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U1 Despre mine
Lecția 1: Bun găsit!
1. Scrie literele de par
mari și mici, precum și
cifrele de la 0 la 9, pe o
liniatură la alegere – foaie
de matema că, dictando
sau foaie velină).
Fii crea v/crea vă!
(vezi ﬁg. 1 și 2)

ﬁg.1

ﬁg.2
2. Scrie cu litere de par mari sau mici câteva saluturi, la alegere:
Salut! Bună! Servus! Ciao! Bună dimineața! Bună ziua! Bună seara!
Te pup! Bine ai revenit la școală!
Fii crea v/crea vă! (vezi exemplele date)
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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. 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. Citește literele de par de mai jos:
aA

ăĂ

dD

eE

iI

mM

rR

tT

uU

yY

3. Scrie literele de mână după exemplul dat:
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4. Scrie cu litere de mână ceea ce este scris în casetele de mai jos:
a A m M
...................
am
ma
………………….
Am
Ma
………………..
mama Mama
…………………….
.

r R e E
......................
rar
er
…………………….
Ram era
…………………….
Mara Eram
…………………….

dD ă Ă
....................
dă
măd
……………….
du Mădă
………………..
Dumitriu
…………………
…

u
U
..................
Ud
Ud
..................
rad Rad
……………….
rude Radu
……………….

t
T
................
ta
Ta
………………
Tata Tam
………………
Tamara
………………

iI
yY
.................
ai
dy
………………
Adi Ady
……………..
Ina Mady
………………..
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5. Scrie cu litere de par ceea ce este scris în casetele de mai jos:
Substan ve de gen feminin:
o fată- două fete o pisică-două pisici o mamă – două mame
o soră-două surori
fata – fetele
pisica – pisicile
mama – mamele
sora – surorile
Tamara, Mădă, Ana, Maria, Irina, Emilia, Roxana, Rodica, Dana, Ioana, Sarah, Anne

Substan ve de gen feminin:

Substan ve de gen masculin:
un băiat- doi băieți un tată – doi tați un câine – doi câini un frate – doi frați
băiatul – băieții
tatăl - tații
câinele – câinii
fratele - frații
Ady, Radu, Ion, Marin, Dan, Bogdan, Alexandru, Mihai, Marius, Mohamad, Ilie, Sorin

Substan ve de gen masculin:
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Substan ve de gen neutru:
un animal- două animale
animalul - animalele

Câți copii are familia Dumitriu?
Familia Dumitriu are doi copii: Mădă și Radu.
Ce animale are familia Dumitriu?
Familia Dumitriu are un cățel și o pisică.

Substan ve de gen neutru:

Câte fete sunt?
Sunt două fete.

Câte pisici sunt?
Este o pisică.

Câți băieți sunt?
Sunt doi băieți.

Câte animale sunt?
Sunt două animale.

6. Alcătuiește enunțuri cu cuvintele: fată, fete, fata, fetele, băiat, băieți, bă iatul, băieții,
pisică, pisici, pisica, pisicile, câine, câini, câinele, câinii. Scrie cu litere de par.
De exemplu: Mădă este fată.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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Lecția 3: Eu sunt din ...

1.Tu cum te numeș ?
Eu mă numesc........
2. De unde eș ?
Sunt din ................

3. Citește literele de par de mai jos:
â

îÎ

kK

lL nN

oO

sS

șȘ

țȚ

v V w, W

4. Scrie literele de mână după exemplul dat:
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5. Scrie cu litere de par mici sau mari nume de țări pe care le cunoș :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Scrie cuvinte cu literele învățate.
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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?
.....................................

2. Citește literele de par de mai jos:
bB

cC

fF

gG

hH

jJ

pP

qQ

zZ

xX

3. Scrie literele de mână după exemplul dat:
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Exersează scrierea literelor și cifrelor.
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Rezolvă exercițiile 1 și 2 de la pagina 75 din manual.
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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.
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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
Piatra – Pia- tra
Timișoara – Ti-mi-șoa- ra
două - do-uă
no-uă
laboratoare- la-bo-ra-toa-re
amﬁteatru- am-ﬁ-tea-tru
toate – toa-te
mingea – min-gea
panou- pa-nou

3. Desparte cuvintele în silabe:
tablou ...................................
doarme ..................................
poartă..........................
soare.......................................
ninsoare.................................
surioară...................................
profesoară................................
nouă .....................................
nouăsprezece.........................
coardă..........................
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5. Alege unul sau doi profesori preferați. Realizează o hartă cu trăsăturile lor: cum arată
și ce fel de oameni sunt.

interior

vede

face

Proﬁlul
profesorului

simte

exterior

gândește
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Lecția 3: Lucrurile mele
1.Ce fel de ghiozdan preferi? Scrie sau
desenează.

