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Argument
Prezenta lucrare vine în sprijinul elevilor clasei I cu conținuturi care să
asigure formarea competențelor prevăzute de programa școlară în vigoare
progresiv, cu o abordare specifică educației timpurii bazată pe stimularea
învățării prin joc.
Structurată în șapte unități, lucrarea cuprinde toate conținuturile prevăzute
de programă, iar spațiile libere fac posibilă rezolvarea temelor date atât
individual, cât și în perechi sau în grup, favorizând învățarea prin cooperare.
Exercițiile variate dau posibilitate elevilor să-și dezvolte exprimarea orală
și scrisă, să-și dezvolte creativitatea, să formuleze o opinie proprie, să folosească
corect cuvinte, îmbogățindu-și vocabularul și dobândind o bună competență de
comunicare în viața reală.
Sarcinile atractive, gradate și sub formă de joc, valorifică experiența
concretă a elevului și îl motivează pentru implicare și antrenare la lucru.

Autoarea

3

Cuprins
3

Argument
Unitatea de învățare 1. Din nou la școală
1. În lumea semnelor magice......................................................................................
2. Să ne jucăm cu toamna! .........................................................................................
3. În lumea literelor.....................................................................................................
4. În lumea cuvintelor.................................................................................................
5. În lumea propozițiilor.............................................................................................

6
9
10
13
15

Unitatea de învățare 2. În lumea cunoașterii
1. Cartea................................................................................................................
2. Sunetul și litera a ....................................................................................................
3. Litera A ..................................................................................................................
4. Sunetul și litera m. Silaba ma. Cuvântul mama......................................................
5. Litera M .................................................................................................................
6. Sunetul și litera u ...................................................................................................
7. Litera U ..................................................................................................................
8. Sunetul și litera n ...................................................................................................
9. Litera N ..................................................................................................................
10. Sunetul și litera i ....................................................................................................
11. Litera I ....................................................................................................................
Recapitulare a-i ......................................................................................................

17
18
20
22
24
26
27
29
31
33
35
37

Unitatea de învățare 3. Litere fermecate
1. Sunetul și litera e ....................................................................................................
2. Litera E .................................................................................................................
3. Sunetul și litera r ....................................................................................................
4. Litera R ..................................................................................................................
5. Sunetul și litera c ....................................................................................................
6. Litera C ..................................................................................................................
7. Sunetul și litera o ...................................................................................................
8. Litera O ..................................................................................................................
9. Sunetul și litera l ....................................................................................................
10. Litera L. Jurnalul ....................................................................................................
11. Sunetul și literele ă / Ă ...........................................................................................
Recapitulare a – ă ...................................................................................................

40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62

Unitatea de învățare 4. Iarna și lumea minunată a propozițiilor
1. Sunetul și grupul de litere ce ..................................................................................
2. Grupul de litere Ce .................................................................................................
3. Sunetul și litera s ....................................................................................................
4. Litera S / ia ............................................................................................................
5. Sunetul și litera v ...................................................................................................
6. Litera V ..................................................................................................................
7. Sunetul și literele ș Ș ..............................................................................................
8. Sunetul și literele t T ..............................................................................................
Recapitulare a-t. Biletul .........................................................................................

