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U1 Să facem cunoștință!
Lecția 1: Salut!
Alfabetul limbii române
(

(

Asculta si
repeta :
,

(

(

(

Deseneaza saluturile:
SALUT!, Salut!, BUNA!, Buna!, NOROC!, Noroc!, SERVUS!, Servus!

1

Uneste prin sageti ﬁecare imagine
cu forma potrivit de salut, în functie de momentele zilei!

BUNĂ SEARA!
LA REVEDERE!
BUNĂ DIMINEAȚA!
PA!

BUNĂ ZIUA!

Spune sau scrie în casete formulele de salut potrivite,
folosind litere mari si mici de tipar.
Bună dimineața!

Bună ziua!

Bună seara!

Noapte bună!

2

Lecția 2: Mă numesc...
Alfabetul prenumelor
Prezintă-te colegilor! Enumeră cât mai multe prenume pe
care le cunoști, care să înceapă cu ﬁecare literă a alfabetului

3

Scrie literele de tipar si cuvintele:

a

A

ă

Ă

m

M

am........ Am........ ma........ Ma........ mama............... mamă............... MAMA...............
Notițe

4

Scrie literele de tipar si cuvintele:

e

E

r

R

ar........ Ar........ mar........ Mar........ Mara............ mă........ Mă........ măr........ Măr.........
me........ Me........ mer........ mere............ mare............ em........ Em........ Ema.............
Notițe

5

uU

yY

dD

Mădă............ Mady............ Radu............ Rya.......... Dya.......... Ady.......... Ray..........
Notițe

6

Lecția 3: Mă prezint
^

^
^
^

Î

Î

Î Î

Î Î

Î
Î

Î Î Î Î
Î
Î
Î
Î Î Î Î

Scrie literele de tipar si
, cuvintele:

i

I

î

Î

n

N

ni...... Ni...... na...... Na...... în...... În...... îi...... Îi...... nani.............. Ina........... Ani..........
Notițe

7

Scrie literele de tipar si
, cuvintele:

s

S

ș

Ș

o

O

oi..... Oi...... noi........ NOI........ sa..... SA...... șa..... ȘA...... așa........ doi........ DOI........
Notițe

8

vV

tT

țȚ

eu......... Eu......... noi........... Noi...........

lL

tu......... Tu......... voi........... Voi...........
el.........

El.........

ea.........

Ea.........

ei......... Ei......... ele............ Ele............

Eu sunt.
Tu ești.
Eu

Noi

Tu

Voi

El

Ea

El este.
Ea este.
Noi suntem.
Voi sunteți.
Ei sunt.
Ele sunt.

Ei/Ele

9

Scrie literele de tipar si
, cuvintele:

c

C

p

P

â

Â

Eu cânt.............. Ea mănâncă................. Tu pui o cană pe masă.................................
Notițe
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Scrie literele de tipar si
, cuvintele:

f

F

b

B

j

J

z

Z

azi......................... Azi......................... ziua............................. Ziua.............................
zero............................. Zero............................. joi......................... Joi.........................
Notițe

11

Lecția 4: Număr
unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece
Spune numerele:

UNU

DOI

TREI

PATRU

CINCI

ŞASE

ŞAPTE

OPT

NOUĂ

ZECE

Eu număr.
Tu numeri.
El numără
Ea numără.
Noi numărăm.
Voi numărați.
Ei numără.
Ele numără.
unu
UNU
Unu

Unu
Unu

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

Notițe

12

Descoperă potrivirea!

Doi
Găsește-i umbra!

Trei
13

Găseşte piesele care formează ﬁgura 3!

Patru
Găseşte piesele care formează ﬁgura 5!

Cinci
14

Găseşte piesele care formează ﬁgura 7!

Şase
Găseşte piesele care formează ﬁgura 5!

Şapte
15

Găseşte piesele care formează ﬁgura 5!

Opt
Găseşte piesele care formează ﬁgura 5!

Nouă
16

Care piese nu se potrivesc cu imaginea?

Zece
Zece

Obține numărul 10

Înainte

Între

După
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Lecția 5: Câți ani ai?
Scrie câti, ani are ﬁecare copil.

Pentru a aﬂa vârsta ﬁecarui copil, numără
lumânările de pe tortul din dreptul acestuia!

Eu am…...........
Tu ai…..............
El are…….........
Ea are…….......
Noi avem..…....
Voi aveți……....
Ei au……..........
Ele au……........

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

treisprezece

Eu am ........................................... ani.

Eu am ........................................... ani.

Eu am ........................................... ani.

Eu am ........................................... ani.

Notițe
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(

Scrie urmatoarele litere mari si
, mici de tipar:

g

G

k

K

q

Q

w

W

x

X

Calculează și apoi colorează! În funcție de rezultatul obținut, alege dintre culorile indicate.

8 7 6 5 4 3 2 1
19

U2 La școală
Lecția 1: Colegi
Scrie cu litere mici si
, mari de tipar grupurile de litere: ce, CE, ci, CI, ge, GE,
gi, GI, che, CHE, chi, CHI, ghe, GHE, ghi, GHI.

(

(

Priveste
, pagina 10 din manual si
, copiaza în casuta
, dialogul copiilor:

20

Lecția 2: În clasă
Spune numele obiectelor pe care le recunosti
, în imaginea de mai jos.

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

A. Deseneaza portretul unui profesor care îti, este drag. Este doamna,
domnisoara
sau domn? Scrie numele în casuta
, aﬂata sub desen.
,
B. Realizeaza portretul unui coleg. Este fata sau baiat? Scrie numele
în casuta
, aﬂata sub desen.

21

Lecția 3: În ghiozdan

(

Scrie numele ﬁecarui obiect.

ceas
ceasuri

22

Lecția 4: Culori și ﬁguri geometrice

1

2

(

(

Calculeaza si
, apoi coloreaza! În functie
, de rezultatul obtinut,
,
alege dintre culorile indicate.

3

4

5

6

7

Notițe

23

Antrenează-ți mintea şi mâna!

Triunghi

Pătrat

Cerc

SS II

MM EE TT RR II

EE

CÂTE SUNT DIN FIECARE?
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Lecția 5: La școală învăț!
(

Completeaza spatiile
, libere!

La școală........................... La școală........................... La școală...........................

La școală........................... La școală........................... La școală...........................

La școală........................... La școală........................... La școală...........................

Eu învăț.

Eu citesc.

Eu scriu.

Eu cânt.

Eu pictez.

Tu.................
El/ea..............
Noi..............
Voi.................
Ei/ele............

Tu.................
El/ea..............
Noi..............
Voi.................
Ei/ele............

Tu.................
El/ea..............
Noi..............
Voi.................
Ei/ele............

Tu.................
El/ea..............
Noi..............
Voi.................
Ei/ele............

Tu.................
El/ea..............
Noi..............
Voi.................
Ei/ele............

(

Completeaza spatiile
, libere!

10 ... 12 13 ... 15 16 ... 18 19 ... 21 22 23 ... 25 26 ... 28 ... 30 31
31 ... 29 28 ... 26 ... 24 23 ... ... ... 19 ... 17 ... 15 14 ... 12 11 10

25

(

Ce numere observi în desenul de mai jos? Coloreaza-le si numeste-le
,
cu voce tare!

Scrie cu litere numerele:
11………………………..............……….

27………………………..............……….

12………………………..............……….

28………………………..............……….

13………………………..............……….

29………………………..............……….

14………………………..............……….

30………………………..............……….

15………………………..............……….

40………………………..............……….

16………………………..............……….

41………………………..............……….

17………………………..............……….

50………………........………..............…
52………………………......................…

18………………………..............……….
19………………………..............……….
20………………………..............……….

60…………………........……..............…

21………………………..............……….

70………………………......................…

22………………………..............……….

76………………………......................…

23………………………..............……….

80……………………........…..............…

24………………………..............……….

90………………………......................…

25………………………..............……….

100……………………......…..............…

65………………………..............……….

26………………………..............……….

26

1

4

11 12

15

10

17

20

23 24 25

32

7 8

21

(

(

Ce numere lipsesc? Completeaza casutele!
,

27

37 38

41 42

46

51

49

61 62

66

34

40

53 54

57 58

71

69 70

76 77 78

80

27

81

83 84

88

90

91 92

94

96

99

3

6

5
8+

+3

8

12

6+

9+
3

8

9+

8+
3

2+

6

4

5+7

3+

7

3+

6+

12

5+6

+3

8+4

13
10

5

7+4

6+7
7+

10

9+6

+2

5+5

15
13

1

7

4+

6+

7+8

11

12

5+6
9+

11

2+

4+

4

7+

2+9

10
+5

Descoperă greşeala!

Câte vagoane are trenul?

Scrie numerele vagoanelor
albastre.
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Sudoku
A

71 3
9 8
7
2 4
S
89
6
9
5 2
7
1 62 4
5
8
3 1
98
72
6 4
5 2
7
8
C3 6
9

25
8
7
9
6
1
7
3

3
1
4

9

1 46
7
6
14 35
8
925
8
3
2
7
9
6
1
5
4

6
9
1
5
3
4
8
2
7

7
5
4
8
1
2
6
9
3

1
8
7
9
4
3
2
6
5

9
4
6
2
5
7
3
8
1

3
6
5
1
6
8
4
7
9

4
7
3
6
2
9
5
1
8

2
1
8
4
7
5
9
3
6

5
6
9
3
8
1
7
4
2

8
7
4
2
6
9
1
3
5

2
9
3
8
5
1
4
6
7

5
6
1
7
3
4
2
9
8

6
4
7
5
2
8
3
1
9

1
8
9
3
4
7
5
2
6

3
2
5
9
1
6
8
7
4

4
1
8
6
7
3
9
5
2

7
3
2
4
9
5
6
8
1

9
5
6
1
8
2
7
4
3

B8 2

6
4

4
65
1
3

9

79
1 5

9

6

1

9

7 3
58

7
6
9 4
3178

2
D5
6

4
7
8
3
2
5
9
1
6

4

2

3

84

2
6

2

5
4
3 17
8 9
8 5
4 2
4
2 85
7 6
1 9
9
4 3
6
2
5
1
8
9
3
4
7

9
3
1
6
4
7
5
2
8

8
9
2
5
6
1
7
3
4

7
6
4
2
9
3
8
5
1

5
1
3
8
7
4
2
6
9

3
4
7
9
5
6
1
8
2

1
8
6
7
3
2
4
9
5

2
5
9
4
1
8
6
7
3

7
4
2
5
6
9
3
8
1

9
3
6
2
1
8
4
7
5

5
1
8
4
7
3
6
2
9

4
7
9
3
2
5
1
6
8

3
8
1
9
4
6
2
5
7

2
6
5
1
8
7
9
3
4

6
9
3
7
5
4
8
1
2

8
2
7
6
9
1
5
4
3

1
5
4
8
3
2
7
9
6

Regula jocului: ﬁecare rând, coloană sau regiune nu trebuie să conțină decât o dată cifrele de la unu
la nouă. Formulat al el, ﬁecare ansamblu trebuie să conțină cifrele de la unu la nouă o singură dată.
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U3 Mănânc sănătos
Lecția 1: Ce mănânc dimineața?
(

Completeaza spatiile
, aflate sub fiecare desen.
Dimineața - mic ................:

Eu vreau. Tu ............
El ............ Ea ............
Noi ......... Voi ............
Ei ............ Ele ............

Eu beau. Tu ..........
El ............ Ea ............
Noi ......... Voi ............
Ei ............ Ele ............

(

(

(

<

Tu ce mananci la micul dejun? Ce bei? Deseneaza sau scrie în caseta.

Da. ......................
Nu. .....................

30

Lecția 2: Fructe
Ce fructe cunosti?
,

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

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

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

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

31

,

Lecția 3: Ce mănânc la prânz?
(

(

(

(

(

<

(

<

<

Tu ce mananci la pranz? Deseneaza sau scrie \n chenarul alb cum ar
arata masa de pranz preferata. Descrie colegilor tai desenul tau.

32

Lecția 4: Legume
(

Coloreaza [i nume[te legumele de mai jos.

