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4.3.  ExPRIMAREA  DE  IDEI  ŞI  SENTIMENTE  
PRIN  INTERMEDIUL  LIMBAJELOR  NECONVENŢIONALE

Bileţelul 
Materiale: hârtie A5, obiecte de scris/desenat.

Instructaj: Se distribuie materialele. Se anunţă tema, apoi sunt prezentate copiilor modele 
de bileţele. Acestea conţin desene simbolice pentru exprimarea mesajului şi puţin text, uneori 
doar numele expeditorului.

Exemple: (A5 – dimensiunea foii de hârtie pe care se scrie bileţelul)

CU DRAG,
ANA

NOROC !
RAREŞ

TE IUBESC!
IONEL

SUCCES!
CORNELIU MIMI

LA MULŢI ANI!
NICU

Fiecare copil va compune un bilet dedicat unei persoane. 
Biletul conţine un mesaj simbolic redat prin desen şi un cuvânt scris sau mai multe. 
În cazul în care copilul nu ştie să scrie un cuvânt, adică nu are în minte „imaginea 

fotografică“/reprezentarea acelui cuvânt şi totuşi doreşte să-l scrie, este ajutat de către învăţător. 
Mesajul fiecărui bilet va fi decodificat în colectiv. Autorul biletului va aduce completări 

dacă va fi cazul, iar de nu, va confirma că mesajul a fost descifrat corect.
 

Să comunicăm prin imagini !
Materiale: foi de hârtie, obiecte de scris, jetoane.

Instructaj: Se distribuie materialele. Se anunţă tema. Copiii vor participa la un joc interactiv 
cu jetoane ce conţin imagini simbolice care pot fi decodate cu uşurinţă.
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Exemple:
Imagini Decodare prin cuvinte

ghiocel Ghiocelul mă duce cu gândul la primăvară.
Ghiocelul este vestitorul primăverii.

soare Soarele mă duce cu gândul la vară/la plajă.
Soarele ne dă lumină şi căldură.

cireşe Cireşele mă duc cu gândul la vară.

vulpe Vulpea mă duce cu gândul la animalele sălbatice.
Vulpea este simbolul vicleniei/şireteniei.

strugure Strugurele mă duce cu gândul la toamnă/la must.
om de zăpadă Omul de zăpadă mă duce cu gândul la iarnă.
brad Bradul mă duce cu gândul la munte/la Crăciun.
carte Cartea mă duce cu gândul la citit/la poveşti.

 
 

 
 

 

 

      primăvară          vară    toamnă           iarnă    iubire

Copiii vor avea ca sarcină de lucru să deseneze anumite obiecte cu valoare simbolică, 
reprezentând indicii pentru anumite trăiri, stări, evenimente etc. După desenarea simbolurilor 
imaginate, fiecare copil va explica ce înseamnă desenul său.

Exemple de imagini:  chip vesel, chip gânditor, aplauze, OK!, chip supărat/încruntat, 
inimioară, plic, nor, barcă, melc, albină, furnică, trifoi etc.

Primăvara veselă
Materiale: suport de carton colorat, imagini decupate, instrumente de scris/

desenat, pastă de lipit.
Instructaj: Copiii se grupează în echipe. Fiecare echipă are la dispoziţie un carton plan, 

colorat, şi o colecţie de imagini tematice, între ele fiind strecurate şi câteva în afara temei. 
Se anunţă tema, se poartă scurte discuţii despre primăvară, se poate intona un cântec ce se 
încadrează în temă, apoi se dă startul la lucru.

Copiii selectează imaginile potrivite şi le plasează pe carton fără să le fixeze. Privesc 
tabloul şi, dacă doresc, pot să mute elementele în alte locuri. După ce se hotărăsc asupra formei 
definitive, imaginile sunt fixate cu pastă de lipit.
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Dacă se consideră necesară vreo completare, copiii pot desena elementele pe care le doresc 
a fi prezente în acest proiect. De exemplu, pot personifica soarele, pot să mai adauge flori, fluturi, 
copii, o minge, păsări, gâze etc.

Fiecare echipă îşi prezintă lucrarea, precizând care dintre elementele din tablou semnifică 
starea de voioşie.

Lucrările vor fi afişate în clasă/pe holul şcolii.
Notă: În acestă categorie de activităţi de tip proiect se pot aborda diverse teme.

Etichete pentru obiectele personale
Materiale: cartonaşe 10 cm /5 cm sau puţin mai mici, instrumente de scris/desenat, 

desene miniaturale (mai multe de acelaşi fel).
Instructaj: Se distribuie materialele. Se poartă o scurtă discuţie despre viaţa în colectivitate, 

insistându-se pe necesitatea etichetării obiectelor personale pentru a nu se confunda cu ale 
colegilor.

