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În cuvinte, potrivește litere

Și fii atent la sunete!

Privește imaginile

Și cheamă la joc culorile!

Lucrează rapid, lucrează bine:

Litere, sunete, imagini și culori,

Convinge-le pe toate să te asculte.

     1, 2, 3...  START!

Ai nevoie de:

• atenție;

• dorința de a descoperi; 

•  un caiet; 

•  o foaie albă și creioane colorate; 

•  foarfece; 

•  sfatul și ajutorul profesorului coordonator.

JOACĂ-TE!
ROSTEȘTE!

ÎNTREABĂ ȘI RĂSPUNDE,
COMUNICĂ ȘI POVESTEȘTE

ÎN LIMBA ROMÂNĂ!
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FIȘA DE LUCRU 5

❶ Compară cele două felicitări. Câte diferențe ai găsit? 

❷  Rostește doar sunetele care se regăsesc în mesajul de sărbători. Desenează două 
dreptunghiuri, colorează-le, decupează-le și lipește-le apoi, pe o foaie, în forma literei T. 
Decorează apoi toată foaia cu elemente de Crăciun.

M R V A P
C J S T N

CRÃCIUN FERICIT!

❸ Silabele jucăușe te invită la joc.
Urmează schema de lucru. Ajutat de literele A, a și de imagini, intră în joc. Spune ce 

cuvinte noi ai găsit.

–să
___să

___ ___să

–za
___ză

___ ___ză
mu
mua

–ra
___ra

___ ___răMARA
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❹ Ce vagoane nu se potrivesc în trenulețele celor două litere jucăușe M și R.

❺  Tocmai ți-ai făcut un prieten, omul de zăpadă Numai Zâmbet. Lui îi place frigul de afară, 
iar ție îți place să stai seara în casă, la căldură. Amândoi adorați poveștile. Imaginează-ți 
că îi poți desena prietenului tău, pe aburii așternuți pe fereastra camerei tale, ca-ntr-o poveste 
în imagini, ce ți s-a întâmplat în seara de Crăciun. „Scrie” povestea ta compusă din desene.

M

R

Desenează pe caiet un pătrat asemănător celui din modelul de mai sus. 
Împarte-l în patru astfel încât să obții o fereastră închisă. În ochiurile din stânga desenează 
povestea ta în imagini.

Cum lucrezi??
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FIȘA DE LUCRU 6

❶  Ascultă, observă și-apoi desenează pe foaia ta de lucru. La final, umple desenele obținute 
folosind culori potrivite. 

❷ Desenează globurile mici și apoi colorează-le corespunzător.

B R A D
Patru sunete sunt în cuvânt
Patru ramuri îți vin în gând…

Un triunghi și ai pornit.
Și-alte trei... tot mai mari,
Uite ce ușor: 
un brad ai zugrăvit!

Sub ultimul triunghi,
Desenează și-un dreptunghi.
Să țină bradul drept, să-i fie trunchi.

A M N R

r m a n
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❸ Citește propozițiile.

❹  Desparte în silabe cuvintele ilustrate. Pe caietul tău, reprezintă grafic, după model, silabele 
și sunetele.

❺  Realizează un afiș cu tema Spiridușii lui Moș Crăciun. Îți sugerăm să te pregătești cu 
creioane  colorate,  carioci,  imagini  sau  litere  decupate,  pensulă,  acuarele  chiar  și  cu 
elemente din materiale pe care le poți refolosi creativ. Succes!

Eu am .

Ea ia .
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❶  Spune ce face fiecare copil. 
Ce imagine nu se potrivește în grupaj?

❷  Potrivește sunetele și rostește cuvintele. 
Ordonează literele într-un nume de fată și scrie numele aflat pe caietul tău.

N A A

u__IC M__RE T__RE
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❸  Rostește cuvintele apoi spune ce bandă colorată îi corespunde fiecăruia. Scrie-le pe caiet 
folosind culoarea potrivită pentru fiecare.

❹  Citește cuvintele scrise pe saci. Ai aflat care este sacul cu jucării al băiatului?

rac

nea

toc

mure

Moș 
Crăciun Remus Elf Coșar
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❺  Află numele spiridușei ascuns printre literele care coboară pe culorile curcubeului. 
Alcătuiește o propoziție despre ea. Reprezintă grafic propoziția, desenând pe caiet tot 
atâtea liniuțe câte cuvinte ai spus.
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