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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; 

•  o foaie albă și creioane colorate; 

•  sfatul și ajutorul profesorului coordonator.

JOACĂ-TE!
ROSTEȘTE!

ÎNTREABĂ ȘI RĂSPUNDE,
COMUNICĂ ȘI POVESTEȘTE

ÎN LIMBA ROMÂNĂ!
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FIȘA DE LUCRU 8

❶  Găsește umbra zânei Azar.

❷  Intră în jocul silabelor! Spune ce silabe au verde să traverseze spre cuvinte. Desenează 
sema forul și folosește schema de lucru dată pentru fiecare cuvânt.

sa -   ___ - e

li

ni

ni ti

va - ni - ___ - e

mi eli

pâr - ti - ___

be eri

ia - nu - a - ri - ___

a ue
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❸  Ce sunete lipsesc din numele băieților. Rostește numele aflate.

❹  Desenează, după model, câte trei pătrate pentru fiecare imagine. Colorează pătratul care 
arată locul sunetului z în fiecare cuvânt ilustrat (la început, la mijloc sau la sfârșit).

❺  Cercetează plaja din imagine. Spune cuvintele care încep cu sunetul p.

PA–EL P–TRE–AUL
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❶  Alcătuiește câte o întrebare despre ceas, iepuraș, covoraș și ochean.

❷  Numește legumele ilustrate în imagini și desparte denumirile în silabe. Spune, după 
reprezentarea grafică a silabelor, ce legumă se potrivește în fiecare coș.
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❸  Privește ilustrațiile. Rostește cuvintele formate din patru silabe

❹  Formulează propoziții din trei și patru cuvinte.

❺  Desenează un tablou cu titlul Concurs de patinaj între pinguini.
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❶  Ghicește răspunsurile și alege imaginea potrivită fiecărui răspuns.  
Desenează un ghețar.

Are blană albă, 
Deasă, ca o perie.
Stă pe un ghețar…
Focile se sperie.

Se adună,
Se desface,
Nu e nicio glumă,
E un ghem de ace.

Să nu-i râzi în față,
Să-i zici c-are mers de rață.
O fi el dolofan, 
Dar se scufundă iute-n ocean.
Înoată bine, 
Întrece chiar și-un campion.
Poți să fii sigur, 
Își caută-n papion.
Luat de vreun val.
În noaptea de revelion.
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❷ Spune cu ce literă începe fiecare cuvânt.

❸ Cine nu se potrivește în șirul de imagini?
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❹  Găsește cuvântul potrivit pentru fiecare imagine.

pădure        piatră        nisip        zonă        mare        zână
❺  Creează o poveste din desene în care întâmplările se petrec la săniuș. Ilustrează elemente 

precum: sanie, pârtie, copii, dimineață, dar și altele care au legătură cu povestea ta