33

Lecția 5: Ce mănânc seara?
(

(

(

Tu ce manânci seara? Nume[te sau deseneaza cel pu]in cinci feluri de mâncare,
\n ordinea preferin]elor tale! Discuta lista cu colegii.

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

34

U4 Timpul
Lecția 1: Când te-ai născut?
(

(

Când este ziua ta de nastere?
Noteaza \n spa]iul alaturat.
,
(

(

(

(

Ce zi a saptamânii este azi? Noteaza \n spa]iul alaturat.
(

(

Numeste
, cele patru anotimpuri. |n casu]ele de mai jos, noteaza lunile anului
\n func]ie de fiecare anotimp.

(

(

(

Noteaza în fiecare spa]iu numele unui coleg, prieten sau membru al familiei care
este nascut în luna respectiva.

ianuarie ...................................................................
februarie .................................................................
martie .....................................................................
aprilie ......................................................................
mai .........................................................................
iunie ........................................................................
iulie .........................................................................
august .....................................................................
septembrie ..............................................................
octombrie ................................................................
noiembrie ...............................................................
decembrie ...............................................................

35

Lecția 2: Câte ore are o zi?
Cât este ceasul? Spune cu voce tare.
(

Spune cât arata ora fiecare dintre ceasurile de mai jos.

E ora..........................
E ora..........................
E ora..........................
E ora..........................
E ora..........................
E ora .........................
E ora..........................
E ora..........................
E ora............................
E ora............................

(

(

(

(

Scrie sau deseneaza activita]ile tale zilnice [i ora la care se desfa[oara.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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Lecția 3: Programul zilnic
(

(

Desenele de mai jos arata activitatile
, zilnice ale lui Mihai.
(

Încercuieste
, activita]ile pe care le faci si
, tu, apoi spune-le cu voce tare.

Mihai mănâncă.

Mihai merge la
școală.

Și eu mănânc.
Și eu merg la
școală.

Mihai face duș.
Și eu fac duș.

Mihai
se spală
pe dinți.

Mihai
învață.
Și eu învăț.

Și eu mă spăl
pe dinți.

Mihai
cântă la
chitară.
Mihai
se duce la
toaletă.

Și eu cânt.

Și eu mă duc
la toaletă.

Mihai face
sport.
Mihai doarme.
Și eu fac sport.
Și eu dorm.

Dimineața, eu
La prânz, eu
Seara, eu

(

(

Nume[te alte activita]i pe care tu le faci [i care nu se gasesc \n desen.
Eu mă trezesc.
Tu .......................
Ei/ea ..................
Noi .....................
Voi ......................
Ei/ele...................

Eu mă spăl.
Tu ........................
Ei/ea ....................
Noi ......................
Voi .......................
Ei/ele ...................

37

Lecția 4: Câte zile are un an?
(

Completeaza spa]iile libere.

Un an are ………. de zile sau ………….de zile.
Luna ianuarie are………de zile. Luna februarie are ……..de zile sau ……….de zile.
Luna mar e are ……..de zile. Luna aprilie are ……..de zile. Luna mai are ………de zile.
Luna iunie are …………de zile. Luna iulie are ……….de zile. Luna august are …………de zile.
Luna septembrie are ………de zile. Luna octombrie are ………de zile. Luna noiembrie are ………de zile.

Spune câte obiecte sunt \n imaginea de mai jos? Cu ce anotimpuri se
potriveste
, fiecare?

38

Lecția 5: Ieri, astăzi/azi, mâine
(

(

(

Completeaza spa]iile goale cu zilele saptamânii.
Ieri a fost ..................................................
Astăzi este ................................................
Mâine va ﬁ ...............................................

Desenează și numește
o ac vitate pe care
ai făcut-o IERI.

Desenează și numește
o ac vitate pe care
o faci ASTĂZI.

Desenează și numește
o ac vitate pe care
o vei face MÂINE.

(un) copil/copiii?
(doi) copii/copil?

Eu fac.
Tu .............
El/ea .........
Noi ............
Voi ............
Ei/ele ........

(

(

(

Ce ]i-ar placea sa faci de 1 iunie? Deseneaza [i vorbe[te cu colegii.

Eu mă joc.
Tu .................
El/ea .............
Noi ................
Voi ................
Ei/ele ............

Eu mă costumez.
Tu ............................
El/ea ........................
Noi ..........................
Voi ...........................
Ei/ele .......................

39

Lecția 6: Meteo

1. E FRIG! NINGE!
2. E NOAPTE.
3. TEMPERATURA URCĂ

4. FULGERĂ!
5. E VARĂ! E CALD!
6. E SOARE CU NORI.

(

(

Potrive[te cuvintele cu imaginile! Noteaza \n casu]ele libere numerele care
se potrivesc.
7. TEMPERATURA COBOARĂ!
8. PLOUĂ!
9. UN CURCUBEU.

4

6

Este ................
Este ................
Ninge ..............
Plouă ..............

Eu urc.
Tu .................
El/ea ............
Noi ...............
Voi ...............
Ei/ele ...........

Eu cobor.
Tu .....................
El/ea ......................
Noi ........................
Voi ........................
Ei/ele ...................

40

U5 La cumpărături
Lecția 1: Îmbrăcăminte
(

(

(

(

(

Observa cuvintele de la pagina 33 din manual
[i deseneaza \n fiecare chenar \mbracamintea potrivita.

pălărie

papion

tricou cu mânecă scurtă

rochie

fustă

ciorapi

pantaloni lungi

pantaloni scurți

tricou cu mânecă lungă

Eu mă îmbrac. Tu te ............................. El/ea se .............................
Noi ne ............................. Voi vă ............................. Ei/ele se .............................

41

Lecția 2: Încălțăminte
(

Scrie sub fiecare desen denumirea [i culoarea potrivita.

ghete oranj

Eu mă încalț. Tu te ............................. El/ea se .............................
Noi ne ............................. Voi vă ............................. Ei/ele se .............................

42

Lecția 3 și 4: Cu ce mă îmbrac și cu ce mă încalț
în diferite anotimpuri?

(

(

Deseneaza-]i autoportretul pentru fiecare anotimp.
Cu ce te \mbraci? {i cu ce te \ncal]i \n fiecare anotimp?
Prezinta colegilor desenele tale.

Cu ce mă îmbrac și cu ce mă încalț iarna

Cu ce mă îmbrac și cu ce mă încalț primăvara

Cu ce mă îmbrac și cu ce mă încalț vara

Cu ce mă îmbrac și cu ce mă încalț vara

43

Lecția 5: Cadoul
(

Vrei sa cumperi un cadou unui prieten. Alege din magazinul ceea ce
(

(

(

(

(

vrei sa \i cumperi! Op]ional, deseneaza alte obiecte \n casu]a goala.
Cât costa fiecare obiect? Cât va costa în total cadoul?

20 lei
80 lei
110 lei

preț ............ lei

preț ............ lei

200 lei

100 lei

Eu merg. Noi ..................
Tu ............ Voi ..................
El/ea................ Ei/ele .............

(

(

(

(

(

Noteaza în fiecare casu]a numarul de bancnote necesar, pentru a cumpara cadoul ales.

50 lei

10 lei

Eu cumpăr. Noi ....................
Tu .............. Voi ....................
El/ea ................ Ei/ele ................
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U6 Familia mea
Lecția 1: Mama, tata, bunici
(

(

(

(

(

(

(

(

Noteaza \n fiecare casu]a numele [i vârsta parin]ilor [i bunicilor tai.
Deseneaza-te \n casu]a libera.
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Lecția 2: Frați și surori
(

Ai fra]i sau surori? Scrie cum se numesc sau deseneaza-i.
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Lecția 3: Familiile sunt diferite
(

Câ]i membri are familia ta? Discuta cu colegii despre familiile ilustrate mai jos.
Alege una dintre familii [i vorbe[te cu colegii despre ea.
Po]i inventa nume pentru fiecare membru.
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Lecția 4: E ok sa ﬁi diferit!

PUȚIN

MULT

UȘOR

PLIN

GOL

MIC

DIFICIL

SIMPLU

TARE

BOGAT

SĂRAC

CUMPĂRĂ

GREU

MARE

MOALE

VINDE

ÎNTREBARE

MURDAR

RAPID

SCURT

RĂSPUNS

CURAT

ÎNCET

LUNG

CONSTRUIRE

SLAB

BĂTRÂN

SLAB

DISTRUGERE

PUTERNIC

TÂNĂR

GRAS
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U7 Casa mea
Lecția 1: Unde locuiesc
Spune-le colegilor unde locuie[ti.

Eu locuiesc. Tu ............ El/ea .............. Noi ............ Voi ............. Ei/ele ..............
Eu stau. Tu ............ El/ea ............ Noi .......... Voi .............. Ei/ele ..............

un bloc – două .............; o casă - două ............. ; o stradă - două ............. ;
un bulevard - două ......................
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Lecția 2: Drumul către casă
(

Rezolva labirintul [i une[te mijlocul de transport cu umbra sa.

(

(

Deseneaza sau scrie despre mijloacele de transport cu care mergi acasa.
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Lecția 3: Apartamentul meu/casa mea

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

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

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

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

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

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

..........................
..........................
..........................
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La birou învăț: scriu, citesc, mă joc pe computer. În camera de zi stăm pe canapea.
Ne uităm la televizor, ascultăm muzică sau ne odihnim.

Eu dorm. Tu dormi. El/ea doarme. Noi dormim. Voi dormiți. Ei/ele dorm.
Eu mă uit. Tu te uiți. El/ea se uită. Noi ne uităm. Voi vă uitați. Ei/ele se uită.
Eu ascult. Tu asculți. El/ea ascultă. Noi ascultăm. Voi ascultați. Ei/ele ascultă.
Eu mă odihnesc. Tu te odihneș . El/ea se odihnește. Noi ne odihnim. Voi vă odihniți. Ei se odihnesc.

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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Lecția 4: Camera mea
(

Deseneaza sau scrie despre camera ta.

(

Spune unde se afla.

un dulap - două ............................
un tablou - două ...........................
un laptop - două ...........................
un covor - două .............................
un birou - două .............................
o veioză - două .............................
o nop eră - două ..........................
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U8 Ce voi ﬁ?
Lecția 1: Oamenii cresc
Spune cum cresc oamenii, plantele [i animalele.

Oamenii …..….. și se ………………..
Eu cresc. Eu mă dezvolt.
Tu …………......................
Tu …………........…………….
El/ea …………........………..
El/ea …………...…………….
Noi ……………...…………….
Noi ………………...………….
Voi …………………...………..
Voi ……………………………..
Ei/ele ………………...........
Ei/ele ………………….……..

ou

larvă

pupă

adult
54

Lecția 2: Ieri am fost, azi sunt, mâine voi ﬁ
Ieri am fost. În trecut am fost.
Astăzi/azi sunt. În prezent sunt.
Mâine voi ﬁ. În viitor voi ﬁ.

Cum crezi că vei arăta la 90 de ani?

IERI

Trecut
Eu am fost.
Tu ai fost.
El/ea a fost.
Noi am fost.
Voi ați fost.
Ei/ele au fost.

AZI

MÂINE

Viitor
Eu voi ﬁ.
Tu vei ﬁ.
El/ea va ﬁ.
Noi vom ﬁ.
Voi veți ﬁ.
Ei/ele vor ﬁ.

În trecut am fost bebeluș. Am crescut și m-am dezvoltat. Astăzi/azi sunt copil. În viitor voi ﬁ
adolescent/ă, apoi o persoană adultă și o persoană în vârstă.
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Lecția 3: Meserii și profesii
Spune/scrie numele profesiilor
pe care le recunoș după imaginile
din stânga:
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Lecția 4: Vreau să ﬁu/să devin....
(

Spune colegilor ce vrei sa devii.

