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CALCUL IN SCRIS
 Afla suma numerelor 27 si 15
.....................................................
 La suma numerelor 45 si 38 adauga numarul 7.
....................
............................
 Afla numarul cu 18 mai mare decat 13,36,48.
...................... ...................... ....................
 Afla numarul cu 45 mai mare decat suma
numerelor 12 si 19.
............................ ....................................
 La diferenta numerelor 98 si 56 adauga suma
numerelor cuprinse intre 18 si 21.
................................
................................
 Maria a cumparat un stilou cu 25 de lei, o carte
care a costat cu 15 lei mai mult si o ascutitoare
cu 7 lei.Cati lei a cheltuit in total?
.......................................
.......................................
R.....................

- înțelegerea textului prin exerciții
1. Citește cu atenție textul de mai jos.

2. Care sunt personajele din text? Colorează!

Gena

Gelu

Georgeta

Angela

George

3. Alege varianta corectă.

o păpușă
o minge
o mașină

George alege

în pădure
pe câmp
în curte

George merge

4. Adevărat sau fals? Colorează!

Deodată, mingea se sparge.
George alege o minge.
Georgeta privește pe geam.
Gelu lipește mingea.

A
A
A
A

5. Completează propoziţiile cu cuvintele potrivite!

* Băiatul
* George își
* Apare colegul său,

de supărare.
lacrimile.
.

F
F
F
F

* Deodată, mingea se

.
este ca nouă.

* Acum
6. Ordonează cuvintele în propoziţie.

un

ager.

7. Răspunde la întrebări!

a) Cine privește pe geam?

b) Ce alege băiatul?

c) Unde trage cu mingea?

d) Cine își șterge lacrimile?

Are

tare

coleg
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O zi în familie
Este o zi minunată de primăvară. Ne-am trezit dimineață și am făcut un plan
de petrecere a timpului liber. Tata a venit cu o idee minunată. Vom petrece o zi
întreagă în natură. Am făcut bagajul și am mers cu familia în pǎdure. Am oprit în
poieniţǎ.
Eu şi surioara mea, Georgeta, am cules flori pentru coroniţe. În tufiş, fraţii
noştri au gǎsit un iepuraş rǎnit. Tata a pansat rana iepuraşului. Peste câteva zile va
putea alerga din nou.
Mama a întins o pătură și a pregătit un picnic pe cinste. Am mâncat bucuroși
și am împărțit desertul cu vrăbiuțele care s-au apropiat de noi, sfioase.
La plecare, am zǎrit o veveriţǎ. Ţinea în lǎbuţe o alunǎ.
A fost o zi plină de peripeții și voie bună!

1. Plecând de la întrebările scrise în vârfurile steluței de mai sus, formulați cinci
întrebări referitoare la conținutul textului dat.

2. Transcrie din text cuvintele alintate, iar alături scrie cuvintele de la care s-au
format.

3. Citește cuvintele și pune în cerculețe numărul de silabe corespunzător:
Angela

fluture

poieniță

iepuraș

coșuleț

răceală

pădurice

fricos

Gigel
primăvară
gimnastică
vrăbiuță

4. Dezvoltă propozițiile adăugând unul sau mai multe cuvinte.
Înfloresc pomii.

Mieii aleargă.

Păsările se întorc.

Ploaia vine.

5. Completează cuvintele cu unul din grupurile de litere învățate:ce, ci, ge, gi.
____ocolată

____reșe

____amantan

____rneală

____mnastică

o ____ an

____amgiu

____pe

6. Eu scriu una, tu scrii multe:
pădure

frate

floare

veveriță

arbore

lăbuță

Dacă am reușit să-ți înlătur plictiseala, mă bucur! Te-mbrățișează, doamna!
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1. Desparte cuvintele în silabe
carte - car-te

hotoman - ....................................

masină - ......................................

călul - ..........................................

întunecat - ..................................................

soarele - .......................................

hotărît - ................................................

legăna - .........................................

2. Inversează ordinea literelor în cuvînt pentru a obține noi cuvinte.
rac- car
lac- ........................

rod- ........................

rama- .................................

doi- .........................

cam- .................................

3. Găseste pluralul cuvintelor
mamă- mame

casă- ...............................

masină- .......................................

carte- ...............................

caiet- ..........................................

nor - ................................

4. Oferă diminutive cuvintelor
casă- căsută

masă- ....................................

nor -.................................

carte-.....................................

caiet-................................

usa-.........................................
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Ordonează cuvintele, apoi scrie propozițiile în caiet.
1. fiica, iubea, își , . , mult, cel, mai, Bătrânul
………………………………………………………………………………………..
2. drăgălașă, și, . , mititică, Degețica, fetiță, era, o
………………………………………………………………………………………….
3

trei, mici, iezi, . ,Capra, avea
……………………………………………………………………………………..

4

urs, l-a, . , fără, lăsat, Vulpea, pe, coadă
………………………………………………………………………………………..
5.

Creangă, povestitor, Ion, fost, . , a, mare, un
…………………………………………………………………………………..

6. a, pantoful, Cenușăreasa, pierdut, ?
…………………………………………………………………………
7.

Spân, de, Harap-Alb,fost, . , a păcălit
…………………………………………………………..

8. o, urs, blană, îmbrăcat, Împăratul,a, . , de
…………………………………………………………………………
9. plac, ?, Ție, poveștile, zâne, cu ,îți,
……………………………………………………………………..
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