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Exerciții de recapitulare

1. Încercuiți, sub fiecare imagine, litera potrivită sunetului 
inițial al cuvântului reprezentat în imagine.

școală tablă penar ghiozdan elev

Ș   S   T   Z T   Ț   Z   Ă E   P   R   B J   G   C   I I   E   Y   J 

2. Despărțiți în silabe următoarele cuvinte.
școală  
școlar  
manual  
învățătoare  
burete  
carte  
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3. Scrieți forma de plural a următoarelor cuvinte, după model:

 Model: pix - pixuri

a) creion –  ��������������������������������������������
b) radieră –  �������������������������������������������
c) stilou –  ��������������������������������������������
d) caiet –  ���������������������������������������������
e) învățătoare – ���������������������������������������

4. Desenați-vă penarul și scrieți numele a trei obiecte din el.

1.  
2.  
3.  

5. Încercuiți cu roșu cuvintele care reprezintă zilele săptă-
mânii dintre cuvintele enumerate mai jos.

ianuarie   marți   duminică   lună   vară   luni   joi   martie  
miercuri   primăvară   vineri   sâmbătă   iunie

6. Aranjați în ordinea potrivită anotimpurile și folosiți cuvin-
tele în enunțuri simple.
iarna   toamna   vara   primăvara
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7. Completați orarul de mai jos cu materiile voastre de la 
școală, scrise în limba română.

ORAR
Luni Marți Miercuri Joi Vineri

8–9

9–10

10–11

11–12

12–13

8. Indicați numărul de cuvinte din fiecare propoziție.

a) Școala începe în luna septembrie.  ���������������������
b) Toamna cad frunzele.  ��������������������������������
c) Vântul suflă cu putere frunzele uscate.  �����������������
d) Norii acoperă cerul.  ���������������������������������
e) Elevii ascultă cuvintele învățătoarei.  �������������������

9. Să ne jucăm!
Deschide urechea bine!
Învățătorul/Învățătoarea alege un copil care trebuie să stea 
cu ochii închiși, iar ceilalți cântă:

Deschide urechea bine
Să vedem ghicești ori ba?
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Cine te-a strigat pe tine?
Hai ghicește nu mai sta!

Unul dintre copiii care cântă îl strigă pe nume pe cel cu ochii 
închiși, iar acesta trebuie să ghicească cine l-a strigat. Pentru 
amuzament, copiii își pot schimba vocea. Dacă cel care a 
strigat este identificat, trece cu ochii închiși, dacă nu, se reia 
și strigă altcineva.

10. Completați următoarele enunțuri cu informații referi-
toare la clasa voastră:

a)  În clasa mea sunt                                        elevi. Dintre aceștia  
                                   sunt fete și                                         sunt băieți. 

b) Doamna învățătoare se numește  ���������������������������������.
c) În clasă sunt  ����������������������������������� bănci.
d) Tabla din clasa noastră are culoarea  ����������������������������.
e) Ferestrele sunt în partea  ���������������������������� .
f) Pe peretele din partea dreaptă este  ������������������� .
g) Pe peretele din partea stângă este  �������������������� .
h) Catedra se află  ������������������������������������� .
i) Geamurile clasei sunt  ������������������������������� .
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Exerciții

1. Citiți cu intonație textul următor și apoi răspundeți cerin-
țelor de mai jos:

De la un timp observasem
Că, atunci când nu eram atentă,
Câte-o frunză
Se făcea deodată transparentă,
Iar apoi, profitând
De cel mai mic vânt,
Cădea pe pământ.

(Ana Blandiana, Sfârșitul verii)
a) Care este titlul textului și cine este autorul?
 
 
b) Despre ce este vorba în aceste rânduri?
 
 
c) Ce anotimp se prezintă?
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d) Găsiți două cuvinte care se referă la elemente ale naturii.
 
 
e) Găsiți un cuvânt cu sens opus pentru cuvântul atentă.
 
 

2. Completați spațiile libere folosind cuvinte potrivite ano-
timpului toamna:

Cad  �����������������������������������������������������������������������������
Soarele este  �����������������������������������������������������������������
Ploile sunt  ��������������������������������������������������������������������
Copiii încep  ������������������������������������������������������������������
Oamenii culeg ���������������������������������������������������������������
Vântul  ��������������������������������������������������������������������������
Norii  ����������������������������������������������������������������������������

3. Grupați activitățile enumerate mai jos în funcție de ano-
timpul specific lor.
înfloresc pomii, cad ploile reci, bate vântul cu putere, oamenii 
ară grădinile, începe școala, se topește zăpada, soarele stră-
lucește, zilele cresc.