Fiecare copil va avea la dispoziţie 6-10 cartonaşe pe care să le transforme în etichete 
personale.

Exemple:
Modele de etichete verticale pentru şase obiecte. În fiecare spaţiu-etichetă este plasat un 

desen sub care este scris prenumele copilului. Etichetele pot fi realizate şi pe orizontală.

Ghiozdan Manual Jachetă Mapa de 
desen

Săculeţul de 
sport

Cutia cu 
mâncare

GABI GABI GABI GABI GABI GABI

 OANA  OANA  OANA  OANA  OANA  OANA

Când etichetele sunt gata, sunt prezentate, urmând a fi prinse pe obiectele pentru care au 
fost făcute.
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Cărticica noastră
Materiale: foi A5, obiecte de scris/desen, imagini decupate, copertă din carton

Instructaj: Se distribuie materialele de lucru. Se face o inventariere de acţiuni şi întâmplări 
petrecute în clasă în ultima perioadă şi se sugerează prin ce imagini ar putea fi redate acestea. 
Se fac aluzii la anumite comportamente prezente în clasă.

Fiecare copil va lucra o pagină de cărticică, utilizând orice metodă de lucru doreşte, doar 
că mesajul exprimat trebuie să fie decodat cu uşurinţă.

Exemple:

Ilustraţie  Text 
Copii care fac ordine în clasă BRAVO!
Copii veseli în recreaţie VOIOŞIE
Copii jucându-se JOC
Copii alergând SPORT
Copii pe scenă SPECTACOL
Copii cu măşti CARNAVAL
Copii la masă POFTĂ BUNĂ!
Copil murdar MURDĂREL
Copii care udă florile IUBIM  NATURA etc.

Cu ajutorul învăţătorului, paginile sunt ordonate în fascicul. Se ataşează coperta şi se 
leagă/capsează cartea.

Copiii se vor aşeza în formaţie de cerc, în jurul unei mese pentru a răsfoi cartea. Aceasta 
va trece din mână în mână, fiecare copil prezentând conţinutul paginii pe care a realizat-o/
redactat-o.

Panoul vorbitor 
Materiale: panou, bucăţi dreptunghiulare de hârtie, instrumente de scris/desen.

Instructaj: Conducătorul jocului anunţă tema şi prezintă panoul, precizând scopul 
înfiinţării acestuia. Panoul are rolul de a înlesni comunicarea între copii sau între copii şi adulţi 
(învăţător, părinţi), fiecare copil putând să-şi exprime prin mesaje desenate propriile dorinţe/
opţiuni. Acest panou este împărţit în trei sectoare (pot fi mai multe): „Jocul preferat“, „Activitatea 
preferată“, „Alimentul preferat“. 

Copiii îşi vor afişa preferinţele exprimate prin mesaje neconvenţionale. Aceste simboluri 
imaginate de copii se vor putea decodifica uşor deoarece panoul limitează tematica la nivelul 
vieţii şi activităţii din colectivul clasei.
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Exemple: Panoul vorbitor

Activitatea preferată Jocul preferat Alimentul preferat

 MIMI  ION  RADU

 RALUCA  ICA

 
TEO

 IULIA

 DENISA

ADI

MARA

IOANA DANA

LUCAVIOREL

DINU
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În prima activitate, fiecare copil va compune câte un mesaj pentru fiecare sector, apoi va 
fixa cele trei mesaje pe panou. 

După ce toţi copiii vor afişa mesajele pe avizier, fiecare dintre ei va face o trecere în revistă 
a tuturor mesajelor şi va preciza care dintre ele pare mai interesant.

Pentru a fi funcţional, panoul va fi amplasat în clasă la o înălţime accesibilă copiilor. Astfel, 
preferinţele lor pot fi rulate zilnic.

4.4.  MANIFESTAREA  INTERESULUI  PENTRU  SCHIMBUL  
DE  MESAJE  SCRISE  ÎNTR-O  VARIETATE  DE  LIMBAJE

Doresc să-mi cunoşti câinele !
Materiale: jetoane cu imagini (câini de diferite rase/culori), hârtie pentru scris/

desenat, instrumente de scris.
Instructaj: Se anunţă tema şi modalitatea de derulare a jocului. 
Fiecare copil îşi alege un câine-jeton de la „Magazinul de animale de companie“. Pe foaia 

de hârtie prinde jetonul şi notează cât mai multe caracteristici ale câinelui prin diferite coduri de 
exprimare. Aceste mesaje pot fi exprimate prin scris, desenate sau reprezentate prin utilizarea 
unor semne convenţionale: săgeţi, tăietura în formă de X etc.

