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1. Citeşte:

sac
sat
sos
somn
stea
so-ră
soa-re
su-net
se-cret
sca-ră
sus-pin
sa-la-tă
sa-ni-e
scri-i-tor
scri-soa-re
so-ne-ri-e

s

nas
ceas

curs
con-curs

  su-net
		se-cret

  au-gust 
		ră-co-ros

				Cos-tin
    Sa-bin

s
S

 2.      Bifează când auzi [s]. 

 3.  

scris 
slab
sus
se-tos
su-pus
se-nin
som-no-ros
să-ri-tor
să-nă-tos
se-ri-os
nins
o-pus 
no-ros
as-cuns
lu-mi-nos
cu-nos-cut
cu-ri-os
os-te-nit
in-te-re-sant
mis-te-ri-oa-să

ceas
vis 
in-trus
ca-să
cas-tel
as-tru
cas-tron
con-curs
cos-mos
cas-ta-nă
cas-ca-dă
a-dre-să
e-clip-să
as-tro-nom
ob-ser-va-tor
e-lec-tro-nist

(eu) sun
   ,,    sui
   ,,    stau
   ,,    scriu
   ,,    so-sesc
 (el) sca-pă
   ,,    spu-ne
   ,,    se-pa-ră
(eu) stră-lu-cesc
 (el)	ie-se
   ,,    la-să
(eu) mun-cesc
   ,,    ros-tesc
 (el)	res-pi-ră
 (ei)	al-că-tu-iesc

Sa-ra
Ste-la
So-rin
So-ra-na
So-ni-a
Si-mi-na
Si-mi-on
Sil-vi-a
San-dri-na
Cris-ti-na
Cos-min
Cos-tel
Ma-ri-us
La-ri-sa
Si-ret
Su-li-na
Si-na-ia
Ve-nus

Ss      oa      
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5.  Intrusul? Desparte cuvintele în silabe.

☻ sarmale

☻ casă

☻ clasă

☻ musaca

☻ cameră

☻ iunie

☻ supă

☻ scaun

☻ mai

☻ sonerie

☻ sală

☻ august

6.  Scrie nume de fete, despărţite în silabe.

☺ Sorin	2 _______________

☺ Costin	2 ______________  

☺ Silviu	2 _______________

☺ Simion	2 ______________

7.  Uneşte cuvintele care au sens opus: 8.  Scrie cuvintele opuse:

sus ● 
senin	●
mare	●
săritor	●
rostit	●

atent ► neatent
sincer	► _________________
scris	► __________________
ascultător	► ______________
cunoscut ► ________________

● nepăsător	
●	noros
●	nerostit
● jos
●	mic

9.    Citeşte familia de cuvinte. Alcătuieşte 
  două propoziții.

scri-e
scri-i-tor

scri-e-re
scri-soa-re

4.  Schimbă litera colorată cu cea învăţată. Citeşte cuvintele noi.

c u - t ă m a t - c ăn a	is	u	i

10.    Joc cosmic. Cuvinte cu „S“.

S

S I

AA

U

U

M S

S A S
S
S

S
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● moară
●	roată
● poartă
● coardă

● soare
●	ninsoare
●	răcoare
● culoare

● lună
● toamnă
● vară
● coadă

● plăcută
● călduroasă
●	împletită
● nouă

11.   Observă! Leagă cuvântul de imaginea potrivită.

  

un somn mare
un somn adânc

solniţa cu sare
Ea sare coarda.

15.   Modifică după model, apoi încercuieşte grupul „oa“.

13.   Citeşte! Alcătuieşte oral 3 propoziții. 14.   Găseşte însuşirea potrivită şi uneşte:

● cămin	luminos	→ cameră	luminoasă 
● aer	răcoros	 →  toamnă _________________
● cer	noros	 → 	vreme	____________________
● om	curios	 → 	femeie	___________________
● copil	somnoros → 	copilă _________________

12.   Alege şi completează:

 Eu _____________  _______________  _________________ .
 Tu _____________  _______________  _________________ .
 El ______________  _______________  _________________ .
 Ei	______________  _______________  _________________ .

scriu o temă interesantă

(scriu, scrie, scriu, scrii) (o temă, o scrisoare, 
o listă, o scenetă)

(interesant, misterios, 
scurt, comic)
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18.       Lecturi
 

Scrisoarea

Simona e în camera ei. Stă 
la birou. Ea scrie o scrisoare 
pentru mama sa. Aceasta e la 
cursuri la Sinaia. Vine peste o 
săptămână.