Viitor
Eu vreau să ﬁu.... Eu vreau să devin....
Tu vrei să ﬁi... Tu vrei să devii....
El/ea vrea să ﬁe... El/ea vrea să devină..
Noi vrem să ﬁm.. Noi vrem să devenim...
Voi vreți să ﬁți... Voi vreți să deveniți...
Ei/ele vor să ﬁe.... Ei/ele vor să devină....
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U9 Cum ne păstrăm sănătatea?
Lecția 1: Părțile corpului omenesc
(

Scrie par]ile corpului omenesc.

Alfabetul părților corpului omenesc
A - antebraț, .......................................................
B - barbă, ...........................................................
C - cap, ...................................................................
D ........................................................................
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Lecția 2: Reguli de păstrare a sănătății
(

(

(

(

(

Spune ce reguli respec]i ca sa \]i pastrezi cura]enia corpului [i sanatatea.

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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Lecția 3: Sănătos - bolnav

Eu mă duc.
Tu ....................
El/ea .................
Noi ....................
Voi .....................
Ei/ele .................

Eu – Pe mine mă doare......
Tu – Pe ne te doare.......
El/ea – Pe el, pe ea o doare..........
Noi – Pe noi ne doare......
Voi – Pe voi vă doare.........
Ei/ele – Pe ei, pe ele le doare.......
Mă simt .......... Nu .................................
Sunt .................... Sunt ...........................
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Lecția 4: La medic

Scrie de ce mergi la medic:
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
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U10 Hobby-uri
Lecția 1: Sportul preferat
Ce sport preferi?
Eu prefer...
Tu preferi...
El/ea preferă....
Noi preferăm...
Voi preferați....
Ei/ele preferă....

Eu câș g – pierd.
Tu câș gi – pierzi.
El/ea câș gă- pierd.
Noi câș găm – pierdem.
Voi câș gați – pierdeți.
Ei/ele câș gă – pierd.

Eu câș g – pierd.
Tu câș gi – pierzi.
El/ea câș gă- pierd.
Noi câș găm – pierdem.
Voi câș gați – pierdeți.
Ei/ele câș gă – pierd.

Când eș bucuros?
...................................
Când eș bucuroasă?
...................................
Când eș trist?
....................................
Când eș tristă?
...................................
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Lecția 2: Animalul preferat
(

Completeaza literele B, C, F, N, O, R, S, T, U, V cu desene potrivite
[I scrie “\mi place” sau “nu \mi place” sub fiecare imagine.

ALIGATOR

DELFIN

ELEFANT
63

GIRAFĂ

HIPOPOTAM

INSECTĂ

JAGUAR

KOALA

LEU

64

MAIMUȚĂ

O
PITON

65

T
ȚESTOASĂ

ZEBRĂ
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Lecția 3: Iubesc natura

copac - .............
iarbă - ..............
ﬂoare - .............
nor - .................
ﬂuture - ............
pasăre - ............

Eu iubesc.
Tu ...................
El/ea ...............
Noi .................
Voi ..................
Ei/ele ..............

Eu ................. pe mama. Eu ................... pe tata.
Tu ............... pe mama. Tu .................... pe tata.
El/ea .............. pe mama. El/ea ................ pe tata.
Noi ..................... pe mama. Noi ............. pe tata.
Voi ..................... pe mama. Voi ................ pe tata.
Ei/ele ................ pe mama. Ei/ele ............ pe tata.

Desenează o acțiune pe care o faci și prin care dovedeș că eș prietenos cu mediul.

67

Lecția 4: Iubesc muzica

Găsește umbra potrivită pentru ﬁecare imagine.

Găsește perechea pentru ﬁecare imagine.

68

(

Scrie sau deseneaza care sunt hobby-urile tale.
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U1 Despre mine
Lecția 1: Bun găsit!
1. Completează textul cu
cuvinte potrivite.
Bun .........!
E .......... Suntem din
nou .......... Ne bucurăm
.......................colegii:
- .........., Andrei!
- ............, Ana!
- ........., Ema!
- .............., Mara!
- Vă îmbrățișez!
- Bun găsit, tuturor! Ce
........... e la școală, cu
.................!
2. Scrie cu litere de par
două saluturi pe care le
cunoș :
..........................................
..........................................

3. Citește alfabetul limbii române și urmărește cu creionul în mână literele de par și literele
de mână. Completează literele care lipsesc.
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Lecția 2: Numele membrilor familiei mele
1. Spune și scrie cu litere de
par:
numele și prenumele părinților tăi
........................................................
........................................................
numele și prenumele fraților tăi
.........................................................
.........................................................
.........................................................
numele și prenumele surorilor tale
.........................................................
.........................................................
.........................................................
numele și prenumele animalelor
pe care le ai sau pe care ai dori să le
ai.......................................................
.........................................................

2. Privește imaginea de mai sus și completează spațiile punctate cu cuvintele potrivite:
o fată - două ...... o pisică - două ....... un băiat - doi ....... un animal - două ..............
fata – ............. pisica – ........... ......... – băieții animalul- ..................
Câte fete sunt? Câte pisici sunt? Câți băieți sunt? Câte animale sunt?
.................... ................. ................ .......................

3. Privește imaginea de mai sus și completează spațiile punctate cu cuvintele potrivite:
a. Cum se numește familia din imagine?
...................................................................................................................................................
b. Cum se numesc părinții?
...................................................................................................................................................
c. Cum se numesc copiii?
...................................................................................................................................................
d. Cum se numesc animalele?
...................................................................................................................................................
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4. Citește literele de par și literele de mână de mai jos:

a, A

ă, Ă

d, D

e, E

i, I

m, M

r, R

t,T

u, U

y, Y

a,

ă,

d,D e, i, m,M r,R t, T u,U y,Y

5. Scrie literele de mână după exemplul dat:

rR

aA

dD

iI

mM

tT

uU

yY
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6. Scrie cu litere de mână ceea ce este scris în casetele de mai jos:
aA
am
Am
Mama

mM
ma
Ma
Mama

rR
rar
Ram
Mara

eE
er
Eram
Maram

dD
ăĂ
dă
Măd
Du
Mădă
Dumitriu

u
ud,
rad,
rude,

U
Ud
Rad
Radu

t
T
ta,
Ta
tata, Tam
Tamara

iI
ai
Adi
Ina

yY
dy
Ady
Mady
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Lecția 3: Eu sunt din ....

1.Tu cum te numeș ?
.........................
.........................
2. De unde eș ?
..........................

3. Scrie cu litere de par mici sau mari nume de țări pe care le cunoș :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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â, Â

â,

î, Î

k, K

l, L

o, O

s, S

ș, Ș

ț, Ț

v, V

w, W

î,Î k, K l, L o, O s,S ș, Ș ț, Ț v, V w, W

4. Scrie literele de mână după exemplul dat:

âÂ

îÎ

kK

lL

oO

sS

șȘ

țȚ

vV

wW
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5. Scrie cu litere de mână ceea ce este scris în casetele de mai jos:
Eu sunt din...
Tu eș din....
El/ea sunt din..
Noi suntem din..
Voi sunteți din...
Ei/ele sunt din...

România
Siria
Armenia
Austria
Rusia
Elveția

Estonia
Islanda
Irlanda
Italia
Israel
Kuwait

Iran
Letonia
Lituania
Malta
Olanda
Panama

Polonia
Puerto Rico
Peru
Monaco
Moldova
Suedia
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Lecția 4: Locuiesc în orașul....., pe strada ........nr....
1. Tu unde locuieș ?
În ce oraș?
.....................................
Pe ce stradă?
.....................................
La ce număr?
.....................................

b, B

c, C

f, F

g, G

b, B c, C f, F g, G

h, H

h, H

j, J

p, P

q, Q

z, Z

x, X

j, J p, P q, Q z, Z x, X

bB

cC

fF

gG

hH

jJ

pP

qQ

zZ

b b B

xX
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3. Scrie numerele cu litere de mână:

0 – zero ………...........................................…….
1 – unu ………...........................................…….
2 – doi ………...........................................…….
3 – trei ………...........................................……..
4 – patru ………...........................................…..
5 – cinci ………...........................................……
6 – șase ………...........................................…….
7 – șapte ………...........................................…..
8 – opt .………...........................................…….
9 – nouă ………...........................................…..
10 – zece ………...........................................….
11 – unsprezece ………....................................
12 – doisprezece ………...................................
13 – treisprezece ………..................................
14 – paisprezece ………...................................
15 – cincisprezece ………................................
16 – șaisprezece ………....................................
17 – șap sprezece ………................................
18 – optsprezece ………...................................
19 – nouăsprezece ………................................
20 – douăzeci ……….....................................….
21 – douăzecișiunu ………...............................
22 – douăzecișidoi ………................................
23 – douăzecișitrei ………................................
24 – douăzecișipatru ……….............................
f

25 – douăzecișicinci ……….............................
26 – douăzecișișase ………..............................
27 – douăzecișișapte ……….............................
28 – douăzecișiopt ………................................
29 – douăzecișinouă ……….............................
30 – treizeci ………...........................................
40 – patruzeci ……….......................................
50 – cincizeci ………........................................
60 – șaizeci ………............................................
………..............................................................
………..............................................................
………..............................................................
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U2 Școala mea
Lecția 1: Profesorii mei
1.Cum se numesc profesorii tăi?
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

2. Citește grupurile de litere. Dă exemple de cuvinte care conțin grupuri de litere.
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3. Scrie cu litere de mână grupurile de litere:

4. Scrie cu litere de mână, pe liniaturi diferite, cuvinte care conțin grupurile de litere.

80

Lecția 2: Locul preferat din școală
1.Care este locul preferat din școala ta?
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

2. Transcrie cuvintele din caseta a în caseta b cu litere de mână. Desparte apoi în silabe.
școala – școa- la
mea
Piatra – Pia- tra
Timișoara – Ti-mi-șoa- ra
două - do-uă
laboratoare- la-bo-ra-toa-re
amﬁteatru- am-ﬁ-tea-tru
toate – toa-te
mingea – min-gea
panou- pa-nou

a

b

3. Desparte cuvintele în silabe:
tablou ........................................
.

doarme ......................................
.

poartă........................................
.

soare..........................................
.

ninsoare.....................................
.

surioară......................................
.

profesoară..................................
.

nouă ..........................................
.

nouăsprezece.............................
.

coardă........................................
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Lecția 3: Lucrurile mele
1. Ce lucruri ai în ghiozdan?
Scrie sau desenează.

2. Scrie cu litere de mână numele obiectelor din imaginea de mai sus.
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3. Încercuiește rechizitele pe care le ai în ghiozdan.

4. Transcrie cu litere de mână cuvintele din casete:
Substan v la genul feminin:
o carte – două cărți
o ascuțitoare – două ascuțitori
o agrafă – două agrafe
o piuneză – două piuneze
o gumă – două gume
o foarfecă- două foarfeci

Substan v la genul masculin
:
un copil- doi copii
un băiat- doi băieți
un copac – doi copaci
un pom -doi pomi

Substan v la genul neutru:
un caiet – două caiete
un penar – două penare
un creion – două creioane
un s lou – două s louri
un pix – două pixuri
un marker – două markere
un ghiozdan – două ghiozdane
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Lecția 4: Culoarea preferată
1. Care sunt culorile tale preferate? Desenează sau scrie numele unor obiecte care au aceste culori.
De ex. roșu - căpșună

2. Scrie cu litere de mână pe aripile ﬂuturelui,
apoi colorează-l așa cum doreș :
- pe aripa stângă: culori calde: roșu, galben, oranj
- pe aripa dreaptă: culori reci: albastru, verde, violet

verde
albastru
roșu

galben
portocaliu
alb

negru
maro
roz
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U3 Obiceiuri
Lecția 1: Micul dejun
1. Desenează sau scrie despre
ce îți place să mănânci la micul dejun.

2. Transcrie cuvintele cu litere de mână.
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Lecția 2: Fructe
1.Pune fructul în cu a potrivită. Ce ș i despre ananas, măr și strugure?

2.Completează cu numele corect.