64
66
68
70
72
74
76
78
80

4

Unitatea de învățare 5. Bucuriile iernii
1. Sunetul și grupul de litere ci .................................................................................. 83
2. Grupul de litere Ci ................................................................................................. 85
3. Sunetul și litera p / ea.............................................................................................. 87
4. Litera P ................................................................................................................... 89
5. Sunetul și litera d ................................................................................................... 91
6. Litera D .................................................................................................................. 93
7. Sunetul și literele î Î / oa ........................................................................................ 95
8. Sunetul și literele â Â ............................................................................................. 97
9. Sunetul și litera b ................................................................................................... 99
10. Litera B .................................................................................................................. 101
11. Sunetul și literele ț Ț .............................................................................................. 103
Recapitulare a-ț. Scrisoarea ................................................................................... 105
Unitatea de învățare 6. Primăvara magică
1. Grupurile de vocale ia, oa, ea, ie .............................................................................
2. Felicitarea. Mama ....................................................................................................
3. Primăvara / ie ..........................................................................................................
4. Sunetul și litera g .....................................................................................................
5. Litera G ...................................................................................................................
6. Sunetul și grupurile de litere ge / Ge........................................................................
7. Sunetul și litera h .....................................................................................................
8. Litera H ...................................................................................................................
9. Sunetul și litera f .....................................................................................................
10. Litera F ....................................................................................................................
11. Sunetul și grupurile de litere gi / Gi ........................................................................
12. Sunetul și litera j .....................................................................................................
13. Litera J .....................................................................................................................
14. Sunetul și grupurile de litere che / Che ...................................................................
15. Sunetul și litera z .....................................................................................................
16. Litera Z ....................................................................................................................
17. Sunetul și grupurile de litere chi / Chi ....................................................................
18. Sunetul ți grupurile de litere ghe / Ghe ...................................................................
19. Sunetul și grupurile de litere ghi / Ghi ....................................................................

108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144

Unitatea de învățare 7. Vara
1. Literele k / K ..........................................................................................................
2. Literele x X ............................................................................................................
3. Literele w W / y Y / q Q ........................................................................................
4. Alfabetul ................................................................................................................

146
148
150
152

Anexe ................................................................................................................................. 156
Bibliografie ....................................................................................................................... 158

5

Din nou la şcoală
1. În lumea semnelor magice
1. ,, Lăudăroasele“
Vrabia, găina și struțul se laudă cu ouăle lor. Trasează semnele grafice care redau ouăle
păsărilor după model. Care sunt mai frumoase?

2. ,,Peștișorul argintiu“
Peștișorul argintiu înoată în acvariu. Trasează solzii peștișorului.

3. ,,Camera favorită“
Trasează linii verticale și orizontale pentru a realiza cărțile din bibliotecă.
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În lumea cunoaşterii
1. Cartea
1. Ascultă poezia ,,Cum se face o carte“, de Grigore Vieru. (Anexa 2)
2. Așază în ordine pașii de realizare a unei cărți.
E AN G
ION CR

Ă

ŞTI
POVE

PETRE ISPIRESCU

Cele mai
frumoase
3. Privește imaginile alăturate.

•
•
•
•
•

BASME
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Încercuiește cu roșu titlul cărții.
Încercuiește cu verde autorul cărții.
Colorează cu galben coperta cărții.
Încercuiește cu albastru numărul paginilor.
Colorează ilustrațiile.

4. ,,Visul unei cărți“

Cum trebuie păstrată o carte?

Colorează imaginile care arată regulile ce trebuie respectate când citești o carte.
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6. ,,De-a pictorul“
Colorează imaginile a căror denumire conțin sunetul ,,a“.

7. ,,Fructele și legumele toamnei“

Desparte în silabe denumirile corespunzătoare imaginilor. Precizează poziția sunetului ,,a“.

,,Istețilă“

1. Citește cuvintele care conțin litera ,,a“:
albină
CASĂ
au
PANTOF
copac
CARUSEL
macara
SAC
abecedar
CRAVATĂ
2. Scrie cuvinte care conțin litera ,,a“.

3. Citește propozițiile din fundițe:
ANA ARE UN AC MIC.
RADU E CU MARINA.
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pasăre
paradis
matematică
castron
radio