La comanda „Stop!“, copiii se opresc din lucru, apoi se dă comanda „Trebuie să ieşiţi cu 
căţeii la plimbare!“

Copiii se plimbă prin clasă (parcul imaginar) purtând foaia/câinele la vedere. Copiii 
simulează întâlniri unii cu alţii în timpul acestei plimbări.

Fiecare dintre ei se opreşte în dreptul unui coleg, salută „Bună!“, apoi îşi prezintă câinele: 
„Acesta este câinele meu! Îţi place?!“ 

Celălalt trebuie să fie politicos, chiar dacă şi el este în parc împreună cu câinele său. Priveşte 
câinele colegului, adică semnele de pe foaie şi face apoi câteva remarci: „Ai un câine frumos! 
Văd că-i plac oasele!/ Se înţelege bine cu pisica, ceea ce nu pot spune despre câinele meu!/ Îl 
enervează muştele!/ Are coada stufoasă, parcă ar fi de vulpe!/ Îmi place câinele tău! etc.“

Stăpânul câinelui mai poate adăuga şi alte caracteristici ale câinelui său prezente în fişă, 
dar nespuse „Uite, are o cuşcă verde!“ , apoi se arată mulţumit „Mă bucur că-ţi place câinele 
meu! Al tău cum este?“

Celălalt copil îi arată câinele-jeton. Urmează caracterizarea redată prin simboluri pe fişă. 
...Şi câinele tău e frumos!/ Ce tare urăşte pisica!/ Îl cheamă AZOR, aşa scrie pe cuşcă?!/ Se 
joacă cu mingea!/ Mănâncă mult, este foarte încărcat vasul cu mâncare!“

Cei doi se despart, dar fiecare dintre ei se întâlneşte cu un alt coleg şi jocul continuă în 
acelaşi mod.

Chiar dacă apar neînţelegeri în privinţa descrierilor, comunicarea trebuie încurajată. 
Corecturile făcute pentru calitatea înţelegerii mesajelor trebuie să se încadreze în normele 
exprimării civilizate, pe un ton calm, utilizând formulele de politeţe.

Notă: Jocul poate fi reluat cu altă ocazie, schimbând obiectul ce trebuie caracterizat: pisica, 
bicicleta, ghiozdanul etc.
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Ecusonul meu
Materiale: cartonaşe dreptunghiulare, instrumente de scris/desen, ace de 

siguranţă/cleme/şnururi sau alte sisteme de prindere.
Instructaj: Se anunţă tema. Se poartă discuţii şi se explică necesitatea purtării unui ecuson 

în anumite contexte sociale. La nivelul clasei, se pot purta ecusoane diferite în funcţie de situaţie. 
În cadrul unei activităţi ecologice se va purta un ecuson diferit de altul purtat la un eveniment 
artistic. În cadrul unor jocuri, membrii echipelor se pot deosebi prin forma ecusoanelor.

Fiecare copil va confecţiona un ecuson, un model din imaginaţie pentru o activitate 
preferată ulterioară. Pe ecuson va fi desenat un obiect simbolic şi se va scrie prenumele sau 
iniţialele numelui copilului.

Când ecusoanele sunt gata se vor ataşa sistemele de prindere, apoi fiecare copil va explica 
ce simbol/simboluri a folosit şi în ce scop poate fi acesta utilizat.

Copiii vor realiza un top al ecusoanelor, dar toate vor fi expuse pe un panou.

Exemple:

Ecusoane ECO Ecusoane SPORT Eusoane ARTĂ Ecusoane Crucea Roşie

  

AURA  EDI  IULIA MIMI
  
 

TEO  RADU  DANA  DENISA
 

Orarul meu
Materiale: suport/cadran pentru cinci zile lucrătoare din săptămână, instrumente 

de scris/desen.
Instructaj: Se anunţă tema. Se poartă scurte discuţii asupra importanţei planificării muncii/

activităţii, deci şi a importanţei orarului. Se distribuie materialele, apoi se prezintă suportul 
de lucru, precizându-se că orarul cuprinde spaţii doar pentru cele cinci zile lucrătoare din 
săptămână.



116

Se va lucra pas cu pas sub directa supraveghere a învăţătorului.
Copiii citesc împreună cu învăţătorul numele zilelor, care sunt scrise/imprimate pe orar 

dinainte. Învăţătorul va preciza că în dreptul fiecărei zile sunt patru spaţii, deci sunt patru 
activităţi în fiecare zi. Copiii vor verifica acest lucru prin numărare.

Învăţătorul le cere apoi copiilor să-şi amintească activităţile din ziua de luni. Se repetă 
numele acestor activităţi în ordinea efectuării lor/ordinea indicată de orar. De exemplu: 
comunicare, matematică, muzică, sport. Aceste discipline vor fi înscrise în orar pe rând. Pentru 
fiecare dintre ele se va stabili prin convenţie o culoare, apoi se trece la lucru.