2. Scrie cu litere de mână numele a cel puțin cinci obiecte din imaginea de mai sus.
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3. Încercuiește doar rechizitele pe care le ai în ghiozdan. Scrie numele lor la numărul singular.
creion

4. Scrie forma de plural a cuvintelor din casete:
Subst. la genul feminin:
o carte – două
o ascuțitoare – două
o agrafă – două
o piuneză – două
o gumă – două
o foarfecă- două

Subst. la genul masculin:
un copil- doi
un băiat- doi
un copac – doi
un pom -doi

Subst. la genul neutru:
un caiet – două
un penar- două
un creion – două
un s lou – două
un pix – două
un marker- două
un ghiozdan- două
un lucru – două

5.Transcrie enunțurile din casetă.
Eu am grijă de lucruri.
Tu ai grijă de lucruri.
El, ea are grijă de lucruri.
Noi avem grijă de lucruri.
Voi aveți grijă de lucruri.
Ei, ele au grijă de lucruri.
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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 - eșarfă

2. Privește tablourile - Țărancă din Muscel, realizat de Nicolae Grigorescu și Amurg, realizat de
Jean Monet. Ce culori și amestecuri de culori au folosit pictorii?
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1. Desenează sau scrie despre
ce îți place să mănânci la micul dejun.

2. Alcătuiește enunțuri cu cuvintele din casetă.
mic dejun – micul dejun- a lua micul dejun
prânz – prânzul – a lua prânzul
cină – cina – a lua cina
dimineață – dimineața; seară - seara
criossant – croissante – croissantele
ou – ouă- ouăle
suc – sucul- sucurile
salată – salata – salatele
ardei – ardeii
roșie – roșii – roșiile
fruct-fructe-fructele
obicei – obiceiuri - obiceiurile
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Lecția 2: Fructe
1. Vorbește cu colegii despre fructele preferate din ﬁecare ano mp: primăvară, vară, toamnă,
iarnă.
Fructe de vară preferate:

Fructe de iarnă preferate:

Fructe de toamnă preferate:
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Lecția 3: Prânzul în familie
1. Scrie sau desenează ce îți place
să mănânci la prânz.

2.Transcrie cu litere de mână zilele de sărbătoare (sărbători) la români:
31 decembrie -1 ianuarie -Revelion (Anul Nou)
24 februarie -Dragobete ( ziua îndrăgos ților)
1 mar e – Mărțișor (sosirea primăverii)
8 mar e - Ziua mamei/ ziua femeii
aprilie sau mai – Paștele (sărbătoare religioasă)

1 mai – Ziua muncii
1 iunie – Ziua copilului
15 august – Sfânta Maria (sărbătoare religioasă)
30 noiembrie – Sfântul Andrei
1 decembrie – Ziua Națională a României
25 decembrie – Crăciunul
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3. Ce îți place să ai la pachet, atunci când iei
prânzul la școală? Scrie sau desenează.

4.Scrie cel puțin două variante de meniu care se mănâncă la prânz în familia ta.

5. Dă exemplu de un meniu special, de exemplu pentru Revelion (Anul Nou).
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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.

3. Scrie ce bancnote și ce monede se folosesc în România:
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Exerciții și probleme la alegere.
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U4 Timpul
Lecția 1: Te invit la ziua mea
1.Cum faci invitații la ziua ta
de naștere sau la ziua
onomas că
(aniversarea numelui)?
Dai invitații scrise sau faci
invitații directe, față în
față? Preferi să foloseș
mailul sau telefonul?

2.Completează tabelele:
TIMPUL TRECUT
(ieri, alaltăieri)

Eu am împlinit…
Tu …..
El/ea …….
Noi ……...
Voi ….
Ei/ele
TIMPUL TRECUT

TIMPUL PREZENT
(azi, acum)

Eu împlinesc….
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
TIMPUL PREZENT

TIMPUL VIITOR
(mâine, poimâine, cândva)

Eu voi împlini….
Tu
El/ea va împlini/organiza.
Noi vom împlini/organiza.
Voi veți împliniți/organiza.
Ei/ele vor împlini/organiza.
TIMPUL VIITOR

Eu am organizat…

Eu organizez…..