86
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Lecția 3: Prânzul

88

89

Lecția 4: La piață
1. Transcrie textul din casetă cu litere de mână.
La piață
Mădă: Pentru a pregă
prânzul în familie, am fost
cu mama la piață.
Am cumpărat: 2 kg de varză,
1 kg de cartoﬁ, 1 kg de roșii,
1 kg de castraveți, 1 kg de
ceapă, 1 kg de morcovi,
broccoli, două căpățâni de
usturoi, ardei, salată verde,
rucola, mărar și pătrunjel.
Am cheltuit aproape 100 de
lei.

2. Spune cum se numesc legumele.

roșie

cartof

ardei galben

castravete

ceapă

varză roșie

varză verde

ardei roșu

anghinare

spanac

conopidă

țelină

gulie

sparanghel

măsline

ceapă roșie

usturoi

morcov

ridiche

vânătă

ciupercă

porumb

sfeclă

brocoli

ardei iute roșu

ardei iute
verde

dovleac

chimen dulce

cartof dulce

ceapă verde

salată verde

dovlecel

avocado

fasole verde

ridiche

ceapă
castravete
morcov
roșie
usturoi
salată verde
ceapă roșie
ciupercă
vânătă
dovlecel
ridiche
varză verde
varză roșie
cartof
ardei galben
adrei roșu
anghinare
porumb

sfeclă
broccoli
avocado
spanac
conopidă
țelină
ardei iute roșu
ardei iute verde
cartof dulce
vasole verde
gulie
sparanghel
măsline
dovleac
ceapă verde
ridiche

3. Scrie ce bancnote se folosesc în România.
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U4 Timpul
Lecția 1: Te invit la ziua mea!
:

1. Completează invitația
cu cuvintele potrivite. Poți
să te adresezi prietenei/
prietenului tău și poți trece
data nașterii tale.

2. Transcrie cu litere de mână:
TIMPUL TRECUT
ieri, alaltăieri
Eu am împlinit/organizat.
Tu ai împlinit/organizat.
El/ea a împlinit/organizat.
Noi am împlinit/organizat.
Voi ați împlinit/organizat.
Ei/ele au împlinit/organizat.
TIMPUL TRECUT

TIMPUL PREZENT
azi, acum
Eu împlinesc/organizez.
Tu împlineș /organizezi.
El/ea împlinește/organizează.
Noi împlinim/organizăm.
Voi împliniți/organizați.
Ei/ele împlinesc/organizează.
TIMPUL PREZENT

3.Creează o invitație. Desenează și scrie.

TIMPUL VIITOR
mâine, poimâine, cândva
Eu voi împlini/organiza.
Tu vei împlini/organiza.
El/ea va împlini/organiza.
Noi vom împlini/organiza.
Voi veți împliniți/organiza.
Ei/ele vor împlini/organiza.
TIMPUL VIITOR

:
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Lecția 2: Cât este ceasul? (Cât e ora?)
1. Completează desenul.

2. Desenează limbile ceasului conform orei.

3. Veriﬁcă ce ș i despre unitățile de măsură pentru mp.

4. Scrie care sunt unitățile de măsură
pentru mp.
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5. Scrie cu litere de mână orele din casetă. Trage săgeți de la oră la ceasul corespunzător.

6. Alege varianta corectă:
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7.Completează ceasurile cu bucățile lipsă:

8. Scrie ora pe care o indică ﬁecare ceas:
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Lecția 3: Planiﬁcarea timpului
1.Desenează sau scrie despre programul pe care îl ai într-o zi a săptămânii, la alegere.
Discută cu colegul tău despre asta.
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2.Planiﬁcă mpul din următoarea săptămână. Scrie în dreapta ceea ce îți doreș să realizezi.

LI STA

SĂPTĂMÂNALĂ
SĂPTĂMÂNA

PROGRAM

I M PO RTANT

Luni

Marți

Miercuri

LUCRURI

DE

FĂCUT

Joi

Vineri

Sâmbătă

NOTIȚE

Duminică
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Lecția 4: Despre vreme
1. Joc de rol. Eș meteorolog. Spune sau scrie ce observi în ﬁecare imagine.
Prognoza meteo:

Este ..........
Prognoza meteo:

Este ........
Prognoza meteo:

Este .........
Prognoza meteo:

Este .........
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U5 Îmi place
Lecția 1: Haine de poveste
1. Vorbește cu
colegul/colega ta
despre hainele pe
care preferi să le
porți, în funcție de
ano mpuri.

2. Taie forma incorectă a cuvintelor: umblă/unblă; sâmbure/sânbure; întânplare/
întâmplare; camp/cânp; a cunpăra/a cumpăra; înpădurit/împădurit; înpietrit/
împietrit;
3. Scrie lunile anului care conțin mb:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Completează rebusul.

P A N T A L O N I

1-P
2-A
3-N
4-T

5-L
6-O
7-I
8-F

9-E
10 - S
11 - B
12 - U

13 - Z
14 - Ă
15 - J
16 - C

5. Completează cuvintele cu literele
care lipsesc:
î......ărat, î......ărăteasă,
î.......ărăție, î.........răcăminte,
a se î.......răca, î......odobește,
Î....reună, î.....otriva, se î.......iedică,
zâ.....ește, bo....oane, u......relă,
tro......ă, tro....etă, tro......e st

17 - H
18 - R
19 - Ș
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Lecția 2: Cizme de poveste...

1. Vorbește
cu
colegii
despre
încălțămintea preferată.
Există vreo pereche care are și o
poveste?
De când o ai? De la cine o ai? Cum
ai grijă de ea?
.
2. Găsește jumătățile potrivite

3. Împerechează perechea de ghete cu umbra ei.
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4. Completează desenul cu partea lipsă.

5. Taie forma incorectă a cuvintelor.
împărat/înpărat
să ﬁ/ să ﬁi
să nu ﬁ/să nu ﬁi
într-o zi/întro zi
n-o să-ți pară rău/no săți pară rău
ele/iele
a fost odată ca niciodată/a fost
o dată ca nicio dată
am ieșit/am eșit
eu/ieu
el/iel

6. Numește încălțămintea din imaginile de mai jos.

1

4

7
10

2

3

5

6

8

9

11

12
15

13

14

1 .........................................................
2 .........................................................
3 .........................................................
4 .........................................................
5 .........................................................
6 .........................................................
7 .........................................................
8 .........................................................
9 .........................................................
10 .......................................................
11 .......................................................
12 .......................................................
13 .......................................................
14 .......................................................
15 .......................................................
16 .......................................................

16

7. Transcrie cu litere de mână tabelul din manual, de la pagina 93.
TIMPUL TRECUT
a primi, a ieși, a intra
Eu.
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele

TIMPUL PREZENT
a primi, a ieși, a intra
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele

TIMPUL VIITOR
a primi, a ieși, a intra
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
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8. Repetă cu un coleg tabla înmulțirii:

TABLA ÎNMULȚIRII

9. Colorează conform rezultatelor înmulțirii:

101

102

103

104
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Lecția 3: De iarnă sau de vară?
1. Găsește umbra potrivită cu obiectul. Care obiecte au legătură cu îmbrăcăminea și
încălțămintea?

2. Socotește și colorează.
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3.Scrie sau desenează hainele
preferate de iarnă sau de vară.
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Lecția 4: Accesoriile preferate
1. Ce accesorii foloseș ?
Desenează sau scrie.

2. Transcrie cu litere de mână cuvintele
din caseta de mai jos.
un ceas- două ceasuri- ceasurile
o pereche de ochelari- ochelarii
o cravată-două cravate-cravatele
un papion-două papioane-papioanele
o ba stă-două ba ste-ba stele
o pereche de butoni-butonii
un ac de cravată-două ace de cravată
o pălărie-două pălării-pălăriile
o curea- două curele- curelele
un portmoneu-două portmoneeportmoneele
o eșarfă- două eșarfe-eșarfele
o geantă-două genți-gențile

108

U6 În familie
Lecția 1: Despre respect

gălăgioasă

1. Citește și observă diferențele:
bătrân – foarte bătrân- mai bătrân ca mine- la fel
de bătrân ca mine- cel mai bătrân- extraordinar de
bătrân

foarte
gălăgioasă

cea mai
gălăgioasă

supărată

foarte
supărată

cel mai
supărat

scurt
mai scurt
cel mai scurt

haios

foarte
haios

cel mai
haios
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Lecția 2: Iubirea dintre frați și surori
1. Transcrie textul cu litere de mână, păstrând forma corectă a cuvintelor:
Fata babei şi fata moşului
după Ion Creangă
A fost o data/odată ca niciodată/nicio dată un moş şi o
babă. Fiecare avea câte o fată/un fată. Urâtă, leneşă,
supărăcioasă şi rea la inimă, fata babei lenevea cât era ziua
de lungă şi se lăuda cu munca surori/surorii sale vitrege.
Fata moşului era frumos/ frumoasă, harnic/harnică,
bun/bună la inimă, ascultătoare şi nu-i/nui stăteau mâinile
de dimineaţă până seara.
Într-o/întro zi, văzând că baba și fata ei doresc să o
alunge, fata moșului sărută mâna tatălui său şi porni în
lume. Pe drum văzu un păr frumos/frumoasă şi înﬂorită/
înﬂorit, dar plin de omizi care zise:
— Fată frumoasă şi harnică, mă îngrijeş și pe mine?
Poți să mă cureți de omizi? Vreodată/vre odată am să te
ajut și eu.
Pentru că era harnică, fata curăţă părul de uscături şi de
omizi cu mare grijă şi numai după aceea plecă mai departe…

43
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Lecția 3: Animalele - membrii familiei
1.Găsește doi căței la fel.

2.Desenează pas cu pas o pisică și un cățel.
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3. Numără cățeii și pisicile din desen.

4. Transcrie cu litere de mână cuvintele și propozițiile din tabel.
eu

mie

îmi, mi Mie îmi este milă de Rex. Mi-a fost milă de Rex.

……

………

……

……………………………………………………………………

tu

ție

ție, ți

Ție îți povestea lui Rex. Ți-am spus povestea lui Rex.

el

lui

îi, i

Îi fac lui culcuș. I-am făcut culcuș.

ea

ei

îi, i

Ei îi mulțumesc (mamei). I-am mulțumit mamei.

noi

nouă

ne, ni

Nouă ne place de Rex. Ne-a plăcut de Rex.

voi

vouă

vă, vi,

Vouă vă spun o poveste. V-am spus o poveste.

vei

lor

le, li

Lor le arăt poze cu Rex. Le-am arătat poze cu Rex.

ele

lor

le, li

Lor le vorbesc despre Rex. Le-am vorbit despre Rex.
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Lecția 4: O altfel de familie
1. Citește textul și pune semnele de punctuație
potrivite.

Stejarul pi c, cel mai bun tă c!
după Victoria Pătrașcu
A fost odată un stejar bătrân de aproape o sută de ani mai al el decât ceilalți În mp ce
frații lui crescuseră înalți Stejărel rămăsese foarte scund Din cauza aceasta credea că nimeni
niciodată nu-i va ﬁ prieten Un singur locatar reușise să-și găsească adăpostul în copacul pi c
Era un păianjen negru cu ochi mari
Într-o zi poc poc se auziră focuri de armă iar Stejărel se trezi în scorbura sa cu un pui de
veveriță
Ce mă fac întrebă îngrozit stejarul
Ce te faci îl îngână păianjenul Te faci tatăl ei.
Tată Păi eu n -am fost niciodată tată Vai și cum mai plânge Ce ar trebui să-i spun
Cântă-i spune-i o poveste
Oare a reușit Stejărel să liniștească mica veveriță
46

2. Scrie un ﬁnal pentru poveste. Cum crezi că s-a terminat?

114

3. Desenează personajul preferat din poveste.
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U7 Acasă
Lecția 1: Acasă înseamnă...
Acasă înseamnă...
-interviu1.salută
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.prezintă-te
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. cere permisiunea de a lua interviul
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. pune întrebările pe care le-ai pregă t
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.mulţumește şi salută persoana, la despărţire.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.Scrie sau desenează ce înseamnă pentru ne acasă.

Acasă
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Lecția 2: Casa noastră
1. Desenează sau scrie la alegere despre casa ta/apartamenul tău/camera ta.