Învăţătorul va rosti acţiunea din fiecare etapă, respectând ritmul de lucru al copiilor.
„Ne concentrăm atenţia asupra zilei de luni. Primul spaţiu rămâne alb, dar desenaţi/lipiţi 

doi copii care stau faţă în faţă şi vorbesc. (timp de lucru). Al doilea spaţiu îl coloraţi cu galben şi 
scrieţi cu carioca albastră semnele plus (+) şi minus (–) în colţurile de sus, apoi lipiţi o imagine 
adecvată (numărătoare). Al treilea spaţiu îl coloraţi albastru deschis şi lipiţi un pian. Al patrulea 
spaţiu trebuie colorat în verde şi desenaţi/lipiţi o minge roşie.“

Pentru ziua de marţi se repetă numele activităţilor şi modalitatea de lucru rămâne aceeaşi. 
În zilele în care apare matematica în orar, spaţiul dedicat acestei discipline se completează 

cu aceleaşi culori şi simboluri ca şi în rubrica de luni. La fel se procedează şi cu celelalte materii.

ORAR
LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

Când orarul este gata, se vor face exerciţii de citire selectivă a acestuia, pentru fixarea 
simbolurilor utilizate.

Fiecare copil îşi va afişa orarul acasă în colţul său de lucru.

+

+

–

–



117

Jurnalul clasei
Materiale: foi albe A5 sau A4 (depinde de mărimea fotografiilor ce vor fi introduse 

în jurnal), desene, fotografii, simboluri.
Instructaj: Copiii vor colecţiona pe o perioadă de o săptămână sau două materialele ce 

vor face cuprinsul jurnalului. Aceste materiale pot conţine impresii despre activităţi îndrăgite 
sau despre cele mai interesante excursii, redate prin desen, fotografii ce au surprins aspecte din 
cadrul activităţilor, portrete ale unor copii făcute de către colegi, informaţii despre unii copii, 
redate prin desen (harnicul, somnorosul, glumeţul etc.)

Imaginile şi mesajele scrise vor fi ordonate pe zile. Materialele reprezentative pentru o zi 
pot ocupa una sau mai multe pagini.

Jurnalul începe cu prima zi, adică luni. Se numerotează paginile jurnalului începând de 
la unu (1) şi continuând până la ultima pagină. Foile aşezate în ordine sunt introduse între cele 
două coperţi şi apoi se prind (prin coasere sau capsare).

Jurnalul va fi pus la dispoziţie copiilor pentru a-l mai răsfoi din când în când.
Important este ca fiecare copil să aibă o contribuţie mai mare sau mai mică în realizarea 

acestui proiect.

Dicţionarul ilustrat 
Materiale: foi de hârtie albă A5 sau A4, imagini potrivite ca dimensiune, 

instrumente de scris/desen.
Instructaj: Copiii se grupează în echipe. Fiecare echipă are la dispoziţie hârtie şi imagini 

potrivite pentru ilustrarea literelor. Dacă se propune un cuvânt de către o echipă şi nu există 
ilustraţia, se recurge la desen.

Învăţătorul anunţă tema şi poartă cu elevii o scurtă discuţie despre specificul acestui tip 
de carte, dicţionarul. Se explică apoi modalitatea de lucru.

Pe colţul foii se scrie litera mare de tipar anunţată de către învăţător (se respectă ordinea 
impusă de alfabetul limbii române). Deci, dicţionarul începe de la litera A. Litera A este 
prezentată, scrisă apoi model pe tablă. Pe tot parcursul său, activitatea este atent monitorizată 
de către învăţător.

În etapa următoare, se selectează imagini care reprezintă obiecte ale căror nume încep 
cu acest sunet/această literă. Se fixează imaginile pe una sau mai multe foi. Pe o pagină se 
pot plasa câte imagini încap, fără a se lăsa spaţii albe de mari dimensiuni. Sub fiecare imagine 
se scrie cuvântul corespunzător sau numai litera iniţială, celelalte sunete fiind completate cu 
puncte/biluţe.

Foile completate se numerotează începând de la unu (1) până la cât se ajunge.
Timpul de lucru pentru fiecare literă este dozat de către învăţător.
Se anunţă litera următoare, B, procedându-se la fel. Foile se numerotează în continuare. 