Eu voi organiza…..

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

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

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

3.Completează enunțurile cu cuvintele potrivite:
Alaltăieri a fost ......... mea. Am împlinit ...... ani. Am ........................ ziua acasă. Am invitat
toți ........................... A fost minunat!
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Lecția 2: Cât este ceasul? (Cât e ora?)
1.Veriﬁcă ce ș i despre unitățile de
măsură pentru mp.

2. Desenează limbile ceasului conform orei.

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

5. Alege varianta corectă:
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6.Care este diferența de ore între orașe?

7. Scrie ora pe care o indică ﬁecare ceas:
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Lecția 3: Planiﬁcarea timpului

1. Scrie despre programul pe care îl ai în ﬁecare dimineață. Folosește cuvintele și
expresiile: mă trezesc la ........, mă spăl......, mă îmbrac cu ....., scot cățelul, iau
micul dejun, fac sport, ascult muzică...... etc.
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U5 Îmi place...
Lecția 1: Haine de poveste

1. Vorbește cu colegul/colega
ta sau scrie despre hainele tale
preferate.

2. Taie forma incorectă a cuvintelor: umblă/unblă; sâmbure/sânbure; întânplare/
întâmplare; camp/cânp; a cunpăra/a cumpăra; înpădurit/împădurit.
3. Scrie lunile anului care conțin mb:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. 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, si....lu, si......litate, câ......ie, î.....ietrit

5. Numește ar colele de îmbrăcăminte și încălțăminte de mai jos.
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6.Transcrie textul de la pag. 88.

7. Citește și transcrie:
Prezent
(azi, acum)
Îmi place.
Îți place.
Îi place.
Ne place.
Vă place.
Le place
Prezent

Trecut
(ieri, alaltăieri)
Îmi plăcea.
Îți plăcea.
Îi plăcea.
Ne plăcea.
Vă plăcea.
Le plăcea.
Trecut

nou – vechi
haină nouă-haină ........; haine noi- haine ............
frumos-......; frumoși-.............; frumoasă-............;
frumoase- ...............;
deștept-...........; deștepți-.............
început-..............; la sfârșit-.....................;
curajos-........................
îmbrăcat-.....................
minciună-....................
8. Scrie cuvinte cu sens opus:
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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. Transcrie textul de la pag. 89.

3. Transcrie cu litere de mână tabelul din manual, de la pagina 89.
TIMPUL TRECUT
a primi
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele

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

TIMPUL VIITOR
a primi
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
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TIMPUL TRECUT
a ieși
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele

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

TIMPUL TRECUT
a intra
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele

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

Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
TIMPUL TRECUT
a împărți

Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele

TIMPUL VIITOR
a ieși

TIMPUL VIITOR
a intra
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele

TIMPUL PREZENT
a împărți
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele

TIMPUL VIITOR
a împărți
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele

4. Taie forma incorectă a cuvintelor și alcătuiește enunțuri cu forma corectă a acestora.
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
a fost odată ca niciodată/
a fost o dată ca nicio dată
am ieșit/am eșit
eu/ieu
el/iel
ele/iele
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5.Calculează:
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1.
Lecția
3: De iarnă sau de vară?
1. Scrie o listă de îmbrăcăminte și încălțăminte pe care o porți iarna și vara.
Iarna

Vara

2.Privește cu atenție ar colele de
îmbrăcăminte, încălțămintea și
accesoriile din desenul alăturat. Ce
poți spune despre stăpânul/
stăpâna lor? Scrie câteva trăsături.

.

105

Lecția 4: Accesorii preferate

1.Ce accesorii foloseș ? Scrie o listă.

