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COMUNICARE M LIMBA ROMANA 
SI DEZVOLTARE PERSONALA

CăCătorie către | », 
„TărâmuC cunoaşterii"

*

_________ * ____A  cunoaşte - J f  ft»

I. SUNET, SILABĂ, CUVÂMT, PROPOZIŢIE
* Cunoaştere, autocunoaştere. * Timpul liber

Citeşte enunţurile următoare:

Bună! Eu sunt Dan şi sunt elev în clasa a doua.
-  Bună, Dan! Eu mă numesc Alex şi sunt tot în clasa a doua. Sunt fratele Anei
a) Transcrie formulele de salut, folosind punctuaţia corespunzătoare.

b) Formulează două enunţuri în care să foloseşti numele celor două fete.

c) Răspunde la următoarele întrebări. 

O  în ce clasă sunt fetele?

O  Cum se numeşte sora lui Gabriel?

O  Cine este Gabriel?
Dacă Alexia este sora lui, Gabriel este C )  Alexiei.
d) Scrie alte trei formule de salut pe care le poţi folosi la întâlnirea cu:

•  bunica: Ç * ^

•  doamna învăţătoare: ^ ^

•  fratele tău:



e) Transcrie cele două formule de prezentare din dialogul dat.

0 Tu cum te poţi prezenta? Scrie pe spaţiile următoare, oferind cât mai multe 
informaţii.

Enunţurile, răspunsurile la întrebări trebuie să fie clare, complete.
Foloseşte formule de salut diferite, în funcţie de persoana căreia i te adresezi.'

Scrie cuvintele următoare in ordine alfabetică:

a)

b)

Jsi. Alcătuieşte două propoziţii. In fiecare propoziţie foloseşte câte două cuvinte de 
pe aceeaşi floare.

a) Scrie alfabetul limbii române cu litere mari şi mici de mână.

b) „Ce“, „ci“, „ge“, „gi“ sunt grupuri de două litere. 
Transcrie-le, apoi scrie grupurile de trei litere.



Uneşte corespunzător: ce, c i  ge, gi vocale
r

ea. ia, oa, uă consoane

a, â, î, e, i, o, u grupuri de două litere

che, chi, glie, glii grupuri de sunete

b, c, d , f , g grupuri de trei litere

REŢINE !
Numim grup de sunete gnipuf de două sau trei vocale aCâturate care fac parte din aceeaşi siCaBă. 
Vocalele sunt sunetele care se rostesc uşor. fără ajutoruf aftor sunete (a, ă, ă, e, i, o, u)l 
ConsoaneCe sunt sunetele care se rostesc cu ajutorul ait or sunete 6, c, d .f  ... A

Colorează dreptunghiurile in care sunt scrise cuvinte conţinând grupun de litere.
----- Z"
înger

Formulează două enunţuri în care toate cuvintele să conţină grupuri de litere. 
Sxemplu: Cetina cere cerneală Marcelei

X L Citeşte enunţurile şi subliniază cuvintele care conţin grupurile de litere învăţate. 
Scrie apoi intr-o coloană cuvintele care conţin grupuri de două litere si in alta pe cele 
care conţin grupuri de trei litere.

Roxana şi Angela sunt cele mai bune pne:ene.
Sunt fericite atunci când îşi pot petrece timpul liber împreunau Se joacă cu min

gea, spun ghicitori, desenează şi încadrează imaginile în chenare minunate. Chiar ieri 
au reuşit să creeze nişte tablouri deoseb ' de ~ .se

Prietenia lor este admirabilă!

7



Ş Tu cum iţi petreci timpul liber?
• Scrie în trei-patru enunţuri care este programul tău zilnic de lucru.

* Grupează cuvintele date după grupurile de sunete pe care le conţin:
cheie, adunarea, vouă, ploua, încuiat, Mioara, rouă, iepure, cicoare, mierlă, înoată, 

pictează, ouăle, Andreea, Sinaia, a doua, iarnă.

oa ia ea ua uă ie

&  Citeşte proverbul de mai jos.
„Cine aleargă după doi iepuri nu prinde niciunul.“
Selectează cuvintele care conţin grupurile de sunete învăţate şi formulează enun

ţuri cu ajutorul lor.

a) Desparte in silabe cuvintele date: pianul, şcoala, Marian, iubea, Mioarei, 
băiatul, Ionuţ.

b) Alcătuieşte o propoziţie ordonând doar cuvintele conţinând grupuri de vo
cale care fac parte din aceeaşi silabă.

Scrie câte cinci cuvinte care încep şi se termină cu aceeaşi literă (vocală sau 
consoană).

SxempU: aroma, lacul

(e)
(a)

(t)______________________________________________________________________________
(d)



Jiï.(fa6etu[ este format (fin totadtatea Rteretor unei frnfn, aşezate într-o anumită ordine.