Dacă apar blocaje în numerotare, intervine învăţătorul şi îi ajută pe copii.
Se lucrează în acelaşi mod până la ultima literă a alfabetului.
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Exemple: Pagini de dicţionar
A a

AVION /avion 
 

ALUNE/alune
 1

A a

ARA *A*

ARDEI /ardei 
 2 

 A a

ALBINA/albina

AC, AŢA/ac, aţa
 3

 B b

BALON/balon

BEC/bec
 4

 B b

BARCA/barca

BUNIC/bunic
 5

 B b

BANANA/banana

BROTAC 
(sugestia înv.) 6

 C c

CAL/cal

CANA/cana
 7

 C c

COŞ/coş

COCOŞ/cocoş
 8

 C c

CĂMILA/cămila

CAISE/caise
 9

 C c

CON/con

CORN(aliment)
 10

 D d

DALIE (ajutat)

DULAP/dulap
 11

 E e

ELE*ANT

 ELICOPTER
 12

Dacă apar omisiuni de litere în scrierea cuvintelor, acestea se corectează împreună cu 
învăţătorul. Paginile puse în ordinea numerotării vor fi introduse între două coperţi, apoi 
dicţionarul se leagă/coase la cotor.

Vor fi atâtea exemplare câte echipe au fost constituite la început. Dicţionarele vor fi afişate 
pe un raft al bibliotecii din clasă.
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Mică enciclopedie ilustrată
Materiale: foi de hârtie A4, imagini potrivite ca dimensiune, instrumente de scris/

desen.
Instructaj: Copiii se grupează în echipe. Fiecare echipă are la dispoziţie hârtie, imagini 

potrivite pentru ilustrarea cuvintelor. Învăţătorul anunţă tema şi explică noţiunea de enciclopedie. 
Copiii vor lucra în echipe. Fiecare echipă va primi un plic în care se află literele pentru care 

vor căuta cuvinte ce vor fi incluse în enciclopedie. Pentru fiecare literă se pot introduce oricâte 
cuvinte. În afară de numele obiectului trebuie adăugate anumite caracteristici ale acestuia, gata 
scrise pe cartonaşe, drept model.

Imaginile vor fi puse în cutii largi şi joase sau direct pe masă, în faţa fiecărei echipe. Pentru 
siguranţă în scrierea cuvintelor, copiii îl consultă permanent pe învăţător. Acestea se pot scrie 
cu stiloul/carioca sau se compun din litere imprimate pe bucăţele de hârtie şi apoi lipite.

Exemple:
A a

ALBINA/albina
stup = casa

miere
polen

ac

A a

ARDEI/ ardei
legumă

vitamine
ardei gras
ardei iute

B b

BALON/ balon

plin cu aer
uşor

B b

BANANE/ banane
fructe
moi

aromate
vitamine

Foile scrise şi ilustrate sunt verificate şi aşezate în ordine alfabetică. Se pun coperţile şi se 
leagă/cos. Enciclopedia copiilor se va răsfoi, fiecare copil prezentându-şi pagina când îi vine 
rândul. Lucrarea va fi pusă la vedere, pe unul dintre rafturile bibliotecii clasei.

Notă: Învăţătorul dozează timpul de lucru. Decizia de a planifica această activitate într-o 
singură lecţie sau în mai multe îi aparţine.

Suntem ilustratori de carte
Materiale: foi pe care se află tipărite/imprimate texte de mică întindere, acestea re-

pre  zentând fragmente dintr-o singură poveste; instrumente/culori pentru desenat.
Instructaj: Dacă numărul elevilor este mare, se vor forma echipe, fiecare echipă lucrând 

la câte un exemplar de carte cu acelaşi titlu. Foile cu text sunt numerotate. Acestea se distribuie 
copiilor, apoi învăţătorul reciteşte povestea, anunţând şi numărul paginii.

Fiecărui copil îi revine sarcina de a ilustra o pagină. Imaginile folosite trebuie să ilustreze 
mesajul scris/sonor al textului. După ilustrarea paginilor, acestea sunt puse în ordine şi legate 
sau capsate. Membrii fiecărei echipe vor răsfoi cartea şi vor reîntregi povestea, citind pagină cu 
pagină după imagini. Fiecare prezentare va fi răsplătită cu aplauze. 

Copiii votează pentru a stabili care este cartea ilustrată cel mai frumos. În acest mod se 
decide echipa câştigătoare, dar toate exemplarele vor fi expuse în biblioteca clasei.
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_ Ala, bala, portocala,
 Ieşi, Gheorghiţă, la portiţă
 Că te-aşteaptă Talion,
 Talion, fecior de domn,
 Cu tichie de frânghie,
 Cu căruţa satului,
 Cu caii împăratului,
 Cu biciul cumnatului.
 Clanţ, zbanţ, dorobanţ!
 Cioc, boc! Treci la loc!

_ An-tan-tichi-tan
 Muţunache căpitan,
 Andalache, bumbalache,
 Glonţ!

