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4.  Schimbă o literă şi scrie cu litere mari de tipar cuvântul nou.

1.  Citeşte:

sac
sus
stea
so-ră
soa-re
su-net
să-pun
sca-ră
sa-la-tă
sa-ni-e
scri-soa-re
so-ne-ri-e
nas
vis
in-trus

ca-să
cas-că
mas-că
ni-sip
as-tru
cas-tron
cos-mos
cas-ta-nă
cas-ca-dă
a-dre-să
as-tro-nom
as-tro-na-ut

scris
slab
su-pus
se-nin
som-no-ros
să-ri-tor
să-nă-tos
se-ri-os
spa-ţi-al
o-pus 
no-ros
as-cuns
lu-mi-nos
cu-nos-cut
os-te-nit

Ss      

s

					nas
					glas

cas-că
mas-că

curs
con-curs

		gust
		au-gust

		Cos-tin
		Sa-bin

s
S

 2.      Bifează când auzi [s]. 

 3.  

●	Sorina	→	Sorana
●	Simona	→ ........................

●	Cosmin	→ ........................

●	Mara	→ ...........................

(eu)	sun
		,,			sui
		,,			stau
		,,			scriu
		,,			so-sesc
  (el)  sa-pă
   ,,		 sca-pă
   ,,		 spa-lă
   ,,		 spu-ne
   ,,		 se-pa-ră
   ,,		 ie-se
   ,,		 la-să
   ,,		 res-pi-ră
   ,,		 ob-ser-vă

Ste-la
So-rin
So-ni-a
Si-mi-na
Si-mi-on
Sil-vi-a
San-dri-na
Cos-min
Ma-ri-us
La-ri-sa
Si-ret
Su-li-na
Si-na-ia
Ve-nus
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4.  Schimbă o literă şi scrie cu litere mari de tipar cuvântul nou.

6.  Intrusul?

7.  Alcătuieşte două propoziţii de câte patru cuvinte.

☻ sarmale

☻ casă

☻ clasă

☻ sanie

☻ musaca

☻ cameră

☻ iunie

☻ castron

☻ supă

☻ scaun

☻ mai

☻ patine

☻ sonerie

☻ sală

☻ august

☻ ninsoare

8.  Spune numele fetelor şi desparte oral 
  în silabe.

☺ Sorin
☺ Costin

☺ Silviu
☺ Sandu

☺ Vasile
☺ Sabin

5.  a) Schimbă litera colorată cu cea învăţată. Citeşte cuvintele noi.

  b) Adaugă litera învăţată. Citeşte cuvintele noi.

c	u	-	p	ă m	a	t	-	c	ă s	c	r	i	un	a	is	u	i

__apă __oră __cară __pune __pală

 9.    Joc cosmic. Cuvinte cu „S“.

S

S I

AA

U

U

M S

S A S
S
S

S

__ __ __ __ __
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12.   Alege imaginea potrivită.  

13.   Citeşte:   

11.   Uneşte cuvintele cu sens asemănător:10.  Uneşte cuvintele cu sens opus:

Lecturi 
Visul

Aris e somnoros. El are un vis. 
A primit un costum de cosmonaut. 
Aris este bucuros.

Scrisoarea
Simona e în camera ei. Stă la 

birou. Ea îi scrie o scrisoare mamei 
sale. Mama 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.

mare	● 
senin	●
sus	●
luminos	●

stă	● 
urcă	●
astru	●
cosmonaut	●

●	noros
● întunecos
●	jos
●	mic

●	suie
●	stea
●	astronaut
●	rămâne

● Aris	a	primit	un	costum	de	as-
tronaut.	Va	urca	spre	Lună	cu	o	
navă	spaţială.
● Tatăl	lui	Sorin	e	astronom. El 
observă	stelele	cu	telescopul.

Eclipsa

– Mâine	e	eclipsă	de	
soare,	îi	spune	Sorin	
tatălui	său.

– Bravo!	Vino	la	Ob-
ser	vatorul	Astronomic.

– Venim	acolo	cu	
clasa.	Vrem	să	observăm	
eclipsa	prin	telescop.

– O	să	vă	povestesc	
mai	multe,	răspunde	
tatăl.
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â      î,Î      
1.  Citeşte:

2.  Încercuieşte imaginea când auzi [î], [â].