M
Din enumerarea de mai jos, alege trei însuşiri care ţi se potrivesc şi formulează 

un enunţ in care să le utilizezi:
inteligent, rău, neascultător, liniştit, cuminte, agitat, dezordonat, generos, egoist, 

hămicuţ, delăsător, conştiincios, ambiţios.

& Transformă cuvintele următoare, după model:

liniştit -  neliniştit ordonat -  dezordonat

ascultător -  (  J )  informat -  |Ê§' ^

obişnuit - jj) asamblat -  ^  ^

înţelegător - ^  umflat -  ^

prins -  desprins capabil -  incapabil

făcut - 3 conştient -  | }

compus -  C K )  complet -  { (?  )

crescător - }  decent -  }

Completează propoziţiile următoare, utilizând cuvinte potrivite din coloana alăturată.

în clasa mea sunt mulţi copii___________________.

Eu sunt totdeauna___________________la teme.

Copiii___________________sunt apreciaţi.

Cel m a i__________________ copil este prietenul meu.

Părinţii___________________ îşi însoţesc copiii mereu.

Este bine f ii tot tim pul__________________ .

A m __________________ jucăria, apoi am refăcut-o.

informat

silit on
înţelegător

ordonaţi

atent

dezasarnblat

grijulii

OBSERVAŢIE
Aşezând silabele „ne", „dez", „des", „in" 
în faţa unor cuvinte, obţinem cuvinte 
noi, cu sens opus.
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ni CEL MAI BON ţ

încercuieşte variantele corecte.

Al doilea cuvânt din propoziţia „Duşmanul iepurelui este câinele." începe cu: 
A) consoană B) vocală C) grup de litere D) literă mare

Grupul de litere care completează cuvântul „m a_un" este...
A) ci B) ce C) gi D) ge

în cuvântul „două" sunt...
A) 1 vocală şi 3 consoane
B) 2 vocale şi 2 consoane

C) 3 vocale şi 1 consoană
D) 4 vocale

Sunetele care se rostesc uşor se numesc...
A) silabe B) litere C) vocale

Alfabetul este alcătuit din...
A) vocale B) vocale şi consoane C) consoane

Cuvântului „India" îi corespunde schema:
A) VC B) CVVCC C) VCCVV

D)consoane

D) grupuri de litere

D) alt răspuns

Un cuvânt nu poate fi format...
A) numai din vocale
B) numai din consoane

C) din vocale şi consoane
D) din silabe

Din propoziţia.... va ploua?" lipseşte cuvântul...
A) uare B) oare C) Uoare

în cuvântul „cincizeci" su n t... grupuri diferite de litere: 
A) unul B) două C) trei

Copilul care se comportă civilizat este...
A) ieducat B) educat C) iducat

D) Oare

D)şase

D) rău

înregistrează răspunsurile corecte în tabel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A o o 0 o 0 o o 0 o 0
B 0 o o 0 0 o o 0 o 0

C o o o o o o o o o o
c ° o 0 o o o o o o o



MATEMATICA SI EXPLORAREA MEOM.U
/

I. NUMERELE MATURALE 0-1000
Formare, scriere, comparare, ordonare, aproximare

*  MEDII DE VIATĂ

1 Scrie numerele naturale: 
a) de la 100 până la 120;

b) cuprinse intre 136 şi 150;
f-----

r 1
c) mai mici decât 280, dar mai mari sau egale cu I 0:

d) de la 1000 până la 988.

*y Scrie cu litere numerele: 538. 170. 491. 19. IO* “ 23. 506.

3  Subliniază cifra zecilor din numerele: 651 2 . * r “ - ; $0, 607, 872, 100, 94, 4

Scrie cu cifre numerele: 

o sută douăzeci şi trei 

trei sute patruzeci *> 

cincizeci şi opt •» 

nouă sute unu •*

:p: sute şaisprezece •> 

treizeci şi unu 

două sute opt

cinci sute treizeci şi unu

Găseşte toate numerele naturale care au cifra zecilor 6, cifra unităţilor mai 
mică decât cifra zecilor, iar cifra sutelor 9.



®  Numărul scris pe fluturaş formează numere cu fiecare 
dintre cele de pe petalele florii. Scrie aceste numere.

£ x e * ttfU u .:
130 ~2

132

Şirag de mărgele
Numerotează mărgelele.

&  Compune sau descompune numerele date.

a) din 2 in 2. de Ia 410 până la 428:
b) din 3 in 3, de la 504 până a 480:

c) din 5 in 5. de Ia 670 până la 715;
d) din 10 in 10, de la 930 până la 850.

Un porc mistreţ cântărea in mai 120 kg. El adaugă in fiecare lună de 
vară-toamnă câte 10 kg. Cât va cântări după 5 luni? (Află răspunsul numărând din 
10 in 10.)