_ Într-o prăvălie
 Stă un moş şi scrie
 A, B, C;
 Ieşi afară, dom-nu-le! (rostire pe silabe:  
ultimul cuvânt sau toate cuvintele)

_ Cireşica are mere,
 Cireşel vine şi cere,
 Cireşica nu se-ndură...
 Cireşel vine şi fură.
 Câte mere a furat Ci-re-şel? (Se spune 
un număr mai mic decât 10. Se continuă 
numărătoarea în funcţie de acest număr. 
Exemplu: 3. Numără 1, 2, 3.)

_ Greieruşa cu cercei
 Cântă noaptea pân’ la trei,
 Pe la trei şi jumătate,
 Greieruşa nu mai poate.

_ Maimuţica cu mărgele
 Topăia pe scăunele,
 Dar s-a dezechilibrat,
 S-a lovit şi acum e-n pat.

 ExERCIŢII  DE  PRONUNŢIE

_ Am o călimară
 Plină cu cerneală.
 Ce culoare este
 În călimara mea? ( copilul spune o 
culoare, iar apoi se numără cu sunetele 
acelui cuvânt:  r, o, ş, u sau v, e, r, d, e etc.)

    _ Din Oceanul Pacific,
 A ieşit un peşte mic
 Şi pe coada lui scria:
 Ieşi afară dumneata!

_ Una mie sută lei,
 Ia, te rog, pe cine vrei!
 Dacă n-ai pe cine,
 Ia-mă chiar pe mine!

_ Domnul şobolan
 A-nghiţit un bolovan
 Şi s-a dus la farmacie
 Să cumpere-o doctorie.
 Doctorie n-a găsit,
 Şobolanul a murit.

 
_ Unul merge cu purceii,
 Unul merge cu viţeii,
 Unul face aşchiuţe,
 Altul face plăcintuţe.
 Dă-mi şi mie! Dă-mi şi mie!
 C-am ajuns ca o piftie!

_ O răţuşcă, pe gunoi,
  Numără din doi în doi,
  2, 4, 6, 8, 10,
  Ieşi afară, măi ber-be-ce!

_ Pitu-pitu-pitula,
  Ascunde-te dumneata,
  Pân’ la zece să fii gata!
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

 _ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
  Un pahar cu apă rece,
  Pentru domnul care trece.
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  Şi-un pahar cu apă rece,
  Peştişorii să se-înece,
  Numai unul să rămână
  Pentru-o saramură bună.
  Praf de sare şi piper
  De la bunicuţa cer.
  Somnoroasă-i undiţa,
  Ieşi afară dumneata!
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FIŞA 1 – Înţeleg şi colorez

O faptă bună

Ieri am găsit lângă portiţa grădinii o păsărică albăstruie. 
Ciripea jalnic. Avea o aripioară rănită.

― Nu mai plânge! i-am zis. O să te îngrijesc cât mai 
bine. N-o să uit de tine nicio clipă. Am să-ţi dau apă şi 
mâncare şi îţi voi îngriji rana.

― Ce bună eşti tu! Cum te cheamă?
― Dana! Hai, nu te teme! Te voi duce în casă. Părinţii 

mă vor sfătui cum să te îngrijesc mai bine. 
Păsărica albăstruie îmi va fi o prietenă foarte dragă.

1. Recunoaşte personajul despre care este vorba în text.

2. Colorează floarea amintită în versurile următoare:

 Ghiocelul 

De sub alba plăpumioară
Ghiocelul a ieşit:
„—Salutare, Primăvară!
Mult mă bucur c-ai venit!“

AnexÃ
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FIŞA 2 – Ilustrează povestea !
Peripeţii în lumea gâzelor

Era o vară frumoasă, frumoasă, cu un soare 
darnic în raze aurii, cu păduri verzi şi răcoroase 
pline de viaţă, cu câmpuri doldora de culori şi 
miresme îmbătătoare. Într-una din zilele acestei 
veri, prinţul fluturilor nu-şi găsea frăţiorii şi a 
pornit la drum să-i caute.

După ce a mers o bucată de vreme, s-a oprit 
puţin să se odihnească. De el se apropia încet 
melcul înţelept.

― Bună ziua, moşule! Mă bucur că te văd! l-a 
salutat cuviincios fluturele.

― Bună să-ţi fie inima, flăcăule! Parcă te ştiu 
de undeva. Sigur am mai văzut cândva, undeva... veşmintele acestea atât de frumos meşteşugite.

― Se prea poate! Sunt moştenire de la răposatul meu tată. Mi-a lăsat împărăţia şi m-a rugat 
să am grijă de fraţii mei mai mici. Eu, nevrednicul, i-am pierdut şi am pornit acum în căutarea 
lor. Tu nu i-ai văzut în drumul tău?