2.Transcrie enunțurile din casetă cu litere de mână.
În casă este o masă. Masa este din s clă. În casă sunt niște mese. Mesele sunt din s clă.
În curte este un cățel. Cățelul stă în cușcă. În curte sunt niște căței. Cățeii stau în cușcă.
În cameră este un dulap. Dulapul are două uși. În cameră sunt niște dulapuri. Dulapurile au
două uși.
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Lecția 3: De la școală acasă
1. Scrie cum se numesc semnele de circulație de mai jos:

…………………….

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

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

…………………

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

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

………………

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

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

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

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

2. Desenează sau scrie un text scurt despre drumul tău de la școală acasă. Arată sau spune
cel puțin două semne de circulație pe care le întâlneș pe drum.
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Lecția 4: Cum călătoresc?
1.Spune sau scrie despre ceea ce observi pe cardul de călătorie din imagine.

2. Spune sau scrie despre informațiile pe care le poți ci pe biletul de avion de mai jos:
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U8 Mă cunosc?
Lecția 1: Cum sunt eu?
1.Scrie cât mai multe lucruri despre ne.
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Lecția 2: Gânduri și emoții

1. Spune ce emoții crezi că exprimă fețele de mai jos.
1. ............................

2. .................................

3. ........................... 4. .............................

5. ............................

6. .................................

7. ........................... 8. .............................

2. Găsește cuvintele și încercuiește-le.
BXW
YP R I NT I N G
QWDS A L S O S E RKE
KY A XUMA S GI NS R D CVL
Z UC B LE WXUV CD VG A B NFN
S T HE UMP F E RI CI T R J S D F ZZ
OE XT RWYX O P O UHGDL N X BVJ
OKQWXU
WREHE
G J NOB G
KJI TOS
L I GCD
E AE Z I Z
A DJIS TI T UJRNHI FWET C HR C ZOROE
QUN S R A NP J J Y SY VRU PO R T V A I T Y
A S E D TA O G S D T C O L MA R N FJ O T B T H
K U G D E M B S U P A R AT H AE S I E R S M E N T
EH P A ZE AK C MAI P RO YGZ L O P R CCFO
F C UR AJ O S EIN T E D ZCWCRT S C N UZ A
T UUM
K O J N B H J B H C E O YYI
B RCM
K J TA
MS QX I MA N D RUNV
RI GY
B I KGM
OF I D L YR U GFC
S OO KQ
L J I TT
B RWSN
W LT P O H
G Q O S LC
UVOP T I MI D T NGN E T DUI H ER
Q EUA U Y OUHE A DE R I OOT ERA
Z K VOOS P E R I A T EMNY GUS
HY Y R C R E S U LT S I LC P M
MT OK I K UF I ND FN
WSK ORGMT I
VDT

FERICIT
SUPĂRAT
NERVOS
SURPRINS
RUȘINOS
MÂNDRU
SPERIAT
TIMID
CURAJOS
DEZAMĂGIT
IRASCIBIL
OPTIMIST
FURIOS
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Lecția 3: Disciplinele școlare și profesiile
1. Spune către ce profesii te poți îndrepta dacă îți plac disciplinele din coloana 1:
Profesii
Disciplina de studiu
Limba și literatura română
Limbile străine
Matema că
Biologie
Fizică (din clasa a VI-a)
Chimie (din clasa a VII-a)
Istorie
Geograﬁe
Gândire cri că și drepturi
Religie
Educație plas că
Educație muzicală
Informa că și TIC
Educație tehnologică și
aplicații prac ce
Educație ﬁzică și sport
Consiliere și dezvoltare
personală
1. Desenează sau scrie despre două profesii care
îți plac mult.
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Lecția 3: Mă pricep la.....
1.Scrie în oglindă toate lucrurile bune pe care ș i să le faci,
lucrurile la care te pricepi cel mai bine.
Vorbește cu un coleg despre oglinda ta.
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2.Completează cu date despre ne:

Despre mine
Vârsta mea

Numărul literelor din
prenumele meu

Numărul membrilor
familiei mele

EU

Luna în care m-am
născut

Ziua in care m-am
născut

Numărul prietenilor
mei

Numărul pe care îl port
la panto
Numărul străzii pe
care locuiesc

3.Transcrie cu litere de mână ceea ce este scris în tabelul următor:
Verbul
a uita

Uită!

a traversa

Traversează!

Nu traversa!

Traversa ţi!

Nu traversaţi!

a vedea

Vezi!

Nu vedea!

Vedeţi!

Nu vedeţi!

a spune

Spune!

Nu spune!

Spuneţi!

Nu spuneţi!

a ieşi

Ieşi!

Nu ieşi!

Ieşiţi!

Nu ieşiţi!

a mulţumi

Multumeşte!

Nu mulţumi!

Mulţumiţi!

Nu mulţumiţi!

a coborî

Coboară!

Nu coborî!

Coborâţi!

Nu coborâţi!

Verbul

Tu
Nu uita!

Tu

Uitaţi!

Voi
Nu uitaţi

Voi
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U9 Cresc, mă dezvolt, învăț
Lecția 1: La fel, dar diferiți
1.Privește imaginile a și b și spune ce observi:

A

B

2. Rezolvă exercițiile:
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3.Spune ce numere sunt reprezentate pe numărătoare și colorează corespunzător:

4.Transcrie cu litere de mână:
1 000 – o mie
10 000 – zece mii
100 000 – o sută de mii
1 000 000 – un milion
10 000 000- zece milioane
100 000 000 – o sută de milioane

5.Scrie cu cifre numerele: un milion opt sute; două milioane cincizeci; cincisprezece milioane
o sută douăzeci; treizeci de milioane unu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
6.Scrie cu cuvinte numerele:
507 027……………………………………………………………………………………………………………………..
120 340………………………………………………………………………………………………………………………….
986 057…………………………………………………………………………………………………………………………..
Lecția
2: Accidente mici, griji mari
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7.Găsește diferențele
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Lecția 2: Mici accidente, mari griji
1.Spune sau scrie ce faci dacă:
Te-ai ars?

Te-ai tăiat la deget (nu foarte adânc)?

Te-ai lovit la cap?

2.Scrie cu litere de mână sau desenează cel puțin cinci lucruri care se aﬂă într-o trusă de prim
ajutor.
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Lecția 3: Incredibila bunică
1. Rezolvă exercițiile a și b

2.Observă și apoi găsește formele potrivite:

rapid

mai rapid

lent

cel mai rapid

lent
rapid
mai rapid
la fel de rapid
cel mai rapid
extraordinar de
rapid

rău

fricos

trist

vechi

129

Lecția 4: În vizită la stomatolog
1. Completează textul din casetă cu cuvintele potrivite:

2. Arată cum te speli pe dinți.

Radu: ...................... rău măseaua! Nu pot să
mănânc.....................! Acum o sun pe ...................
doctor! Trebuie să ajung de urgență la cabinetul
............................................! Cred că am .............
Mi-a spus mama să nu mai mănânc
atâtea................................. doar că îmi plac mult!
Astăzi am exagerat cu înghețata....Oﬀ!
Și .............................! Mădă e ..............................
decât mine. ..............nu o doare niciodată nimic.
O iau cu mine ....................ca să mă încurajeze...
astăzi, o carie, doamna, mai curajoasă, nimic,
stomatologic, mă doare, dulciuri, mi-e atât de frică,
Pe ea
3. Transcrie cuvintele și enunțurile din tabel.
eu

pe mine

mă, m

Pe mine mă doare rău măseaua. Măseaua mă
doare.

tu

pe tine

te

Medicul te așteaptă pe tine. Medicul te așteaptă.

el

pe el

îl, -l, l-

Tata îl sună pe el la telefon. Tata îl sună la telefon.

ea

pe ea

o, -o

Eu o sun pe ea la telefon. Eu o sun.

noi

pe noi

ne

Mama ne vede pe noi pe stradă. Mama ne vede.

voi

pe voi

vă

Pe voi vă întreabă bunica ceva. Bunica vă întreabă.

ei

pe ei

îi, -i, i-

Noi îi punem pe ei să spună.

ele

pe ele

le, -le,

Pe ele le doare capul. Le doare capul.

le-
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U10 Hobby-uri
Lecția 1: Sportul preferat
1. Desenează sau scrie despre sporturile tale preferate: Cum se numesc? De ce îți plac?
Ce spor vi care prac că sportul respec v admiri? De ce? Tu cât sport faci într-o zi?
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Lecția 2: Îngrijind animalele
1. Transcrie cu litere de mână textul Winter din manual.

Winter
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Răspunde la întrebări:
1. Când s-a încurcat Winter în plasa de crabi?
……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Cine i-a tratat rănile?
……………………………………………………………………………………………………………………..
3. De ce nu au putut să-i salveze coada?
………………………………………………………………………………………………………………………
4. Cum a învățat Winter să înoate fără coadă?
……………………………………………………………………………………………………………………..
5. De ce i-au comandat medicii o coadă ar ﬁcială?
……………………………………………………………………………………………………………………..
6. Cum este în prezent Winter?
……………………………………………………………………………………………………………………..
7. Ce ai învățat din povestea delﬁnului?
………………………………………………………………………………………………………………………
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Lecția 3: Grija față de mediu

1. Tu cum ai grijă de mediu? Spune, scrie sau desenează.

2. Transcrie cu litere de mână enunțurile din casetă:
Eu am reciclat./Eu reciclez./Eu voi recicla. ..............................................................................................
Tu ai reciclat./Tu reciclezi. /Tu vei recicla. .............................................................................. ................
El, ea a reciclat./El, ea reciclează./ El, ea va recicla. ................................................................................
..................................................................................................................................................................
Noi am reciclat./Noi reciclăm./Noi vom recicla. ......................................................................................
Voi ați ați reciclat. /Voi reciclați./Voi veți recicla. ...................................... ..............................................
Ei, ele au reciclat./Ei, ele reciclează./Ei, ele vor recicla. .........................................................................
.................................................................................................................................................................
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Lecția 4: Genul de muzică preferat
1. Desenează:

2.Vorbește cu colegii despre muzica preferată. Poți alege:
a. să desenezi instrumentul muzical preferat;
b. să scrii versurile cântecului preferat;
c. să scrii informații despre s lul de muzică preferat;
d. să scrii informații pe care le cunoș despre interpretul de muzică preferat.
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RECAPITULARE
Ce lucruri ș i să le spui altora despre ne?
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BINE AI VENIT LA ȘCOALĂ!

Nivel B1
6-9 ani
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U1 În jurul lumii
Lecția 1: Bonjour! Hola!
Bonjour!- franceză
Ciao!- italiană

Guten Tag!- germană
Hello!- engleză

Hola!- spaniolă
Ahoj! - cehă

Alfabetul limbii române: litere de par și litere de mână
Spune alfabetul limbii române și urmărește cu creionul în mână literele de par din care sunt
formate cuvintele care arată saluturi în alte limbi.
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Lecția 2: Personaje îndrăgite

Vorbește cu colegii despre cărțile pe care le-ai ci t în vacanță sau despre ﬁlmele
pe care le-ai văzut.

-

Desenează sau scrie despre personajul tău de ﬁlm sau de carte preferat.

?
?
persoană

animal

Zece lucruri pe care le știu
despre ......

păr

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

ochi

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

nas

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

gură

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

haine

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

animale

.............................................
.............................................
.............................................
culoarea feței
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Lecția 3: Amintiri din vacanță

Desenează sau scrie despre cele mai frumoase zile din vacanță.