8. Sunetul şi litera n
1. Observați cu atenție imaginile, apoi creați o poveste care să aibă ca personaj pe Zâna Toamnă.

2. Desparte în silabe cuvintele și identifică poziția sunetului ,,n“.

3. Găsiți cuvinte care conțin sunetul ,,n“ la început, la mijloc și la sfârșit.
4. Subliniați litera ,,n“ în următoarele versuri:
Parcă e un băiețel
Așezat pe scăunel!
Este n, cu care pot
Să scriu: nouă, nuc, nepot.
5. Completează cuvintele cu silabele care lipsesc:
na __

na __

nu ___

__ na

__ ___ na

6. ,,Citește litere, silabe, cuvinte și propoziții!“
• A, n, m, u, n, A, n, N, M, f, m, u, n, i, o, n, s, e
• na, ma, mu, un
• u – na, u – nu, nun, nuna, nana
• Ana, an, am, Manu, Aman, au, nu, unu
• Am un an.
• Una e Ana.
7. ,,Prietenii“
Norișorii sunt prieteni. Unește-i câte doi și obține cuvinte.
na

nu

na
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u

A

11. Litera I
1. Observă cu atenție imaginea:

Joc de rol: ,,La telefon“
2. Spuneți nume de fete, băieți, orașe, țări care încep cu sunetul ,,i“.
3. Încercuiește litera ,,I“ din cuvintele date:
• Irinel, Corina, Ina, Ion, Ioana, liliac, Italia, Ilinca, leu, librărie, Irina.
4. Formează cuvinte cu silabele amestecate, unindu-le cu o linie.
na

I

na

Ni

na

mi

5. Alege din lista dată cuvintele care au fost scoase din propoziție.
Ina __________ un nai.

an
ia
mina
in

Mia ia un ________.
– Ana, ai un ______?
Mina ia ______.
6. Citește cuvintele în pereche, cu colegul de bancă.
I – na
Ina

i – ni – ma
inima

Ni – ni
Nini

Ni – na
Nina

nu – mai
numai

7. ,,Propoziția încurcată“
Pune cuvintele la locul lor. Transcrie propoziția corect.
un

ai

an
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Ina

numai

?

5. Sunetul şi litera v
Avionul
Liviu e vărul meu. El vine cu avionul.
Va sosi cu vara mea, vineri.
Nu e vreme rea. Avionul vine.
E veselie mare.
1. Găsește cuvinte care conțin sunetul ,,v“.
2. Subliniază cu roșu litera ,,v“ din text.
3. Scrie silabele care lipsesc!

va - ___

mor - _____

vi - ___- ____

____ - por

4. Completează propozițiile:
• Liviu vine cu

.

• El va sosi cu vara mea

.

5. Găsește mai multe înțelesuri pentru cuvintele vara și mare.
6. Citește cuvintele care conțin litera ,,v“:
vin
var
val
vis
vas

vacă
vară
navă
covor
vreme

voinic
viscol
vesel
vale
volan

veninos
cavaler
conservă
vioară
avion

7. Citește, explică și desparte în silabe cuvintele: navă, vulcan, nivel, volum, elev.
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10. Litera B
Călătoria
Barbu și Bianca pleacă la bunici. Vor
călători pentru prima dată cu trenul.
Trenul vine. Ei urcă în compartiment.
– Care sunt locurile noastre, Barbu?
– Iată, sunt scrise aici!
Trenul pornește. Trec prin tunel. Se
face întuneric. Bianca se sperie. Apare
lumina. Barbu îi arată case, copaci și
câmpuri.
1. Joc de rol: ,,La casa de bilete“.
2. Găsește nume de persoane, țări, orașe care încep cu sunetul ,,b“.
3. Citește în șoaptă textul și încercuiește cu verde litera ,,B“.
4. Citește alte cuvinte care încep cu litera ,,B“.
București
Bacău
Bucurel

Borsec
Budapesta
Brașov

Brăila
Bucur
Bușteni

5. Răspunde la întrebări:
• Unde au plecat cei doi copii?
• De ce credeți că au plecat singuri?
• Ce puteți spune despre comportamentul lui Barbu?
• Cine creză că îi aștepta în gară?
6. Bifează răspunsurile corecte:
● Barbu și Bianca au plecat la:
mare

● Ei au plecat cu:
vaporul

munte

trenul

bunici

mașina

● Bianca se sperie când trenul:
se oprește
pornește
trece prin tunel
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Bănică
Basarabia
Bianca