2.Transcrie cu litere de mână cuvintele
din caseta de mai jos și alcătuiește enunțuri
cu cuvinte, la alegere.
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
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Transcrie textul de la pagina 99 și răspunde la întrebări.
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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 dată/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…
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Lecția 3: Animalele - membrii familiei
1. Găsește cuvinte cunoscute în tabelul de mai jos. Scrie-le cu litere de mână.
P
A
X
C
D
U
R
I
D
A
H
Y
K
L
U

I
Z
C
V
B
N
M
E
G
R
R
E
D
E
P

S
R
P
R
H
A
D
P
Ă
Â
U
Î
G
I
D

I
T
D
O
J
F
G
U
T
P
R
A
E
T
S

C
S
S
D
W
H
D
R
E
R
S
Î
Â
R
W

Ă
F
W
I
C
H
G
E
R
T
Ă
R
P
A
F

T
H
F
E
K
T
F
N
A
S
H
B
D
N
A

D
J
R
M
E
L
C
E
E
F
I
U
S
D
V

E
I
A
E
R
T
Ă
U
I
L
R
L
W
A
I

H
A
D
O
I
A
Ț
M
Ț
O
C
Â
F
F
O

J
F
G
M
A
M
E
Â
A
A
A
Ș
Ț
I
N

W
H
D
M
Ă
R
L
N
R
R
L
Ț
Î
R
R

C
H
G
T
H
B
P
Ă
K
E
O
T
R
I
W

K
T
F
D
I
U
R
F
G
R
Y
R
W
I
Y

O
U
H
G
R
L
E
U
R
V
A
P
O
R
T

pisică

2. Transcrie textul de la pag. 101.
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3. Transcrie cu litere de mână cuvintele și propozițiile din tabel. Observă scrierea corectă.
eu
……….
tu

mie
………….
ție

ım
̂ i, mi
………..
ție, ți

Mie ım
̂ i este milă de Rex. Mi-a fost milă de Rex.
…………………………………………………………………………………..
Ț ie ıț̂i povestea lui Rex. Ț i-am spus povestea lui Rex.

el

lui

ıî, i

Ii fac lui culcuș . I-am fă cut culcuș .

ea

ei

ıî, i

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

noi

nouă

ne, ni

Nouă ne place de Rex. Ne-a plă cut de Rex.

voi

vouă

vă , vi, v-

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

ei

lor

le, li

Lor le ară t poze cu Rex. Le-am ară tat poze cu Rex.

ele

lor

le, li

Lor le vorbesc despre Rex. Le-am vorbit despre Rex.

3. Citește textul de la pag. 101 și răspunde la întrebări:
a. Cine spune povestea lui Rex?
………………………………………………………………………………………….
b. Cum era Rex când a fost găsit?
………………………………………………………………………………………….
c. Ce s-a întâmplat la veterinar?
…………………………………………………………………………………………..
d. De ce l-a luat Mădă acasă la ea?
………………………………………………………………………………………….
e. De ce spune Mădă că a câș gat un membru al familiei?
…………………………………………………………………………………………

4. Scrie ce rase de
căței și pisici cunoș .
- labrador
- buldog
....................................
....................................
.....................................
....................................
....................................
....................................
.....................................
.....................................
-pisică persană
-pisică simeză
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
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Exersează pronumele de la pagina 101 din manual.
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2.Răspunde la întrebări:

a. Câți ani avea stejarul?
..............................................................
b. Cum era stejarul?
.............................................................
c. Cine era prietenul stejarului?
............................................................................................................................................
d. Cu cine s-a trezit stejarul în scorbură, într-o zi?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
e. Cum era puiul de veveriță?
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
f. Ce i-a spus păianjenul să facă?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
g. Ce crezi că s-a întâmplat?
............................................................................................................................................
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Rezolvă exercițiile de la pagina 103 din manual.

117

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 în organizatorul graﬁc de mai jos ce înseamnă pentru ne acasă.

Acasă

118

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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Exersează scrierea corectă și rezolvă problemele de la pagina 105 din manual.
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2. Scrie un text scurt despre drumul tău de la școală acasă. Enumeră 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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1.Scrie cât mai multe lucruri despre ne pe un tricou.

t

fera

re
ul p

Film

Nume
Autoportret
Vârsta

Culoarea preferată

rată

ia p

lod

Me

a

are

tă

nc
Mâ

ra
refe

fe
pre

at

fer

re
ul p

l

ima

An

Cartea pre

ferată

Fructul p

referat
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Lecția 2: Gânduri și emoții
1. Spune ce emoții crezi că exprimă fețele de mai jos.
a............................. b.................................

c.........................

d..............................

2. Alcătuiește enunțuri cu forma corectă a cuvintelor și expresiilor:
imagineazăți - imaginează-ți
într-o – întro
ei micul dejun – iei micul dejun
întrun – într-un
Terra -Tera
se va întâmpla – se va întânpla
emoțiile – emoțile
situațile- situațiile
așa-i - așai
mușchii se încordează- mușchi se
încordează
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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
2. Spune ce profesii îți plac și de
ce.
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Lecția 4: 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.Transcrie cu litere de mână ceea ce este scris în tabel. Scrie forma potrivită a verbelor date.
Verbul
a uita
a traversa
a vedea
a spune
a ieşi
a mulţumi
a coborı̂

Uită !
Traversează !
Vezi!
Spune!
Ieşi!
Multumeşte!
Coboară !