141

Desenează sau scrie despre o zi specială din vacanță.
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Lecția 4: Vecini și prieteni

Transcrie textul din casetă cu litere de mână.
Radu: Îți aminteș ? Eu locuiesc cu familia mea în Bucureș , la casă, pe strada Dorobanți
nr. 21. În car erul rezidențial de la marginea orașului sunt mai mulți copii decât în centrul orașului.
La numărul 20, în fața casei mele, locuiește familia Matei. Oana Matei este prietena mea
din copilărie. Are tot 14 ani. Petrecem mult mp împreună, în curte, sub un nuc foarte mare și
bătrân. În spatele casei mele este șoseaua. Mara, altă vecină, locuiește în mijlocul car erului, în
apropiere. În stânga casei ei locuiește Ionuț, iar în dreapta lui Ionuț este casa lui Vlad.
Suntem vecini buni și ne înțelegem foarte bine.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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Transcrie propozițiile din casetă.
Eu îmi amintesc. Eu mi-amintesc.
Tu îți aminteș . Tu ți-aminteș .
El, ea își amintește. El, ea și-amintește.
Noi ne amin m. Noi ne-amin m.
Voi vă amin ți. Voi v-amin ți.
Ei, ele își amintesc. Ei, ele și-amintesc.

Eu mi-am amin t.
Tu ți-ai amin t.
Ei, ea și-a amin t.
Noi ne-am amin t.
Voi v-ați amin t.
Ei, ele și-au amin t.

Eu îmi voi amin .
Tu îți vei amin .
Ei, ea își vor amin .
Noi ne vom amin .
Voi vă veți amin .
Ei, ele își vor amin .

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

Joacă-te cu colegii așezând obiecte în
poziții diferite unele față de altele: la
margine, în față, în spate, în mijloc= în
centru, în stânga, în dreapta, deasupra,
dedesubt, pe, sub, în apropiere, în
depărtare, lângă, aproape

Scrie sau desenează jocurile pe care le joci cu prietenii sau cu vecinii tăi.

144

U2 Universul școlii
Lecția 1: Drumul către școală
Cum ajung la școală copiii din satul Atuller,
din China?
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Cum ajung la școală copiii din Riau,
Indonezia?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
.......................................................................

Completează spațiile libere cu cuvinte potrivite.
Eu urc. Eu cobor.
Tu ......... Tu ...............
El, ea ........ El, ea ...................
Noi ................ Noi .................
Voi ................ Voi .................
Ei, ele ......... Ei, ele ................

stâncos
foarte ..................
la fel de .................
mai ...................
mai puțin ....................
cel mai ......................
extraordinar de ............

Eu urc în autobuz.
Eu cobor.....................................
Tu urci ................. ......Tu cobori ....................................
El, ea urcă....................El, ea coboară.............................
Noi urcăm............. ......Noi coborâm ..............................
Voi urcați.............. ......Voi coborâți ................................
Ei, ele urcă.................. Ei, ele coboară.............................

alunecos
foarte .............................
la fel de ..........................
mai ................................
mai puțin ......................
cel mai ..........................
extraordinar de .............

Eu urc în tren.
........................................
Noi coborâm la capăt.
.......................................
Ne pregă m pentru a coborî.
.................................................
Trenul este neîncăpător.
..................................................
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Lecția 2: La meci!
Realizează un aﬁș pentru un meci care are loc la școală, în sala de sport.
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Lecția 3: Cum se fabrică?
aventură

ﬁcțiune

basm

știință

dramă

acțiune

Dacă voi deveni scriitor/scriitoare,
tlul cărții mele va ﬁ........................
....................................................
....................................................

Coperta va arăta așa
În cartea mea va ﬁ vorba despre
................................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
..............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
..............................................
...............................................
................................................
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Scrie după dictare.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Lecția 4: Semniﬁcația culorilor
Scrie ce ș i despre culori:
Culorile calde ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Culorile reci ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Albastru ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Verde ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Galben …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Roșu .....................................................................................
.............................................................................................

Scrie cuvintele care denumesc emoții și stări suﬂeteș :
bucurie …………………..
frică …………………………….
entuziasm ……………………
furie …………………………….
dezgust ……………………….
surpriză ……………………….

empatie ………………………..
iubire ………………………………
vinovăție …………………………
apreciere …………………………
rușine ………………………………
mândrie …………………………...

fericire ………………….
descurajare …………………….
panică ……………………………
recunoștință …………………..
tristețe …………………………..
speranță ………………………..

Spune ce emoții observi în ﬁecare imagine. Care poate ﬁ mo vul?
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U3 Alimentația
Lecția 1: Micul dejun în lume

Cum se ia micul dejun în Turcia?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

Ce se mănâncă la micul dejun în Marea Britanie?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

Ce înseamnă micul dejun în Coreea?
.............................................................
.............................................................
............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
............................................................

Ce mănâncă românii?
........................................................................
.......................................................................
.......................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
.......................................................................
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Lecția 2: Fructe
1.Realizează un alfabet fructelor (desene + nume), după modelul început:
alune

cireșe
banană
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Lecția 3: În supermarket

1. Aﬂă și scrie cât costă:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

o pâine: ..........lei
un l de lapte ………lei
un pachet cu cereale……….lei
o ciocolată …………lei
o conservă de pește ……..lei
un borcan cu iaurt ………..lei

➢
➢
➢
➢
➢
➢

un croissant: ..........lei
un kg de mere ………lei
un pachet cu biscuiți……….lei
un kg de morcovi …………lei
o salată ……..lei
o ro ță de cașcaval ………..lei

2.Transcrie enunțurile în tabel.
Eu cumpăr.
Tu cumperi.
El, ea cumpără.
Noi cumpărăm.
Voi cumpărați.
Ei, ele cumpără.

Eu doresc să cumpăr.
Tu doreș să cumperi.
El, ea doresc să cumpere.
Noi dorim să cumpărăm.
Voi doriți să cumpărați.
Ei, ele doresc să cumpere.

Eu plătesc.
Tu plăteș .
El, ea plătește.
Noi plă m.
Voi plă ți.
Ei, ele plătesc.

Eu pot să plătesc.
Tu poți să plăteș .
El, ea poate să plătească.
Noi putem să plă m.
Voi puteți să plă ți.
Ei, ele pot să plătească.

Eu vreau să plătesc ce am cumpărat.
Tu vrei să plăteș ce ai cumpărat.
Ei, ea vrea să plătească ce a cumpărat.
Noi vrem să plă m ce am cumpărat.
Voi vreți să plă ți ce ați cumpărat.
Ei, ele vor să plătească ce au cumpărat.
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Lecția 4: Prânzul la restaurant

Eș cu părinții la restaurant. Luați prânzul împreună. Alcătuiește enunțuri în care să
foloseș formulele scrise pe e chetele de mai jos.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Mulțumesc!

Fiți amabil...

Transcrie unitățile de măsură.

Unități de măsură
pentru lungime

Unități de măsură
pentru masă

Unități de măsură
pentru volum

Unități de măsură
pentru mp

Unități de măsură
monetare
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Lecția 5: Cina la restaurant
Strada Lipscani - București

1. Privește desenul de mai jos și scrie ce observi despre felul în care se aranjează masa.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.Completează:
Eu doresc să mănânc ouă de ciocolată.
Tu doreș să mănânci...................................
El, ea dorește să mănânce.............................
Noi dorim să mâncăm...................................
Voi doriți să mâncați.....................................
Ei, ele doresc să mănânce.............................
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U4 Timpul
Lecția 1: Cei mai longevivi oameni din lume
1.Cum crezi că vei arăta tu la 100 de ani? Desenează sau scrie.

.

2. Ș ai că și animalele și plantele pot trăi peste 100 de ani? Privește cu atenție fotograﬁile a și b
și spune ce observi.

a

b
155

Lecția 2: Cum se formează ziua și noaptea?
Desenează sau scrie despre lucruri care se întâmplă numai ziua și numai noaptea.
Ziua

Noaptea

Aﬂă informații despre ﬁecare planetă. Creează-ți cărți de joc cu ﬁecare, după modelul dat.
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Recunoaște planetele și scrie numele acestora.

soare
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Lecția 3: Despre punctualitate
1.Care sunt mo vele pentru care cineva întârzie?

a.
b.
c.
d.

oricine
Oricine poate ﬁ o persoană punctuală.
oricui
Oricui i se poate întâmpla să întârzie.
fiecare
Fiecare dintre noi a învățat să salute.
Fiecăruia/ﬁecăreia
Fiecăruia/ﬁecăreia dintre noi i se poate
întâmpla să întârzie.

Ce este punctualitatea?
Ce crezi că este Codul bunelor maniere?
Ce trebuie să faci pentru a ﬁ punctual?
Ce mesaj transmite o persoană punctuală?

........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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Fracții

159

160

Scrie în casete cât este ora cu cifre și alături scrie cu litere de mână. De ex. – 18.15 = optsprezece
și cincisprezece minute
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Completează tabelul cu formele potrivite:

Eu trebuie să plec.
Tu
El
Ea
Noi
Voi
Ei
Ele

Eu trebuia să plec.
Tu
El
Ea
Noi
Voi
Ei
Ele

Eu va trebui să plec.
Tu
El
Ea
Noi
Voi
Ei
Ele
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Lecția 4: Despre vreme - știri de ultimă oră

Discută cu colegii despre ﬁecare simbol. Ce crezi că arată?
vremea va ﬁ închisă
.............................................
vor cădea precipitații
............................................
vor cuprinde treptat
............................................
se vor intensiﬁca
..........................................
vor ﬁ mai ales ninsori
............................................
vor predomina ploile
............................................
precipitațiile vor depăși
.........................................
vor avea loc intensiﬁcări
............................................

cer senin, cer parțial înnorat, cer acoperit, vizibilitate redusă, furtună de praf sau de nisip, fulgere sau
descărcări electrice cu precipitații, ploaie slabă, ploaie moderată, ninsoare, cer parțial înnorat cu posibile
ninsori, cer parțial înnorat cu posibile ploi

Cum este vremea azi? Cum a fost vremea ieri? Cum va ﬁ vremea mâine?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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U5 Modă
Lecția 1: Parada modei
Completează cu numere romane sau arabe
în tabelul 2 folosind cifrele corespunzătoare.

Tabel 2

Tabel 1

1=I

5=V

10 = X

50 = L

100 = C

500 = D

1000 = M

L
LL
LLL
Lë
ë
ëL
ë LL
ë LLL
Ló
ó
óL
ó LL
ó LLL
ó Lë
óë
óë L
ó ë LL
ó ë LLL
ó Ló
óó

و
ﻮ
ى
ﻰ
ي
ﻲ
ﯾ
ﯿ
ﻵ
ﮭو
وو
ﻮو
ىو
ﻰو
يو
ﻲو
ﯾو
ﯿو
ﻵو
ﮭﻮ

óóL
ó ó LL
ó ó LLL
ó ó Lë
óóë
óóë L
ó ó ë LL
ó ë LLL
ó ó Ló
óóó
óóóL
ó ó ó LL
ó ó ó LLL
ó ó ó Lë
óóóë
óóóë L
ó ó ó ë LL
ó ó ó ë LLL
ó ó ó Ló
ó[

وﻮ
ﻮﻮ
ىﻮ
ﻰﻮ
يﻮ
ﻲﻮ
ﯾﻮ
ﯿﻮ
ﻵﻮ
ﮭى
وى
ﻮى
ىى
ﻰى
يى
ﻲى
ﯾى
ﯿى
ﻵى
ﮭﻰ

ó[ L
ó [ LL
ó [ LLL
ó [ Lë
ó[ ë
ó[ ë L
ó [ ë LL
ó [ ë LLL
ó [ Ló
[
[L
[ LL
[ LLL
[ Lë
[ë
[ëL
[ ë LL
[ ë LLL
[ Ló
[X

وﻰ
ﻮﻰ
ىﻰ
ﻰﻰ
يﻰ
ﻲﻰ
ﯾﻰ
ﯿﻰ
ﻵﻰ
ﮭي
وي
ﻮي
ىي
ﻰي
يي
ﻲي
ﯾي
ﯿي
ﻵي
ﮭﻲ

[ óL
[ ó LL
[ ó LLL
[ ó Lë
[ óë
[ óë L
[ ó ë LL
[ ó ë LLL
[ ó Ló
[ óó
[ óóL
[ ó ó LL
[ ó ó LLL
[ ó ó Lë
[ óóë
[ óóë L
[ ó ó ë LL
[ ó ó ë LLL
[ ó ó Ló
[ óóó