La masă

Masa e pusă. Cosmin gustă 
supa de pui.

– Cum e supa? spune mama.
– E tare gustoasă!
– Poftă bună!
– Mulţumesc, mami.

     Eclipsa

Sorin îi spune tatălui său:
– Mâine e eclipsă de soare.
– Bravo! Vino la Ob ser vatorul As-

tronomic.
– Venim acolo cu clasa. Vrem să 

observăm eclipsa prin telescop.
– O să vă povestesc mai multe acolo.

Joc de rol

16.   Completează propoziţiile folosind cuvinte care conţin grupul „oa“.

Model:	Ema este sănătoasă.
2	Simina este _________________________________
2 Camera	lui	Sorin	este	__________________________
2 Cămara	lui	nenea Coman este _____________________
2 Ei	scriu	o	scrisoare	____________________________

Cu sania

Ninsoarea	a	stat.	Acum	e	soare.
Sorina	ia	sania.	Ea	e	curioasă.
–	Cum	e	omătul?
–	Omătul	e	moale.	Oare	alunecă	sania?

17.  Dictare
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8.  Scrie din text cuvintele cu sens opus: Recapitulare semestrială (2)
1.  Citeşte şi rezolvă cerinţele:

2.  Transcrie din text câte un cuvânt scris cu:

3.  Desparte în silabe cuvintele:

4.  Scrie cuvintele cu sens opus celor date:

Primul concert

Viorel va avea primul său concert peste o săptămână. Atunci 
va purta costumul cel nou. Acesta are culoarea violet, cu vestă 
asortată. Cămaşa lui este albă, cu năsturei mov. Micul violonist va 
pune un papion sau o cravată lila. Pantofii negri vor luci. 

Viorel are un vis: arcuşul său să alunece lin, iar cântecul să 
sune melodios. Totul o să arate minunat. 

  a) literă iniţială mare: ______________________________________
  b) litera „p“; litera „v“: _____________________________________
  c) grupul „ce“; grupul „ci“: ___________________________________

concert culoarea violonist alunecă

5.  Modifică după situaţie:

● costum nou
● cravată ___________

 ● artist talentat
 ● copilă ___________

● ton luminos
● culoare ___________

6.  Simplifică cât mai mult prima propoziţie din text. Scrie numărul cuvintelor. 

_______________________ _______________________

● asortat   ____________; ● primul   ___________; ● micul   _________

7.  Scrie câte o propoziţie în care să foloseşti cuvântul „poartă“, cu sensuri diferite. 
________________________________________________________

______________________________________________________
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8.  Formulează o întrebare pentru a obţine ca răspuns propoziţia: 

   Viorel va purta costumul cel nou.

________________________________________________________

9.  Citeşte şi completează:

● Lui Costel îi place tricicleta electrică.
● Oanei îi place ____________________ .
● ___________ îi place _____________ .

Alege din cele două 
colecţii de cuvinte:
• Cerasela, Stanciu
• tricotatul, tenisul, pictura

Veveriţa uitucă

Veveriţa uitucă este supărată.
– În toate toamnele păţesc la fel!
Adun o mulţime de alune, conuri de pin şi ghinde. 

Fac provizii pentru iarnă şi le ascund. Dar nu le mai 
găsesc niciodată când mă trezesc după iarnă.

Bufniţa mi-a dat o idee bună: să fac o listă pe un carneţel. Ea 
mi-a dat şi un carneţel. Sunt supărată. Am uitat unde l-am pus!

• Tu ai un carneţel?

10.  Notează numele instrumentiştilor.

11.  Încercuieşte cu aceeaşi culoare cuvintele înrudite.

   

● nai → ________________________   
● violoncel → ____________________
● clarinet → _____________________

Model: vioară → violonist

rece
citesc
ocol

necitit
răceală
ocolesc

răcesc
tăcut
răcit

cititor
ocolit
citit

tăcere
tace
neocolit

Lectură




