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 Cite[te versurile de mai jos: Cite[te versurile de mai jos:

FRUNZ\ RUGINIEFRUNZ\ RUGINIE

Frunz\, frunz\ ruginie, cine dorul t\u îl [tie, 
În]elege de ce pleci pe ape [i pe poteci!

Frunz\, ruginie doamn\, vine-n zborul t\u o toamn\ 
M\noas\ [i generoas\ [i se cuib\re[te-n cas\!

Pic\-n zborul t\u alene, vara, adormind pe gene. 
Pic\ visele brumate, la p\mânt, însp\imântate! 

(Frunz\ ruginie)

11 POVESTEA VORBEIPOVESTEA VORBEIPOVESTEA VORBEIPOVESTEA VORBEI

 Sfâr[itul vacan]eiSfâr[itul vacan]ei

 alfabetul alfabetul  sunetul {i litera  sunetul {i litera  vocalele {i consoanele vocalele {i consoanele
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1. 1. În ce anotimp frunzele se vetejesc [i cad? (iarna/vara/toamna)

2. 2. Ce anotimp urmeaz\ toamnei? (prim\vara/toamna/vara)

3. 3. Scrie în enun]uri cel pu]in dou\ semne specifi ce toamnei.

4. 4. Ordoneaz\ fi ecare grup de silabe pentru a forma cuvinte:

a) ne, ge 
b) se, le, vi 
c) te, bru, ma 
d) pe, a

5. 5. Ordoneaz\ cuvintele pentru a forma propozi]ii:
a) vara, t\u, zborul, alene, pic\-n



10

b) la, visele, pic\, însp\imântate, brumate, p\mânt

6. 6. Scrie un enun] folosind cuvântul frunz\frunz\.

7. 7. Alc\tuie[te un enun] despre anotimpul toamnatoamna.

8. 8. G\se[te cinci cuvinte înrudite cu termenul cuib.cuib.

9. 9. Scrie câte un enun] în care cuvintele cas\ cas\ [i varavara s\ aib\ alt în]eles decât cel din 
text.
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10. 10. Scrie cuvintele alintate: 

frunz\ -     ;     ; 
cas\ -     ;     ;  
mas\ -     ;     ;

doamn\ -       ; 
p\s\ri -       ; 
potec\ -       .

11. 11. Dup\ modelul: ruginie – ie – [tieie, , g\se[te în text alte cuvinte ale c\ror sunete fi na-
le se potrivesc (rimeaz\).
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 Cite[te textul urm\tor: Cite[te textul urm\tor:

CAIETE, CREIOANE, STILOURI, C\R]I...CAIETE, CREIOANE, STILOURI, C\R]I...

În sfâr[it, a venit diminea]a primei zile de [coal\!... Toat\ noaptea m-am fr\mân-
tat [i mi-am imaginat sau am visat cum va fi  reîntâlnirea cu [coala, cu to]i colegii 
mei, cu doamna înv\]\toare!

P\[esc pe aleea ce duce spre [coal\ cu emo]ie [i încredere, cu ner\bdare [i 
încântare, ]inând-o strâns de mân\ pe mama. M\ uit din când în când la ea [i m\ 
bucur s\ o am al\turi de mine, de caiete, creioane, stilouri, c\r]i…

1. 1. Scrie la ce zi crezi c\ se face referire în textul de mai sus. De ce?

 Prima lec]ie de scrisPrima lec]ie de scris
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2. 2. Completeaz\ lista rechizitelor [colarului cu alte trei obiecte.

3. 3. Nume[te sentimentele (cel pu]in dou\) pe care le-ai avut atunci când ]i-ai rev\
zut colegii/prietenii sau când ai reîntâlnit-o pe doamna înv\]\toare/pe domnul 
înv\]\tor.

4. 4. Alc\tuie[te un enun] din cel pu]in cinci cuvinte, în care prima liter\ s\ fi e, pe 
rând, a/b/c/d/e/f.

5. 5. Completeaz\ cu alte cuvinte, 
aritmogriful care are pe 
vertical\ cuvântul dat: 

T

O

A

M

N

A
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6. 6. Scrie în ordine alfabetic\ prenumele colegilor t\i:
• fete: 

• b\ie]i:

7. 7. Scrie cel pu]in 5 nume de ora[e din România [i 5 din Europa, a[ezate în ordine 
alfabetic\.

8. 8. Mimi se joac\ folosind urm\toarele litere: r, a, p, c. Care este cuvântul pe care 
îl poate forma, folosindu-le pe toate?