― Îmi pare rău că nu-ţi pot fi de folos. Nu i-am întâlnit, dar încearcă să-i cauţi prin aluniş. 
Acolo este împărăţia păianjenilor. În păienjeniş sunt multe capcane şi multe gâze îşi găsesc 
sfârşitul acolo.

― Mulţumesc,  moşule! Eşti tare înţelept! Parcă i-am auzit eu vorbind ceva despre veveriţe 
şi alune. Îmi îndrept zborul spre aluniş.

― Fii cu băgare de seamă, dragul meu! Mergi sănătos şi să-ţi fie drumul cu folos!
― Rămâi sănătos! Voi mai trece pe aici. Am nevoie de învăţăturile tale.
― Bine, sunt mereu aici pentru tine! Drum bun!
Prinţul-fluture a cules câteva grăuncioare de polen dintr-o floare albastră. După ce le-a 

sorbit încetişor, a prins puteri şi a pornit către aluniş.
― Ajutor! Ajutor! se auzeau nişte ţipete.
Fluturele a încercat să-şi grăbească zborul. Credea că frăţiorii lui sunt în mare pericol. Se 

necăjea fiindcă şi un vânticel îi venea din faţă şi-i lua din spor. Îngrijorarea prinţului tot creştea. 
Gândul greu că fraţii săi sunt în primejdie nu-i dădea pace.

Lucrurile nu stăteau aşa. Trei buburuze îmbrăcate în rochiţe pistruiate erau prinse într-o 
plasă de păianjen şi nu reuşeau să se desfacă din capcana lipicioasă. Ele erau cele care ţipau, 
îngrozite de strânsoarea plasei de păianjen. Vitejii fluturaşi luptau din răsputeri să le elibereze. 
Le-au mai sărit în ajutor o albinuţă şi doi cărăbuşi.

Până a ajuns prinţul-fluture în aluniş, buburuzele erau eliberate. Deşi încă speriate de ce 
putea să li se întâmple, zâmbeau fericite printre lacrimi. Acum îşi curăţau rochiţele de scamele 
rămase din aţele păianjenilor. Câteva furnicuţe hărnicuţe le ajutau la curăţat şi le sfătuiau să 
umble mai atente, că pădurea e plină de primejdii.

Prinţul-fluture era şi el fericit că şi-a găsit frăţiorii şi i-a felicitat pentru fapta lor. El a hotărât 
să dea un banchet la care să participe toate gâzele pădurii. A fost o distracţie grozavă. Ţi-ar fi 
plăcut şi ţie, dragă copile, să te fi aflat acolo să vezi strălucitorul spectacol.
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1. Taie cu o linie vieţuitoarea care este străină de poveste.

2. Desenează cochilii de melci, pornind din interior spre exterior!
 

  

3. Desenează cochilii de melci, pornind din exterior spre interior!
 

 

Repetă modelele de la exerciţiile 2 şi 3, desenând liber pe foi albe.

4. Uneşte punctele, apoi colorează fluturele 
obţinut cum îţi place.
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fluture păianjen buburuză albină ţânţar

5. Desenează drumul fiecărui melc până la frunza de aceeaşi culoare cu el.

6. Scrie sub fiecare cuvânt numărul de silabe pe care îl conţine:

 
  

FIŞA 3 – Palmele hotărăsc !

 1. Colorează-ne cum îţi place!
           

 vulpe        iepure                pisică     brad

melc
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     cocoş          urs       tractor    

     câine                  albină   cireşe   ghiocel 

 
    lămâie      îngheţată      broască                  peşte

                      
  strugure      rândunică        copac  soare
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FIŞA 4 – Denumeşte însuşirea !

1. Colorează desenele cum îţi place! Ele sunt vesele. Dacă nu ar fi vesele, ar fi...

 

       

   vacă   buburuză   albină             ridiche           floare 

_ Ei sunt veseli. Dacă nu ar fi veseli, ar fi...

   porc     morcovi   porumb      crocodil         elefant

FIŞA 5 – Înţeleg, creez, colorez
    

        Aricel
Într-o zi frumoasă de primăvară, Aricel a pornit la drum. Voia să-şi viziteze bunica. Mergea 

prin iarba verde şi mătăsoasă şi admira florile minunate.
Drumul său trecea peste o apă. După topirea zăpezii, apa râului a crescut şi a rupt podul. 

Ei, cum să treacă acum Aricel peste apă? A început 
să se tânguiască:

― O, e prea mare apa!
A stat el puţin şi s-a gândit, apoi a început să se 

plimbe pe malul apei. A văzut o salcie bătrână căzută 
peste râu. Crengile sale ajungeau pe malul celălalt. 