9. Sunetul şi litera f
Grădina
Corina are o grădină cu flori. În fiecare
dimineață le udă cu stropitoarea.
Lalelele roșii îi spun povești cu prințese.
Trandafirii șoptesc basme cu uriași. Garofițele
plăpânde și parfumate o fac mai veselă.
Copila dăruiește o floare bunicii. Și ea
iubește florile proaspete.
1. Discuție de grup: ,,Povestea florilor“
2. Găsește cuvinte care conțin sunetul ,,f“.
3. Citește textul în șoaptă. Încercuiește cu roșu litera ,,f“.
4. Citește alte cuvinte care conțin litera ,,f“.
fir
foc
fin
fum

fată
rufe
cafea
fluier

fire
foaie
floare
frate

fapte
afin
dafin
cartof

5. Formează cuvinte cu ajutorul silabelor amestecate:
fon, le, te -

ier, flu -

sor, fe, pro -

te, fruc -

po, ti, graf -

ză, frun -

6. Bifează răspunsurile corecte:
● Corina udă florile:
dimineața

● Fetița dăruiește o floare:

la prânz

mamei
vecinei

seara

bunicii
● Corina are o grădină:
cu iarbă
cu flori
de legume
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fermă
fiică
frig
semafor

Anexe
Anexa 1

Unde a zburat rândunica
Titel Constantinescu
„Când s-a trezit Cip-Cirip, un vânt rece bătea, care legăna frunzele copacilor și
fructele măceșilor…
Soarele nici nu răsărise încă și vrăbiuța Cip-Cirip își luă zborul spre prietena ei,
rândunica:
,,O să zburăm amândouă până la iaz și o să facem baie împreună”, se gândea pe drum
vrăbiuța, bucuroasă. ,,Ea în apă, eu în nisip”.
Căsuța rândunicii era sub streașina unei case, sus, sus de tot!
Cip-cirip-cirip! Făcu vrăbiuța, ceea ce pe limba vrăbiilor însemna:
,,Vecinică
Rândunică,
Ieși afară
Surioară…
Nu-i nici cald și nici nu-i soare,
Dar e bine de plimbare…”
A stat vrăbiuța, a mai strigat o dată, de două ori, apoi, sfârr… a zburat spre pădure.
Și cum zbura ea, așa, mai aproape de pământ, numai ce-o văzu pe furnică. Aceasta
ducea spre mușuroi un miez de pâine mai mare decât două furnici la un loc!
Vrăbiuța se apropie de ea și ciripi:
,,Cip-cirip, soră furnică,
N-ai văzut pe rândunică?”
Dar furnica îi răspunde fără să se oprească din drum:
– N-am văzut-o, n-am văzut-o…Du-te și întreabă-l pe bursuc…Eu n-am timp să mă uit
după rândunică. Acum îmi fac provizii pentru iarnă…
Vrăbiuța zbură mai departe, până ce îl întâlni pe Moș-Bursuc. Abia ducea în gură o
ramură cu frunze roșioare, ca arama. Se pregătea să-și facă culcușul.
,,Moș-Bursuc, n-ai văzut
Vecinica
Rândunica
Pe aici a trecut?”
Dar bursucul n-o văzuse pe rândunică, și-i părea rău că n-o putea ajuta pe vrăbiuță.
Și iar a zburat vrăbiuța mai departe. În poiană, întâlni o șopârlă.
– N-ai văzut-o pe rândunică?... întreabă ea.
Dar nici șopârla n-o văzuse și îi răspunse repede:
– N-am văzut-o. N-am avut timp… Toată dimineața am căutat o piatră mai mare, sub
care să dorm toată iarna…În sfârșit, am găsit una!
Șopârla a plecat spre noul ei culcuș, iar vrăbiuța a zburat până la iaz, la prietena ei,
broscuța. Vrăbiuța se opri lângă malul lacului și strigă:
,,Hei, broscuță Oac-oac-oac,
Ieși acum puțin din lac!
Cip-cirip-cip-cirip!...”
– Bună ziua, broscuță! ciripi vrăbiuța. N-ai văzut-o pe rândunică? O caut de dimineață.
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