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I. Sunet, Silabă, cuvânt, propoziţie
* Cunoaştere, autocunoaştere. * Timpul liber

1 Citeşte enunţurile următoare:
„– Bună! Eu sunt Dan şi sunt elev în clasa a doua.
– Bună, Dan! Eu mă numesc Alex şi sunt tot în clasa a doua. Sunt fratele Anei.“
a) Transcrie formulele de salut, folosind punctuaţia corespunzătoare.__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
b) Formulează două enunţuri în care să foloseşti numele celor două fete.__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
c) Răspunde la următoarele întrebări.

 În ce clasă sunt fetele?__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 Cum se numeşte sora lui Gabriel?__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 Cine este Gabriel?
Dacă Alexia este sora lui, Gabriel este Alexiei.
d) Scrie alte trei formule de salut pe care le poţi folosi la întâlnirea cu:

 bunica:

 doamna învăţătoare: 

 fratele tău: 
  

Călătorie către 
„Tărâmul cunoaşterii“

A cunoaşte – A şti

comunicAre in limba romana

si dezvoltare personala

^ ^

^

^

, 
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2

3

4

Scrie cuvintele următoare în ordine alfabetică:
a)      b) 

Alcătuieşte două propoziţii. În fiecare propoziţie foloseşte câte două cuvinte de 
pe aceeaşi floare.__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

a) Scrie alfabetul limbii române cu litere mari şi mici de mână.__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
b) „Ce“, „ci“, „ge“, „gi“ sunt grupuri de două litere.
Transcrie-le, apoi scrie grupurile de trei litere.__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

a)
b) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

e) Transcrie cele două formule de prezentare din dialogul dat.__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
f) Tu cum te poţi prezenta? Scrie pe spaţiile următoare, oferind cât mai multe 

in for maţii.__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Enunţurile, răspunsurile la întrebări trebuie să fie clare, complete.
Foloseşte formule de salut diferite, în funcţie de persoana căreia i te adresezi.

Aminteşte-ţi !

scrie

animale Chiriac

tânăr

educatmândru

hamster gândesc

uniformă xilofon

ghiozdan

liniştitManole

dorinţă
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19 Găseşte cât mai multe cuvinte formate din una, două sau trei dintre silabele 
date.

3 silabe 2 silabe

o silabă

-pul

-ro-si

tim- ! i-

Nu

20

22

21

Desparte în silabe cuvintele care alcătuiesc enunţurile de mai jos, apoi comple-
tează concluzia pe baza propriilor tale constatări.

Odată, Baruţu a găsit uşa unui dulap crăpată şi a strigat-o numaidecât pe Miţu. 
Au adus la dulap scaune şi au urcat pe ele.__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Descoperă mesajul şi scrie cele trei cuvinte care îl compun pe spaţiul alăturat.

........................................................................................... 

________________________________________________________

________________________________________________________

.............................................................................................

Observă modul de alcătuire a următoarei propoziţii, apoi alcătuieşte şi tu alta 
după aceeaşi regulă.

Un băiat aduce bicicleta.__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ConCluzie
Cuvintele pot fi alcătuite din ___________ , ____________________________ silabe.
Silabele pot fi formate din ___________ , _____________________________ sunete.   

m
a ca

m
evalre

caş

ami nu

(câte)
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fii cel mai bun

Încercuieşte variantele corecte.

  Al doilea cuvânt din propoziţia „Duşmanul iepurelui este câinele.“ începe cu:
A) consoană  B) vocală   C) grup de litere D) literă mare 

  Grupul de litere care completează cuvântul „ma__un“ este…
A) ci    B) ce    C) gi   D) ge  

  În cuvântul „două“ sunt…
A) 1 vocală şi 3 consoane    C) 3 vocale şi 1 consoană
B) 2 vocale şi 2 consoane    D) 4 vocale

  Sunetele care se rostesc uşor se numesc…
A) silabe   B) litere   C) vocale   D) consoane

  Alfabetul este alcătuit din…
A) vocale  B) vocale şi consoane C) consoane  D) grupuri de litere

  Cuvântului „India“ îi corespunde schema:
A) VC   B) CVVCC   C) VCCVV  D) alt răspuns

  Un cuvânt nu poate fi format…
A) numai din vocale           C) din vocale şi consoane
B) numai din consoane          D) din silabe

  Din propoziţia „… va ploua?“ lipseşte cuvântul…
A) uare   B) oare   C) Uoare  D) Oare

  În cuvântul „cincizeci“ sunt … grupuri diferite de litere:
A) unul    B) două         C) trei         D) şase