― Norocul meu! strigă Aricel fericit.
A urcat pe salcie şi a traversat râul.
― Bunica lui l-a întâmpinat bucuroasă şi i-a 

oferit fel de fel de salate cu fructe, ciupercuţe şi ier-
buri gustoase.

Povesti  mititeLe,  JoACA-te  CU  eLe !,
-
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1. Barează imaginea nepotrivită anotimpului primăvara!

2. Desenează un cerc puţin turtit. Umple tot spaţiul din interiorul cercului cu cârlige 
mari şi mici (cifra 1) şi vei obţine un arici.

Poţi să-i mai pui şi-un botişor, şi urechiuşe, şi un ochişor, dacă vrei ca ariciul tău să 
pornească pe cărare încetişor.

 

3. Spune o propoziţie formată din două cuvinte despre arici.

     ____________   ____________ .

Dezvoltă această propoziţie, adăugând un cuvânt sau mai multe.

_____________    _____________    _______________ .

4. Colorează numai alimentele sănătoase.
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FIŞA 6 – Culorile toamnei 

 Hărnicuţele

Toamna a intrat în pădure. O ploaie de 
ghinde se scutură din stejarul bătrân.

Veveriţa e tare veselă. Adună ghinduţe în 
trăistuţă şi cântă un cântecel despre o ciocănitoare 
furăcioasă.

Se apropie de ea albinuţa. Bâzâie ea cam 
a supărare: bâzzz! bâzzz!

― Bună, Riţa! Ce mai faci?
― Bună, albinuţă hărnicuţă! Uite, stejarul e 

tare darnic în toamna aceasta! Voi putea aduna 
ghinde pentru toată iarna. În trunchiul lui am şi scor-

bura, aşa că m-a scutit de drumuri lungi prin pădure.
― Ce bine e de tine!

― Asta aşa e! Sunt norocoasă. Dar tu ce mai faci?
― Caut polen şi nectar. Florile sunt din ce în ce mai puţine şi asta mă întristează.
― Te înţeleg foarte bine! Cred totuşi că v-aţi făcut provizii de miere în stup.
― Da, dar iarna e lungă, iar primăvara devreme sunt puţine floricele. Tu nu ştii vreun câmp 

cu flori de toamnă prin apropiere?
― Ba da! Mergi înainte spre nord şi dai de o pajişte înflorită, îi explică veveriţa.
― Mulţumesc pentru ajutor! 
― Cu multă plăcere!
― Mă grăbesc să ajung acolo cât mai este ziuă. Te las cu bine!
― Mergi sănătoasă, draga mea! Spor la lucru!

1. Colorează frunzele în culorile toamnei!

                              

2. Numără ghindele veveriţei! Câte 
trebuie să mai adune ca să aibă zece?                                       

3. Povesteşte şi tu acest text!
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FIŞA 7 – Reprezintă vara în cuvinte şi imagini ! 

Desen cu peripeţii

E o zi senină de vară. Soarele trimite pe pământ 
belşug de raze fierbinţi.

Păsările se ascund pe sub tufele de liliac 
sau prin buruienile de pe marginea uliţei.

Bianca se refugiază sub umbra dulce 
a dudului. Ea pictează un tablou cu 
acuarelele primite în dar de la bunica. 

Tabloul ei e vesel. Pe foaia de 
bloc, un soare mare râde, fiindcă un 
băieţel, care voia să prindă un fluture 
multicolor, se împiedicase, căzuse şi 
plângea cu lacrimi albastre.

Desenul este aproape gata, dar 
un vânt jucăuş s-a stârnit din senin. 
Foaia de hârtie, frumos colorată, îşi ia 
zborul ca o pasăre uşoară. 

― Desenul meu! strigă fata.
Tudor o ajută să prindă desenul, dar vântul a amestecat deja culorile. Desenul este com-

promis. 
― Acum s-a stricat şi eu m-am chinuit atâta! zise fata şi începu să plângă.
― Lasă, îl reparăm noi cumva! o linişti Tudor, frăţiorul ei.
Copiii au muncit mult să repare ce a stricat vântul. Acum, refăcută, pictura este admirată 

de toţi membrii familiei. Cea mai bucuroasă este bunica. O îmbrăţişează pe Bianca, spunându-i:
― Nu ţi-am cumpărat acuarele degeaba! Bravo, iubita mea!
Bianca e tare bucuroasă. Povestea incidentului cu vântul pare să n-o mai supere. 

1. Desenează câteva elemente potrivite anotimpului din povestire!
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2. Colorează fluturele asemenea celui din desenul fetiţei!

                                                     

3. Desenează după puncte. Indică sub fiecare desen câte silabe are cuvântul reprezentat.

                        
  

                           

4. Spune câte o propoziţie pentru fiecare imagine.