î-nalt
în-vins
în-câl-cit
în-tu-ne-cos
îm-pă-ră-tesc
în-ti-ne-rit 
în-spăi-mân-tat
în-cân-tă-tor
strâmt
strâns 
u-rât
a-dânc
tâ-năr
mân-dru
cân-tă-rit
mâ-ni-os
rân-du-it
ro-mâ-nesc
ro-mâ-neş-te

  (eu) în-cep
    ,,   în-trec
    ,,   mă îm-pac 
    ,,   mă în-scriu
(noi) în-ce-tăm
   ,,    în-toar-cem
   ,,    în-tâl-nim
   ,,    îm-pru-mu-tăm
  (eu) mă îm-po-tri-vesc
(noi) ne în-co-lo-năm
  (eu) mă îm-pri-e-te-nesc
    ,,   cânt
    ,,   mă-nânc
    ,,   pân-desc
    ,,   pâ-răsc
    ,,   trân-tesc
    ,,   rân-du-iesc
    ,,   cân-tă-resc
    (el) mâ-râ-ie
    ,,   ră-mâ-ne
    ,,   urî
     ,,   ho-tă-rî 
    ,,   co-bo-rî
    ,,   do-bo-rî

În-tor-su-ra  Bu-ză-u-lui
Câm-pu-lung  Mus-cel
Râm-ni-cu  Vâl-cea 
Târ-gu-Neamţ 

!

â – în interiorul cuvântului

î – la începutul şi la sfârşitul cuvântului: înot, încet, în, încearcă; 
   (el) urî, (el) coborî
   – când apar „ne-”, „re-”, „bine-” în faţa unui cuvânt care începe 
     cu „î”: neînvăţat, reîntors, bineînţeles

în
î-not
în-tâi
în-cet
î-na-poi
în-da-tă
î-na-in-te 
în-că-pe-re
în-tu-ne-ric
îm-pre-u-nă
îm-pă-rat
îm-pă-ră-ţi-e

râu
cârd (gâște)
rând
râs
pâ-râu
cân-tar
lâ-nă
stâ-nă
stân-că
pâi-ne
cân-tec
cu-vânt
lă-mâ-ie
vâ-nă-tor
scân-te-ie
rân-du-ni-că

Sân-zi-a-na
Pâr-vu 
Prâs-lea cel Voi-nic
Ro-mâ-ni-a
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5.  Uneşte cu aceeași culoare cuvintele înrudite:

trântor împăratstână cântarrândunică

român

cântăreț
vânătoare România cântec

românesc cântă
vânător vânat

4.  Leagă imaginea de cuvânt, apoi analizează grafic.

câmp
în-ce-ti-nesc

că-lă-tor
cân-te-cel

îm-pă-ca-re
în-tre-ce-re

mâ-ni-os
în-câl-cit

î
â

3. 

6.   Morișca silabelor. Descoperă cuvintele și notează-le.

7.    

pâi-

ră-mâ- stă-pâ--ne

m
âi

-

în-

-c
e-

tă
m

-cet

-ce-pe
-că

-pem

-scri-e

-tre-ce

__nceput
m__necă
cobor__
ne__ntrecut

__notător
lăm__ie
ne__ncetat
pâr__

__ntrecere
c__mpie
ur__
re__nscris 

bine__nţeles
__nc__ntător
__mpărăteasă
re__ntors

î/â

kg

! ● Se scrie „într-un”, „într-o”: într-un râu, într-o stâncă.
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8.  Uneşte opusele:

10.  Motivează! Foloseşte cuvinte din lecție.

         Scrie „â“ sau „î“. Citește. Găsește un titlu potrivit.

11.  Completează propoziţiile:

9.  Completează însuşirile potrivite:

vulpe _________________
vultur _________________
lup ___________________
urs ___________________
veveriţă _______________

(lacom, viclean, iute, puternic, mare)

începem ●
încet ●
iese ●
atent ●
ultimul ●

● tare
● primul
● intră
● încetăm
● neatent

 Maia se uită la o emisiune cu animale  
 pentru că ______________________
 _____________________________

  Maia a pictat trei __________ cu lâna _________________ .
  Aris a colorat _________________________ .
  Marta a compus _______________________ .
  Traian a lipit pe coală ___________________ .

_______________________________
  

 Trică a t_r_t pe păm_nt o ramură mare p_nă la st_nă. C_inii au _ncetat 
să latre sau să m_r_ie. Ei l-au recunoscut pe micul lor stăp_n. Trică e m_ndru 
c_nd tatăl său _l laudă.

Lectură
Toamna

E răcoare. Cerul e cu nori. 
Vântul bate puternic. Ciorile 
cârâie. Ele caută mâncare pe 
pământul arat. Rânduri de 
cocori se înșiră în zare. 

A venit toamna.

13.  Dictare

Cântarul

Ora a încetat. Călin a trântit 
caietul. Romică spune mirat: 

– Ce ai? 
– Am uitat cântarul electronic. 

Cu ce cântărim la matematică?
Călin e tare amărât.

î/â12.