  Copilul care se comportă civilizat este…
A) ieducat   B) educat   C) iducat  D) rău  

Înregistrează răspunsurile corecte în tabel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A          

B          

C          

D          

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ii. aDunarea  Şi  ScăDerea 
numerelor  naturale  ÎN  concentrul  0-1000

* PLANTE  şI  ANIMALE
a) aDunarea  Şi  ScăDerea  fără  trecere  peSte  orDin

Scrie numerele următoare ca sumă de sute, zeci şi unităţi: 
263, 137, 504, 629, 811, 234, 958, 746, 392.
Exemplu:  912 = 900 + 10 + 2

     

1

Calculează!
200 + 30 + 5 =         200 + 26 = 
80 + 100 + 6 =         72 + 300 = 
1 + 40 + 300 =         600 + 15 = 
500 + 6 + 20 =         78 + 400 = 

Efectuează următoarele calcule.

Completează casetele libere cu numere corespunzătoare.

b) 36 +   21 = 	 					78 –   32 = 		 		541 + 250 = 
	136 +   21 = 	 				378 –   32 = 		 		786 – 256 = 
  136 + 521 = 	 				378 – 132 = 		 		875 – 362 = 

300 +  + 5 = 375    500 +  +  = 591	 	
 + 60 + 3 = 263   100 +  +  = 187
 + 600 + 8 = 678    +  +  = 420

2

3

4

Ghicitoare
Nişte cifre felurite
Pe hârtie rânduite
Care toate se rezumă
La o sumă.

 2  5 + 
 1  4  


 3  7 – 
 1  2  


 1  6  4 + 
     2  1  


 4  5  6 – 
 2  1  5  


 1  5  2 + 
 2  3  4  


 6  7  9 – 
 1  7  3  


 8  2  4 – 
 8  1  3  


a)

Pentru a efectua calculele trebuie să aduni sau să scazi cifrele corespunzătoare 
aceluiaşi ordin, începând cu ordinul unităţilor (de la dreapta la stânga).

Aminteşte-ţi !
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Printre cele mai mari legume se află un pepene ce 
cântărea 120 kg şi un dovleac de 953 kg, declarat în anul 2014 
cel mai mare dovleac din lume.

Curiozităţi

Află:
a) cât cântăresc împreună trei pepeni de 120 kg fiecare;

b) cu cât este mai mare greutatea dovleacului decât a pepenelui.

Octavian recoltează din grădina sa în fiecare zi câte 232 de castraveţi. 
Câţi castraveţi va recolta în 2 zile? 

Dar în 3 zile?

5

6

Află suma şi diferenţa numerelor:
374 şi 123;   568 şi 310;   657 şi 142;   436 şi 423.

La suma numerelor 213 şi 434 adaugă diferenţa lor.

7

8

nu uita !

Suma este rezultatul operaţiei de adunare, iar 
diferenţa este rezultatul operaţiei de scădere. 

Sã râdem !
– Ce este găina pentru 
un matematician?
– Un ou derivat.

Din suma numerelor 532 şi 456 scade cel mai mare număr par, mai mic decât 950.9
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Cu ajutorul numerelor de mai jos scrie toate adunările şi scăderile posibile.

Calculează şi fă proba prin operaţie inversă.

Află cu cât este mai mare numărul 867 de cât 
suma, respectiv diferenţa numerelor 435 şi 210.

10

11

12

a) b) c)

624

796 869

172
345 524

894

153 741

Exemple:  215 + 362 = 577

  577 – 362 = 215

  577 – 215 = 362

836 – 415 = 421

421 + 415 = 836

415 + 421 = 836

584 – 423 =  128 + 261 =  725 + 172 = 

Ghicitoare
Când e vreme rece afară
Termometrele coboară pân’ la

„minus” douăzeci.
Dar şi-n calcul
Să cobori cu „minus” poţi.
(Nu uita să şi socoţi.) 

Ştiind că în Delta Dunării trăiesc 327 de specii de păsări, dintre care 130 de 
specii sunt migratoare, află câte specii de păsări nu migrează (nu pleacă în ţările calde).
13

În Delta Dunării se găseşte cea mai mare colonie de pelicani din Europa.
Pelicanul este o specie protejată şi reprezintă simbolul Deltei Dunării. 
Soseşte în România la începutul lunii martie şi pleacă la începutul toamnei, 

migrând spre Delta Nilului sau pe coastele Asiei.  Şti
ai 

că 
... 

?
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