/ A

Porcul mistreţ este un animal sălbatic şi trăieşte în pădure, v  
în acelaşi mediu de viaţă (pădure) mai trăiesc şi alte animale: X - .
vulpea, cerbul, lupul, ursul etc.
• Numeşte cel puţin 3 plante care cresc în pădure.

r J X y

Scrie 5 numere pare consecutive, unul fiind 340. Câte posibilităţi există?



u  Compara numerele impare din fiecare şir:
a) 315, 424, 168, 627, 512;

b) 260, 623, 326, 529, 438;

c) 186, 861, 736, 857. 482.

f t  umereU psrt ju  afra mzz:±rmr 1 -  -  a »  &  

ftumsrrLr impare j j i  a fa i b M Ô l t  : '  " j b u  9

U  Grupează numerele date:

a) 128, 235, 456, 261, 503;

b) 729, 884, 887, 372, 598;

c) 74, 393, 650, 145, 451;

d) 229, 157, 314, 996, 108.

în Delta Dunării trăiesc 327 de specii de păsări şi 65 de specii de peşti. 
Răspunde la întrebări şi completează casetele.
Cum este numărul speciilor de păsări faţă de numărul speciilor de peşti? Dar 

numărul speciilor de peşti faţă de numărul speciilor de păsări?

Sumere impare
.r

3D

D f t t i i  D t - d r i e  v u n  mtdiu de viaţă numit şi„(Paradisulpăsărilor"
JlCte mej.-: j: . .ac uf. peştera, grădina de fegutne, pădurea etc.

l & j  Compară numerele date□290 275 196 235 218 827 □□ 97 461 524 348 __ 384 425

□ 114 780 □692 685 639 316

427

316

1 6 Ordonează crescător numerele de ma: ;os.
245, 169, 38, 782, 476, 326, 698. 87. 521. 973.



1 Î J  Adevărat sau fals?

523 = 325 712 = 712 483 > 379

347 > 329 237 < 310 672 = 267

Dintre două numere naturale este mai mare cel care se scrie 
cu mai multe cifre (100 > 99).

Dacă numerele se scriu cu tot atâtea cifre, compari pe rând cifrele
corespunzătoare aceluiaşi ordin, începând cu ordinul cel mai mare.

£ x c * H p (c :

2 68 > 199 -* Numerele se scriu cu tot atâtea cifre, dar 2 > 1.
715 < 7 20 Numerele se scriu cu tot atâtea cifre, 7 = 7, dar 1 < 2.
6 5 2 > 6 51 Numerele se scriu cu tot atâtea cifre, 6 = 6, 5 = 5, dar 2 > 1.

y

Scrie numerele următoare in tabel 
aşezând fiecare cifră in coloana core?par 
zătoare ordinului pe care ii reprezir.:A

513, 250, 307, 465. 273. 714. 968, 
839, 1000, 145, 328, 601.

Pe o stradă se află case având nu
mere cuprinse între 128 şi 153.

a) Scrie aceste numere.

Clasa 
mn'kr

Clasa

S Z U s z u

Clasa
"info*-

Clasa
urazătUor

s Z ’ U Z u

I -

Câte case se află pe acea stradă?

Ce număr are a şasea casă de pe partea dreaptă a străzii, unde sunt nume
rotate cu numere pare?

/
2 1  Completează şirurile următoare cu încă 4 termeni:

a) 275, 276. 277,

b) 902, 901, 900,

c) 382, 384, 386.

d) 480, 475, 470,1 i i  i,

Ordonează descrescător numerele de pe frunzele de nufăr.
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TTMA CAMPIONILOR

încercuieşte variantele corecte.

Dintre numerele date, cel mai mare număr par este...
A) 578 B) 875 C) 752

în scrierea numărului 548, cifra 4 reprezintă...
A) unităţile B) zecile C) sutele

Balta, lacul, livada, Delta Dunării sunt...
A) ape B) locuri turistice C) medii de viaţă

între numerele 506 şi 489 se află ... numere naturale.
A) 15 ' B) 16 C) 17

D) 999

D) miile

D) proprietăţi

D) 18

Cel mai mic număr de 3 cifre care are cifra zecilor 9 este...
A) 901 B) 100 C) 109 D) 190

Sunt ordonate crescător numerele din seria...
A) 250, 415, 520, 519 C) 869, 896, 901, 910
B) 340, 339, 275, 180 D) 615, 89, 809, 890

Numărul 762 se rotunjeşte la sute... 
A) 700 B) 800

Numărul 932 este format din...
A) 9 sute, 3 unităţi, 2 zeci
B) 3 zeci, 2 unităţi, 9 sute

C) 760 D) 770

C) 9 unităţi, 3 zeci, 2 sute
D) 3 sute, 9 zeci, 2 unităţi

De la 120 până la 130 sun t... numere pare.
A) 10 B) 5 C) 11 D) 6

Poţi scrie ... numere naturale de 3 cifre consecutive, ordonate crescător. 
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

înregistrează răspunsurile în tabel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A O o o o o o 0 o o 0
B o o o o 0 o 0 o o o
C 0 0 O O O o o o o o
D o o o o o o o o o o ‘


