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5. Scrierea cuvintelor cu literă mare

1.  Transcrie textul scriind cu verde cuvintele care denumesc localități, cu negru 
numele copiilor, cu violet titlul cărții și cu roșu cuvintele de la începutul propo zi
țiilor. 

Teodora și Mihai merg în tabără la Păltiniș. Plecând din Pitești, în drum spre 
munte, au vizitat obiective turistice din Vâlcea și Sibiu. 

În tabără i-au reîntâlnit pe prietenii lor: Marcus, Evelina, Matei și Irina. În timpul 
liber, Teodora a citit ,,Dumbrava minunată“, iar Mihai a rezolvat câteva probleme 
pentru concursul ,,Gazeta matematică“.
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2.  Continuă textul de pe pagina anterioară cu încă 2 enunțuri, în care să scrii corect 
și caligrafic alte 5 cu vinte cu majuscule.

3.  Scrie titlurile cărților pe care leai citit în vacanța de vară.

Să ne amintim!
Scriem cu literă mare (majusculă) titlurile (textelor, cărților, specta-

colelor etc.), nume de persoane, denumiri geografice (nume de munți, ape, 
localități, județe, țări, continente etc.), evenimente (Ziua Mediului, 1 Decembrie, 
8 Martie etc.), numele instituțiilor (Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu“).

4.  Transcrie din text propoziția care conține o enumerare.
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5.  Copiază după model:

6.  Completează spațiile libere cu nume 
potrivite celor de pe petalele florii.

  Exemplu: Argeș – Siret, Râul 
Doamnei, …

 Exersează prin joc scrierea corectă a cuvintelor, 
accesând linkul de mai jos:
  

 https://wordwall.net/ro/resource/1745006
APLICAȚII DIGITALE

România

_____________

Maria

_____________

Argeș

_____________

Sibiu

_____________

Grivei

_____________

Carpați

_____________
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6. Grupurile de litere „ce“, „ci“, „ge“, „gi“

1.  Scrie grupurile de litere şi cuvintele date după model.
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2.  Transcrie cuvintele. Observă de câte ori se repetă acelaşi grup de litere.

3.  Alcătuieşte propoziţii în care toate cuvintele să înceapă cu grupul de litere:

4.  Scrie enunţuri folosind cuvintele de mai jos. Observă câte grupuri de litere 
diferite conţine fiecare cuvânt.

cercei, cercetează –

cinci, ciuperci, Cici –

George, Georgeta –

Gigi, gingie –

a) 

b) 
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6.  Tema campionilor 
  Completează spaţiile libere cu grupul de litere potrivit. Scrie propoziţiile obţinute. 
  ● ___tuţa şi-a pierdut la săniuş ___tuţa.

  ● Bunica a aşezat un borcan  cu ___m lângă un coş cu un ___m.

  ● ___na a călătorit în ___na.

  ● Pe o ___an vezi multe dacă ai un  o___an.

(ge, ghe) (ge, ghe)

(ge, ghe)

(gi, chi)

(ce, che)

(ge, ghe)

(gi, chi)

(ce, che)

 Accesează linkurile de mai jos și joacăte, exer
sând scrierea corectă a grupurilor de litere! Succes!
  

 https://wordwall.net/ro/resource/20243276 
 https://wordwall.net/ro/resource/20243594

APLICAȚII DIGITALE

5.  Eu zic una, tu zici multe!

pagină – rege – ocean –

ciupercă – regină – geană –

minge – zece – cireașă –
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7. Grupurile de litere „che“, „chi“, „ghe“, „ghi“

1.  Copiază caligrafic cuvintele care conțin grupurile de litere „che“, „chi“, „ghe“, 
„ghi“.
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2.  Adaugă  grupurile de litere care lipsesc: 
________ndă,    ________tară,    o________an,    ________or________,    un________e,  
________riac,    Costa________,    ________țuș,    s________,    în________te,    
în________ie,    un________. 

3.  Eu zic una, tu zici multe!

4.  Desparte în silabe cuvintele de mai jos.

chibrit –

ghiocel –

privighetoare –

ghem –

chec –

Anghelina –

ghindă –

ghicitoare –

5.  Tema campionilor 
  Observă regula și apoi găsește alte perechi de astfel de cuvinte.
  cel/chel  cip/chip
  ocean/ochean cinez/chinez
   gem/ghem Gica/Ghica
  gem/ghem ungi/unghi

 Accesează linkul de mai jos şi joacăte, exersând 
scrierea corectă a grupurilor de litere! Succes!
  

 https://learningapps.org/view20825249
APLICAȚII DIGITALE
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8. Scrierea unui text
1.  Copiază textul următor, respectând modelul dat.


