●
a	rămas ●
a	apărut ●
căldură ●

● răceală
● a	dispărut
● a plecat
● se	ridică

b)	

b)	

a)	

a)	
vesel ●
nea ●
colină ●
se duce ●
se	urcă ● 
sosire ●

● omăt
● se suie
● oprire
● voios
● pleacă
● deal

vale ●
vesel ●
primul ●
cad ●
moale ●
a	început ●

● trist
● se	ridică
● tare
● a	încetat
● deal
● ultimul
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12.  Completează motivele extrase din text.

11.  Răspunde oral la întrebări:

a) Cine conduce sania?
b) Ce se întâmplă la sosire?

 ☻ Doris	e	veselă	 ●		pentru	că	 a nins.
                                ●  _______________________________________________
                                ●  _______________________________________________
 ☻ Doris	râde	deoarece	Daniel	_____________________________________

Lectură
Plăcinte cu dovleac

Este iarnă. Omătul a învelit pământul cu un strat moale.
În casă e cald. Mamaia coace plăcinte cu dovleac. Lui Radu 

îi plac tare mult. O aromă dulce învăluie totul.
Radu intră în casă.
− Sărut mâna, mamaie!
− Domnul să te ocrotească, Răducule!
− Mă duc să mă spăl pe mâini. Nu mai pot de dorul plăcintelor 

dumitale!
− Întâi mâncarea, apoi plăcintele, spune mamaia cu un 

surâs.
Dar nepotul a dispărut din odaie.

13.  Dictare

Dorinei nu îi place iarna.
Vremea e prea rece.
Ea dârdâie mereu când iese 

prin curte.

Joc de rol

Doris îi spune mamei:
− Mami, mă duc cu sania pe deal.
− Cu cine te duci?
− Mă duc cu Daniel.
− Să iei căciula, mănușile! Să nu te în-

torci noaptea. Stai două ore. Dacă picioarele 
sunt reci, te întorci repede.

− Da, mami. Nu te teme! Nu răcesc.

14.  
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1.  Citeşte:
 
brad
ba-lon 
bar-că
bă-iat	
bu-nic
bi-bli-o-te-că
bi-ci-cle-tă
corb
cub
glob
so-bă
le-bă-dă

Bb     
um-bre-lă
plim-ba-re
po-rum-bel
ta-bă-ră
a-u-to-buz

bun
blând 
bă-trân
bi-ne
bol-nav
bru-net
bu-cu-ros
alb 
um-blat
com-bi-nat
o-bo-sit
răb-dă-tor

(el)	bea
   ,,   ba-te
   ,,   se bu-cu-ră
   ,,   bom-bă-ne
   ,,   bu-bu-ie
   ,,   rab-dă
   ,,   se plim-bă
(eu)	vor-besc
   ,,   do-bân-desc
   ,,   o-bo-sesc
   ,,   îm-bol-desc
   ,,   si-la-bi-sesc 

Be-la
Bar-bu
Ber-ta
Bam-bi
Bar-bă	Al-bas-tră
Bo-bi
Bog-dan
Bi-an-ca
Ro-bert
Re-be-ca 
Sa-bi-na
Bu-cu-reşti
Ba-sa-ra-bi-a

4.  Schimbă litera roşie! Scrie cuvintele noi.

b2.  

3.  bot
bob  

bar-bă
bar-dă

po-doa-be
ca-bi-net

tim-bre
bu-bu-it

Barbu
Bianca

b
B

boa

bn

t

l
c lună

b s

d

pr

t

Bifează când auzi [b].

bol
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! Înainte de „b”	şi	„p” se scrie „m”. 

  ► tu __ _ e
► co __ _ unere

► cu __ _ lit
► u __ _ lă			

► bo __ _ ă
► cu __ _ ănă

► tro __ _ etă
► sâ __ _ ure

umbră
umbrar

tobă
..........oşar

bolovan
..............ănos

barbă
bă.......os

greblă
g.........at

8.  Completează cuvântul înrudit.

6.  Citește şi
  încercuieşte:
  
    
7.  Completează cu „mb“ și „mp“:

trombon	 	 				butoi	 	 cabană	 	 corb	 	 						bocanci

5.  Leagă corespunzător şi analizează grafic cuvintele:

bomboane, bumbac, sâmbure, trombon, limbă	
  
cumpără,	umple, trompetă,	complet, campion, lampă,	scump

9.  Observă! Unește propoziția cu imaginea corespunzătoare.

     Bobi a cumpărat un bloc de desen.
     Sabina stă la bloc.

îmbrăcat	-	înbrăcat
computer - conputer
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aducedulce mult Vorba

 face	mişcare
 îşi	căleşte	organismul

  se	bucură
 	nu	participă	la	treburi

☻ sănătos
☻ vesel

☻ inteligent
☻ curios

☻ bun
☻ trist

14.  Pune în ordine proverbul: 

Lectură
La Babele

Barbu a coborât din telecabină. A 
urcat de la Buşteni la Babele. Îi era 
teamă acolo sus. Cablul vibra. Tele-
cabina se balansa la trecerea peste 
stâlpii de beton.

A sosit la cabană. Acum este bu-
curos. Vede cu binoclul un brad înalt 
printre stânci. Zăreşte şi câteva ca-
pre negre. E atât de uimit!

13.  Încercuiește trăsăturile lui Robert:
   

12.  Motivează! Ce avantaje are un copil când se plimbă cu bicicleta?

11.  Desenează un brad împodobit. Câteva 

dintre podoabe trebuie să conţină litera „b“.

Joc de rol

La bibliotecă
Barbu bate la ușă.
− Intră, se aude din interior.
− Bună dimineața, salută Barbu.
− Bună dimineața! Ce carte vrei?
− Vă rog să îmi dați o poveste cu animale 

și întâmplări ciudate…
− O clipă, să mă gândesc. Uite o carte 

nouă: „De ce multe animale drăguțe se poartă 
ciudat?“ Ce spui?

Barbu răsfoiește cartea și spune bucuros:
− Da, îmi place. Vă mulțumesc!

 10.  

De ce pisicile îşi ling blana?
Pisicile îşi petrec mult timp pentru a se 

curăţa. Ele îşi ling blana ca să îndepăr
teze praful, murdăria. Sub bărbie au nişte 
glande speciale pentru miros. Când pisi
cile îşi freacă lăbuţele sub bărbie şi apoi 
se ling pe ele, mirosul se împrăştie pe tot 
corpul.

Astfel, linsul le ajută să fie curate şi să 
îşi păstreze propriul miros. („De ce multe 
animale drăguţe se poartă ciudat?“)

Află mai mult! !

.