Tu
Nu uita!
Nu traversa!
Nu vedea!
Nu spune!
Nu ieşi!
Nu mulţumi!
Nu coborı̂!

Uitaţi!
Traversaţi!
Vedeţi!
Spuneţi!
Ieşiţi!
Mulţumiţi!
Coborâ ţi!

Voi
Nu uitaţi
Nu traversaţi!
Nu vedeţi!
Nu spuneţi!
Nu ieşiţi!
Nu mulţumiţi!
Nu coborâ ţi!

Verbul

Tu

Voi

Verbul
a aﬂa
a accepta
a intra
a termina
a trece
a mânca
a cânta

Tu

Voi

Verbul

Tu

Voi

a da
a lua
a căuta
a șterge
a deschide
a închide
a spăla
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U8 Cresc, mă dezvolt, învăț
Lecția 1: La fel, dar diferiți
1. Privește imaginile a și b și spune ce observi:

2. Spune ce numere sunt reprezentate pe numărătoare și colorează corespunzător:
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3. Transcrie cu litere de mână textul de la pagina 108.

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.Amintește-ți cum se numesc părțile corpului.
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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. Taie forma incorectă a
cuvintelor:
ceea ce fac- cea ce fac
accident-accidente
se întâmplă – se întânplă
le-am aﬂat – leam aﬂat
teai ars -te-ai ars
te-ai tăiat- teai tăiat
an bacterian – an – bacterian
compresă – conpresă
umﬂătură - unﬂătură

3.Scrie cu litere de mână sau desenează cel puțin cinci lucruri care se aﬂă într-o trusă de prim
ajutor.

69
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Lecția 3: Incredibila bunică
1. Transcrie cu litere de mână textul de la pagina 110.

2.Observă și apoi găsește formele potrivite:

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

rău

fricos

trist

vechi
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Exersează scrierea corectă și rezolvă problemele de la pagina 110 din manual.
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Lecția 4: În vizită la stomatolog
1. Completează textul din casetă cu cuvintele potrivite:
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

2. Arată cum te speli pe dinți.

2. Transcrie cuvintele și enunțurile din tabel.
eu
tu
el
ea
noi
voi
ei
ele

pe mine
pe tine
pe el
pe ea
pe noi
pe voi
pe ei
pe ele

mă , m
te
ıl̂, -l, lo, -o
ne
vă
ıî, -i, ile, -le, le-

Pe mine mă doare ră u mă seaua. Mă seaua mă doare.
Medicul te aș teaptă pe tine. Medicul te aș teaptă .
Tata ı̂l sună pe el la telefon. Tata ı̂l sună la telefon.
Eu o sun pe ea la telefon. Eu o sun.
Mama ne vede pe noi pe stradă . Mama ne vede.
Pe voi vă ın
̂ treabă bunica ceva. Bunica vă ın
̂ treabă .
Noi ı̂i punem pe ei să spună .
Pe ele le doare capul. Le doare capul.
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Exersează scrierea corectă și rezolvă problemele de la pagina 112 din manual.
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1. 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?

2. Spune ce echipamente observi și pentru ce sport sunt necesare:
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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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Și animalele au
grijă de oameni!
Explică exemplele
din imagini.

a.

b.

c.

La spital i-au dat un nume: Winter.
Lui Winter i-au tratat rănile.
Eu iau mâncare pentru căței (cumpăr).
Eu iau cărțile de pe masă. (a lua)
S lul de înot i-a afectat coloana.
El ia vitamine. (a lua)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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Lecția 3: Grija față de mediu
1. Tu cum ai grijă de mediu? Scrie.

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

3. Scrie ce ș i despre deșeuri.
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Lecția 4: Genul de muzică preferat
1. Scrie cel puțin trei mo ve pentru care îți place muzica:

2.Vorbește cu colegii despre muzica preferată. Poți alege:
a. să scrii versurile cântecului preferat;
b. să scrii informații despre s lul de muzică preferat;
c. să scrii informații pe care le cunoș despre interpretul de muzică preferat.
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