وﻲ
ﻮﻲ
ىﻲ
ﻰﻲ
يﻲ
ﻲﻲ
ﯾﻲ
ﯿﻲ
ﻵﻲ
ﮭﯾ
وﯾ
ﻮﯾ
ىﯾ
ﻰﯾ
يﯾ
ﻲﯾ
ﯾﯾ
ﯿﯾ
ﻵﯾ
ﮭﯿ

[ óóóL
[ ó ó ó LL
[ ó ó ó LLL
[ ó ó ó Lë
[ óóóë
[ óóóë L
[ óóóë LI
[ ó ó ó ë LLL
[ ó ó ó Ló
ó/
ó/ L
ó / LL
ó / LLL
ó / Lë
ó/ ë
ó/ ë L
ó / ë LL
ó / ë LLL
ó / Ló
/
5
a

وﯿ
ﻮﯿ
ىﯿ
ﻰﯿ
يﯿ
ﻲﯿ
ﯾﯿ
ﯿﯿ
ﻵﯿ
ﮭﻵ
وﻵ
ﻮﻵ
ىﻵ
ﻰﻵ
يﻵ
ﻲﻵ
ﯾﻵ
ﯿﻵ
ﻵﻵ
ﮭﮭو
ﮭﮭي
ﮭﮭﮭو

L
LL
LLL
Lë
ë
ëL
ë LL
ë LLL
Ló
ó
óL
ó LL
ó LLL
ó Lë
óë
óë L
ó ë LL
ó ë LLL
ó Ló
óó

و
ﻮ
ى
ﻰ
ي
ﻲ
ﯾ
ﯿ
ﻵ
ﮭو
وو
ﻮو
ىو
ﻰو
يو
ﻲو
ﯾو
ﯿو
ﻵو
ﮭﻮ

óóL
ó ó LL
ó ó LLL
ó ó Lë
óóë
óóë L
ó ó ë LL
ó ë LLL
ó ó Ló
óóó
óóóL
ó ó ó LL
ó ó ó LLL
ó ó ó Lë
óóóë
óóóë L
ó ó ó ë LL
ó ó ó ë LLL
ó ó ó Ló
ó[

وﻮ
ﻮﻮ
ىﻮ
ﻰﻮ
يﻮ
ﻲﻮ
ﯾﻮ
ﯿﻮ
ﻵﻮ
ﮭى
وى
ﻮى
ىى
ﻰى
يى
ﻲى
ﯾى
ﯿى
ﻵى
ﮭﻰ

ó[ L
ó [ LL
ó [ LLL
ó [ Lë
ó[ ë
ó[ ë L
ó [ ë LL
ó [ ë LLL
ó [ Ló
[
[L
[ LL
[ LLL
[ Lë
[ë
[ëL
[ ë LL
[ ë LLL
[ Ló
[X

وﻰ
ﻮﻰ
ىﻰ
ﻰﻰ
يﻰ
ﻲﻰ
ﯾﻰ
ﯿﻰ
ﻵﻰ
ﮭي
وي
ﻮي
ىي
ﻰي
يي
ﻲي
ﯾي
ﯿي
ﻵي
ﮭﻲ

[ óL
[ ó LL
[ ó LLL
[ ó Lë
[ óë
[ óë L
[ ó ë LL
[ ó ë LLL
[ ó Ló
[ óó
[ óóL
[ ó ó LL
[ ó ó LLL
[ ó ó Lë
[ óóë
[ óóë L
[ ó ó ë LL
[ ó ó ë LLL
[ ó ó Ló
[ óóó

وﻲ
ﻮﻲ
ىﻲ
ﻰﻲ
يﻲ
ﻲﻲ
ﯾﻲ
ﯿﻲ
ﻵﻲ
ﮭﯾ
وﯾ
ﻮﯾ
ىﯾ
ﻰﯾ
يﯾ
ﻲﯾ
ﯾﯾ
ﯿﯾ
ﻵﯾ
ﮭﯿ

[ óóóL
[ ó ó ó LL
[ ó ó ó LLL
[ ó ó ó Lë
[ óóóë
[ óóóë L
[ óóóë LI
[ ó ó ó ë LLL
[ ó ó ó Ló
ó/
ó/ L
ó / LL
ó / LLL
ó / Lë
ó/ ë
ó/ ë L
ó / ë LL
ó / ë LLL
ó / Ló
/
5
a

وﯿ
ﻮﯿ
ىﯿ
ﻰﯿ
يﯿ
ﻲﯿ
ﯾﯿ
ﯿﯿ
ﻵﯿ
ﮭﻵ
وﻵ
ﻮﻵ
ىﻵ
ﻰﻵ
يﻵ
ﻲﻵ
ﯾﻵ
ﯿﻵ
ﻵﻵ
ﮭﮭو
ﮭﮭي
ﮭﮭﮭو
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Scrie cuvintele care arată ordinea.
prima, primul - I
a doua, al doilea – a II-a, al II-lea
a treia, al treilea – a III-a, al III-lea
a patra, al patrulea – a IV-a, al IV-lea
a cincea, al cincilea – a V-a, al V-lea
a șasea, al șaselea – a VI-a, al VI-lea
a șaptea, al șaptelea – a VII-a, al VII-lea
a opta, al optulea – a VIII-a, al VIII-lea
a noua, al nouălea – a IX-a, al IX-lea
a zecea, al zecelea – a X-a, al X-lea
a unsprezecea, al unsprezecelea –
a XI-a, al XI-lea
a douăsprezecea, al doisprezeceleaa XII-a, al XII-lea
a treisprezecea, al treisprezecelea –
a XIII-a, al XIII-lea
a paispezecea, al paisprezecelea –
a XIV-a, al XIV-lea
a cincisprezecea, al cincisprezecelea –
a XV-a, al XV-lea
a șaisprezecea, al șaisprezecelea –
a XVI-a, al XVI-lea
a șaptesprezecea, al șaptesprezecelea –
a XVII-a, al XVII-lea
a optsprezecea, al optsprezecelea –
a XVIII-a, al XVIII-lea
a nouăsprezecea, al nouăsprezecelea –
a XIX-a, a XIX-lea
a douăzecea, al douăzecilea –
a XX-a, al XX-lea

Scrie cât este ceasul în imaginile
alăturate.
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Alcătuiește propoziții după modelele din casete.

acesta, aceș a, aceasta, acestea
Acesta este tatăl meu. Aceasta este mama mea.
Aceș a sunt frații mei. Acestea sunt surorile mele.
acestuia, acestora, acesteia, acestora
Vocea acestuia este plăcută. Vocea acestora este
plăcută. Vocea acesteia este plăcută.
acela, aceia, aceea, acelea
Acela este bunicul meu. Aceia sunt bunicii mei.
Aceea este bunica mea. Acelea sunt bunicile mele.
aceluia, acelora, aceleia, acelora
Domnului aceluia îi place să ﬁe poli cos.
Domnilor acelora le place să ﬁe poli coși.

același, aceiași, aceeași, aceleași
aceluiași, acelorași, aceleiași, acelorași
Ieri și azi am îmbrăcat același tricou.
Ieri și azi am încălțat aceiași adidași.
Ieri și azi am îmbrăcat aceeași rochie.
Ieși și azi am încălțat aceleași sandale.
celălalt, ceilalți, cealaltă, celelalte
celuilalt, celorlalți, celeilalte, celorlalte
Tatăl meu este celălalt bărbat.
Ceilalți
Mama mea este cealaltă femeie.

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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Lecția 2: Colecția de încălțăminte

Discută cu colegii despre încălțămintea preferată.
încălțăminte sport: adidași, teniși, bascheți, espadrile, clăpari etc.
papuci de casă: târligi, botoși, papuci de cârpă etc.
pantoﬁ: bărbăteș , de damă, cu toc, mocasini, ciocate, bo ne,
pantoﬁ s le o etc.
încălțăminte de iarnă: ghete, cizme, pâslari etc.
încălțăminte de vară: sandale, șlapi, saboți etc.
încălțăminte tradițională sau din vechime: opinci, ciubote etc.

Scrie ce număr
porți la pantoﬁ și
la ghete.

.

Transcrie numele purilor de încălțăminte din tabelul de mai sus.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Desenează-ți urmele de pantofi.
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Lecția 3: Ținute speciale
Desenează sau scrie despre cum te îmbraci atunci când mergi la o zi de naștere a unui coleg.

Desenează sau scrie despre cum te îmbraci atunci când mergi la un carnaval.

Desenează sau scrie despre cum te îmbraci atunci când mergi la teatru.
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Lecția 4: Colecții de accesorii și podoabe
Desenează sau scrie despre accesoriile pe care le porți.

Transcrie din șirul de cuvinte numai pe acelea care conțin: ii, ee, oo
ﬁință, cheie, feerie, alee, greiere, turnee, licee, copertă, alcool, ș ință, idee, scriitor, orhidee, soare
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Transformă cuvintele după exemplul dat:
trofeu-trofee muzeu-.........................
jucărie - .........................
câmpie - ..........................
ﬁu - ............. geamgiu- .....................
traseu - .........................
portmoneu - ......................
Formează cuvinte după modelul dat:
educat – needucat
echipat - .......................... efectuat - ..........................

Desenează sau scrie despre forma de ochelari
preferată.
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U6 Portrete de familie
Lecția 1: Membrii familiei

Scrie despre membrii familiei tale: frați, surori, bunici din partea
tatălui, bunici din partea mamei, unchi, mătuși, verișori, verișoare etc.

Scrie cinci lucruri pe care le faci cu membrii familiei tale:
a.
b.
c.
d.
e.

căsătorit – ne...................; fericit – ne................;
capabil – in................; complet- in......................
nume- pre................., național-inter..................
real= i......................, elegant- super.....................
nod- a în................., pădure – a îm......................
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Lecția 2: Frați și surori celebri în lume

Și în poveș există frați și surori
celebri. Ce ș i despre cei trei frați
purceluși?
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

Citește cu atenție textele din manual și răspunde la întrebări:
a. Din câți membri este formată familia Cantacuzino?
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
b. Ce poți spune despre familia lui Michael Jackson?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
c. Cine este cel mai puțin cunoscut frate dintre frații Wilson?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Și cățelul este membru al familiei mele.
.................................................................
Familia mea este formată din cinci
membri.
.................................................................
.................................................................
Membrii familiei mele sunt apreciați
pentru corec tudine.
..................................................................
..................................................................

cunoscut
foarte ..................
la fel de .................
mai ...................
mai puțin ....................
cel mai ......................
cel mai puțin ..................
extraordinar de ................... =
celebri

Oameni celebri:
Albert Einstein
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
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Lecția 3: Curiozități despre viața în familie

Desenează sau scrie despre curiozități din viața de familie.

Transcrie enunțurile din tabel și urmărește scrierea corectă a .cuvintelor
Eu am doi copii gemeni.
Copiii mei sunt gemeni.
Copiii gemeni sunt ai mei.
Noi avem doi cai negri.
Caii noştri sunt negri.
Caii negri sunt ai noştri.
Eu am cinci ﬂori roşii.
Florile mele sunt roşii.
Florile roşii sunt ale mele.

Noi avem trei animale domes ce.
Animalele noastre sunt domes ce.
Animalele domes ce sunt ale noastre.
Tu ai două mătuși minunate.
Mătușile tale sunt minunate.
Mătușile minunate sunt ale tale.
Voi aveți două surori blonde.
Surorile voastre sunt blonde.
Surorille blonde sunt ale voastre.

El are o haină bună.
Haina lui/sa e bună.
Haina bună e a lui/a sa.
Ea are două pisici albe.
Pisicile ei/sale sunt albe.
Pisicile albe sunt ale ei/ale sale.
Ei au trei copii mici.
Copiii lor sunt mici.
Copiii mici sunt ai lor.
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Lecția 4: Jocurile generațiilor
Desenează sau scrie despre jocurile pe care îți place să le joci.