9. 9. Încercuie[te litera corespunz\toare r\spunsului corect [i scrie cuvântul g\sit 
în spa]iul dat:

Care imagine denume[te un cuvânt format din dou\ silabe? 

A )A ) B)B) C)C) tv D)D) E)E)
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b. Care dintre urm\toarele cuvinte nu începe cu a?

A) arici B) ac C) avion D) mas\ E) alune

c. Ce cuvânt dintre cele de mai jos are cele mai multe litere?
A) m\rg\ritar B) arm\ C) m\r D) amar E) m\rar

d. Ce cuvânt nu se potrive[te în seria? 
A) mac B) tac C) fac D) rac E) bec

e. Ce cuvânt denume[te un singur obiect? 
A) pere B) mure C) carte D) sere E) penare

10. 10. Cite[te ghicitorile de mai jos [i scrie r\spunsul.
Codru-mb\trâne[te,
Vremea se r\ce[te,
Vacan]a s-a sfâr[it,
Cine a venit?

11. 11. Scrie cuvintele sup\ratesup\rate: 

a sosit ≠     ;   
se sfâr[e[te ≠      ; 
se r\ce[te ≠      ; 
îmb\trâne[te ≠     .         

Frunzele pe ramuri
Au îng\lbenit!
Plou\, plou\-ntruna
Cine a sosit?
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 Cite[te textul urm\tor:  Cite[te textul urm\tor: 

DE UNDE VIN LITERELE? DE UNDE VIN LITERELE? 
de  Mioara Mera

— {ti]i de unde vin literele, copii?
— Poate de la o fabric\ de juc\rii?
întreab\ iute Maricica
strângând în bra]e p\pu[ica.
— AA vine de la albatrosul care
suie o scar\ de stropi pân\ la soare?
— BB de la barza ce ne învesele[te
când prim\vara o veste[te?
C C de la coco[ul \la care
plânge dup\ pungu]a ce nu o mai are?...

Acum r\spunde]i voi încet,
c\ [ti]i întregul ALFABETALFABET. 

 A fost odat\ o liter\A fost odat\ o liter\

(desene – p\s\rile: albatros, barz\, coco[, în 
form\ de A – în vârf albatrosul, la baz\ barza, 
respectiv coco[ul cu ciocul în form\ de C)
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1. 1. Noteaz\ numele pove[tii în care este vorba despre o bab\ care avea o g\in\ [i 
un mo[ care avea un coco[: 

2. 2. Scrie numele autorului acestei pove[ti: 

3. 3. Enumer\ alte trei pove[ti ale aceluia[i autor: 

4. 4. Încearc\ s\ faci câte un desen care s\ sugereze ce form\ ar putea avea literele 
urm\toare:

m   r   s   t
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5. 5. Scrie câte trei cuvinte care s\ denumeasc\ obiecte din sala de clas\ care încep 
cu literele c c [i t. t.

6. 6. Combin\ literele de mai jos pentru a forma cât mai multe cuvinte: 
m, i, n, b, o, s, a: 

7. 7. Enumer\ toate consoanele limbii române.

8. 8. Scrie numele celui mai important obiect pentru tine [i, apoi, pe o foaie sepa-
rat\, deseneaz\ câte o imagine a unui obiect care începe cu literele componente 
ale cuvântului scris ini]ial.
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9. 9. Înlocuie[te prima liter\ a cuvântului focfoc [i scrie cuvintele formate, apoi sublinia z\ 
cu verde vocalele [i cu galben consoanele.

10. 10. Încercuie[te litera din dreptul r\spunsului pe care îl consideri corect [i com-
pleteaz\ spa]iile libere cu acesta.

a. Care este silaba potrivit\ care ar trebui pus\ în spa]iul liber, pentru a forma un 
nume de b\iat alc\tuit din cinci litere [i dou\ silabe, prima silab\ fi ind Ma? 
A) __ria B) __rcel C) __rinel D) __ra E) __rin
Ma 

b. Care este semnul scris al sunetului?
A) sunetul B) litera C) cuvântul D) propozi]ia E) textul

c. Completeaz\ propozi]ia pentru a face adev\rat\ scrierea: 

 Sunetul 
A) se observ\ B) se vede C) se scrie D) se tip\re[te 
E) se roste[te [i se aude

d. Câte sunete se aud în cuvântul general?
A) 3 sunete B) 4 sunete  C) 5 sunete D) 6 sunete E) 7 sunete 

e. Care dintre urm\toarele cuvinte nu are doar o silab\?
A) sor\ B) val C) cal D) pat E) urs