Unește prin săgeți numele jocurilor cu imaginea potrivită.

de-a v-ați ascunselea

elas cul

leapșa

scrabble

baba-oarba

de-a uliul și porumbeii

de-a v-ați ascunselea
de-a puia-gaia
de-a uliul și porumbeii,
baba-oarba
astă-vară, astă-primăvară,
astă-iarnă, astă-toamnă
după-amiază, gură-cască,
Sfarmă-Piatră
Strâmbă-Lemne
câine-lup, redactor-șef
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U7 Acasă
Lecția 1: Poștașul vine acasă
Imaginează-ți că trimiți o scrisoare. Scrie adresa completă a des natarului
și adresa expeditorului.
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a. De ce crezi că se scrie pe o scrisoare și adresa des nat arului și expeditorului?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
b. De ce crezi că scrisoarea are nevoie de mbru?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
c. Cum comunică în prezent oamenii aﬂați în colțuri diferite ale lumii?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
d. Cum crezi că se trimit documentele între ﬁrme?
.....................................................................................................................................................
e. Care crezi că este cea mai rapidă metodă de comunicare?
....................................................................................................................................................

Creează-ți o colecție de mbre personalizate.

Ș ai că există colecții de
mbre cu: plante,
animale, sporturi,
portrete ale unor
personaje celebre,
embleme, reproduceri
de artă, peisaje din
natură, orașe și regiuni
renumite din lume etc.?
Odată cu trecerea
mpului, valoarea unui
mbru poate creşte
extraordinar de mult.
Studiul mbrelor poștale
se numește ﬁlatelie.
Colecțiile de mbre se
păstrează în albume
speciale numite
clasoare.
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Lecția 2: Drumul către casă

Desenează sau scrie despre drumul pe care îl faci de la școală acasă.
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În drumul tău de la școală acasă întâlneș
stații de metrou? Dă exemple.
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
În drumul tău de la școală acasă întâlneș
clădiri importante? Dă exemple.
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
..................................................................
În drumul tău de la școală acasă întâlneș
monumente? Dă exemple.
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
În drumul tău de la școală acasă întâlneș
alte școli? Dă exemple.
...................................................................
...................................................................
..................................................................

Scrie sub ﬁecare imagine ce reprezintă. Dă exemple de nume pentru ﬁecare.
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Lecția 3: Pot și vreau
Discută cu colegii despre ajutorul pe care îl dai părinților în gospodărie.
Recunoaște acțiunile șniumește-le, ajutându-te de desenele de mai jos.
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Transcrie textul din casetă cu litere de mână.
Radu: Uneori este foarte amuzant să te implici în treburile casei. Mie
îmi place atunci când trebuie să ud ﬂorile din casă și din grădină și
chiar atunci când spăl vasele.
Poate pentru că îmi place foarte mult apa?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Completează enunțurile, așa cum consideri.
Mie îmi place atunci când .................................................................................................................
Ție îți place atunci când....................................................................................................................
Lui îi place atunci când .....................................................................................................................
Ei îi place atunci când .......................................................................................................................
Nouă ne place atunci când ...............................................................................................................
Vouă vă place atunci când ................................................................................................................
Lor le place atunci când ....................................................................................................................

amuzant
foarte ..................
la fel de .................
mai ...................
mai puțin .........................
cel mai ......................
extraordinar de ...................

Scrie sau desenează cum ajuți tu la treburile casei.

mult
foarte ..................
la fel de .................
mai ...................
cel mai ......................
extraordinar de ...................
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Lecția 4: Mi-e dor de casă!
Vorbește cu colegii despre locul unde te-ai născut. Ce îți place cel mai mult acolo?

Unul dintre scriitorii români care și-a scris
amin rile din copilărie într-o carte numită
Amin ri din copilărie a fost Ion Creangă.
Discută cu colegii despre cele mai frumoase
amin ri pe care le ai de când erai mic.

eu mă gândeam - gândindu-mă
..............................................................................................
tu te gândeai - gândindu-te
................................................................................................
el, ea se gândea - gândindu-se
...........................................................................................
noi ne gândeam - gândindu-ne
...........................................................................................
voi vă gândeați - gândindu-vă
.............................................................................................
ei, ele se gândeau - gândindu-se
.............................................................................................
se juca – .........................................................
se oglindea – ..................................................
se odihnea - ...................................................

179

U8 Autoportret
Lecția 1: Cine sunt eu?

Numele meu este

Cand voi ﬁ mare vreau să ﬁu

Cartea preferată

Cum arăt

Ce vreau să învăț
Mâncarea
preferată

Culoarea
preferată

Animalele
mele

Hobby-ul preferat

Vârsta mea
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Scrie sau desenează câteva caracteris ci pe care le ai și care te fac diferit sau asemănător
cu ceilalți.
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Lecția 2: Emoțiile din viața mea
Scrie sau desenează o zi din viața ta în care te-ai simțit minunat.

Scrie sau desenează o zi
din viața ta în care ai fost
foarte trist sau foarte
furios.
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Lecția 3: Ocupații de ieri, ocupații de azi
Transcrie cu litere de mână textul din casetă.
Blogger. Deși foarte mulți oameni au un blog, puțini au
transformat această ac vitate într-o profesie. Ei folosesc
blogul doar ca o modalitate de exprimare a propriilor păreri.
Cei mai inspirați reușesc să obțină sume de bani suﬁciente din
scrierea pe blog, as el încât să nu mai aibă nevoie de un alt
serviciu.

MESERII NOI
MESERII VECHI

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Eu reușesc să obțin .......................
.......................................................
Tu reușeș să obții........................
.......................................................
El, ea reușește să obțină.................
.......................................................
Noi reușim să obținem..................
.......................................................
Voi reușiți să obțineți ....................
.......................................................
Ei, ele reușesc să obțină.................
.......................................................

lucrurile proprii – propriile lucruri (lucrurile mele, ale tale..)
păreri proprii – propriile păreri (părerile mele, ale tale...)
.........................................................................................
interese proprii – propriile interese (interesele mele)
.........................................................................................
preocupări proprii – propriile preocupări
.......................................................................................
griji proprii – propriile griji (grijile mele, ale tale, ale lor..)
.......................................................................................
vise proprii – propriile vise (visele mele, ale tale, ale lor..)
.......................................................................................

Imaginează-ți o meserie din viitor. Scrie sau
desenează despre ea.
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Lecția 4: Povești de succes

La vârsta de 7 ani, Constan n Brâncuși, unul dintre marii ar ș români,
autorul Coloanei Inﬁnitului (Coloana fără sfârșit), mergea cu turma de oi
la păscut, în loc să meargă la școală. Pentru a-și ocupa mpul, el făcea tot
felul de lucruri folositoare pentru casă: linguri de lemn, picioare de
pat etc., obiecte u le, dar şi care înfrumuseţau gospodăriile de la sat. Așa
și-a descoperit pasiunea pentru sculptura în lemn.
Transcrie textul despre Constan n Brâncuși
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................

ar st mare ..........................
marele ar st .......................
ar ș mari ...........................
marii ar ș .........................
ar st român ........................
artiș români .......................
ar ș i români ......................

Constan n Brâncuși a fost un ar st mare.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Trecut
Eu mergeam.
Eu sculptam.
Tu mergeai.

Prezent
Eu merg.
Eu sculptez.

Viitor
Eu voi merge.
Eu voi sculpta.

El, ea mergea.
Noi mergeam.
Voi mergeați.
Ei, ele mergeau.
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U9 Minte sănătoasă în corp sănătos
Lecția 1: Hairstyle

1.Vorbește cu colegii despre diferențele de aranjare a părului (hair-style)
din imaginea
de mai jos. Spune care îți place mai mult și de ce.

2. Ce obiecte au legătură cu îngrijirea părului?

3.Scrie cel puțin trei reguli pe care ar
trebui să le respecți ca să ai un păr
frumos:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
4.Completează enunțurile așa cum crezi:
E bine să ......................................................deoarece ....................................................................
E bine să ......................................................pentru că ...................................................................
E bine să ......................................................ﬁindcă ........................................................................
Nu e bine să ..................................................deoarece ..................................................................
Nu e bine să .................................................pentru că ..................................................................
Nu e bine să ................................................ ﬁindcă ......................................................................
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Lecția 2: Reguli de păstrare a sănătății
Scrie numele instrumentelor și materialelor pe care le folosește familia ta în gospodărie, pentru
curățenie.
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Lecția 3: Sănătatea ﬁzică, mentală, emoțională
Transcrie textul.

Pietrele lui Aston
după Lo a Geﬀenblad
E o seară mohorâtă de toamnă târzie.
Frigul se strecoară p l printre umbre. Pe
alee se aud pași. Pleosc! Pleosc! Uite-l și pe
Aston. E cu mama, care duce câteva plase
grele. Brânză, spanac și pește de la piață.
Brusc, Aston se oprește. A zărit ceva. O
piatră aspră, udă și strălucitoare. Aston își
scoate mănușa și-o a nge cu lăbuța. E așa
de rece! Sărăcuța…O va lua acasă pentru
că este singură….

Tu ce faci atunci când eș trist/tristă?

187

Lecția 4: La oftalmolog
Transcrie textul din casetă.
Ochii sunt aceia care ne transmit aproxima v 90% din
informația de care avem nevoie zi de zi, așa că igiena
lor nu trebuie amânată sau uitată. Corpul ne
trimite unele semnale care trebuie înțelese. Este obligatoriu
să se ia măsuri imediate, pentru că se pot face complicații,
iar tratamentul va ﬁ mai anevoios și, de ce nu,
mai cos sitor. Cei mai mulți cred că igiena ochilor trebuie
respectată doar atunci când avem probleme cu ei. FALS.
Ochii trebuie să ﬁe mereu curățați și îngrijiți, pentru că
numai așa rămânem sănătoși.

Completează în casetă cu forma la feminin plural.
Masculin

Feminin
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U10 Hobby-uri
Lecția 1: Sportul înseamnă sănătate
1. Scrie cel puțin numele unui sport pentru ﬁecare literă a alfabetului.
Subliniază sporturile care îți plac.

a – atle sm, alpinism
b – badminton
c-

scufundări

ski la vale

aruncarea discului

săgeți

dodgeball

2.Scrie de ce sportul înseamnă sănătate.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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Lecția 2: Animalele sălbatice din România

1.Scrie ce ai aﬂat despre arici.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
..
2.Scrie ce ai aﬂat despre bursuc.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

3.Scrie ce ai aﬂat despre capra neagră.
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..............................................

a vâna ( eu vânez, tu vânezi etc.)– vânarea
Eu nu vânez.
Vânarea caprelor negre este interzisă.

a scrie – scrisul
.....................................................................
....................................................................

a ci – ci tul
a elimina – eliminarea
..............................................................................
..............................................................................

.....................................................................
.....................................................................
a râde – râsul
.....................................................................
.....................................................................
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Lecția 3: Din grijă față de mediu

Oamenii care iubesc mediul și-au construit cele mai îndrăznețe case, în armonie cu acesta.
Un exemplu este locuința hobbit-ului. Această construcție unică a fost inspirată de cartea
Stăpânul Inelelor. A costat 5.200 de dolari și a durat între 1.000 și 1.500 de ore ca să ﬁe
terminată. Cea mai impresionantă parte este că a fost creată folosind numai o drujbă, o
daltă și un ciocan. Casa este foarte prac că. Frigiderul funcționează pe baza aerului rece de
sub pământ, iar energia electrică este asigurată de panouri solare.

Transcrie textul.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Eu am fost inspirat.
Tu
El
Ea
Noi
Voi
Ei
Ele

Eu sunt inspirat.
Tu
El
Ea
Noi
Voi
Ei
Ele

Eu voi ﬁ inspirat.
Tu
El
Ea
Noi
Voi
Ei
Ele

Vorbește cu colegii despre semnele de mai jos:
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Lecția 4: Povești pe muzică
Transcrie textul despre vioara Stradivarius.

2.Scrie despre instrumentul tău preferat.

Eu sunt considerat…
Tu eș …
El este …
Ea este …
Noi suntem …
Voi sunteți …
Ei sunt …
Ele sunt …

a ajunge-ajungând
a cânta – ....................
a merge- ....................
a inventa- ....................
a însemna- .....................
a costa – ......................
a circula- ......................
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