Primăvara Toamna
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4. Formați cuvinte din umătoarele grupuri de litere și scri-
eți-le în spațiul de mai jos.

primă   nă   vară   ță   toam   soa   cea   re   de   ca   nin   flori   
ce   vacan   le   ță   vi   ne  

 
 
 
 
 

5. Scrieți în ordine zilele săptămânii:
marți, joi, duminică, miercuri, luni, vineri, sâmbătă.
 
 

6. Ce zi este azi?

 
 

7. Ce zi va fi mâine?

 
 

8. Dar ieri, ce zi a fost?
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9. În ce anotimp este ziua ta de naștere?

 
 

10. În ce anotimp sărbătorim Crăciunul?

 
 

11. În ce anotimp se coc cireșele?

 
 

12. În ce anotimp putem să facem un om de zăpadă?

 
 

13. Prezentați, în cel puțin 30 de cuvinte, programul unei 
zile obișnuite din viața voastră. 
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Dictare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recitiți fragmentul scris după dictare.
Fiți atenți la semnele de ortografie și de punctuație.
Ați scris corect? Discutați cu doamna învățătoare despre scri-
erea corectă a cuvintelor care vi s-au părut mai dificile.

Exerciții

1. Completați următoarele formule de salut cu unul dintre 
cuvintele: 
dimineața, bună, seara, revedere, bună, noapte. 
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a) �����������������������  ziua!
b) Bună ����������������������� !
c) La ����������������������� !
d) ����������������������� bună!
e) Bună ����������������������� !
f) Noapte ����������������������� !

2. Aranjați alfabetic cuvintele următoare: bancă, avion, elev, 
școală, manual, caiet, rezultat. 

 
 

3. Scrieți câte trei cuvinte care să înceapă cu fiecare dintre 
literele de mai jos:

a  
m  
n  
o  

4. Completați cuvintele următoare cu unul dintre sunetele: 
a / ă / â / î: 

cas�  �stăzi
m�ine r�u
strad�  �not
poim�ine cuv�nt
m�nual  not�
�ncet �nghețat�
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5. Completați spațiile libere cu cuvintele potrivite (nume de 
localități), scrise cu majusculă:

a) Localitatea în care se află școala mea este  ������������� .
b) Cel mai mare oraș din Ungaria este �������������� .
c)   �������������� , capitala României, se află în partea de 

sud-est a țării.
d)  Fratele meu a vizitat orașul                              , capitala Marii 

Britanii. 

6. Daţi exemplu de câte un cuvânt care să înceapă cu a, având 
înţeles asemănător pentru următoarele cuvinte:

mijloc de transport prin aer  �����������������������
imediat  ������������������������
culcuș, sălaș  ��������������������
(a) fugi  �������������������������
salvare  �������������������������
mașină  ������������������������

7. Despărțiți în silabe cuvintele de mai jos: 

a) mamă  ���������������������������������������������
b) soră  �����������������������������������������������
c) frate  �����������������������������������������������
d) bunic  ����������������������������������������������
e) bunică  ���������������������������������������������
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8. Scrieți câte o propoziție, folosind cuvintele: elev, școală, 
ghiozdan, învățătoare. 

 
 
 
 
 

9. Completați cu unul dintre următoarele grupuri de sunete: 
ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi. 

� � rafă � � apă
� � � tară mun � � tor
� � reșe � � acă
� � � te în � � � țată
� � � ocel un � � � e

10. Înlocuiți litera subliniată cu o altă literă, iar apoi scrieți 
cuvintele obținute:
pui, mere, sare, păr, oral, nouă
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Compunere după imagini

Priviți cu atenție imaginile de mai jos. Cu ajutorul lor, alcătuiți 
o compunere. Dați un titlu potrivit textului scris de voi. 
Puteți folosi, în compunerea voastră, cuvintele: elevi, bucurie, 
școală, parc, toamnă, frunze, ghiozdane, lecții, dimineață. 

Puteți folosi următoarele întrebări ajutătoare:
a) Ce fac elevii toamna?
b) Ce duc ei în spate?
c) Cum se simt elevii când începe școala?
d) Pe unde merg ei să ajungă la școală? 
e) Cu cine se întâlnesc ei la școală?
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Exerciții

1. Citiți dialogul personajelor din imagine, apoi răspundeți 
în scris la întrebări: 

a) Care sunt personajele care participă la dialogul de mai sus? 
 
 
b) Ce îl întreabă domnul învățător pe băiat?
 
 

Mă numesc David Cozma.

Cum te cheamă? 
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c) Ce îi răspunde băiatul? 
 
 
d)  Ce întrebare putea să îi adreseze domnul învățător pentru 

a primi același răspuns? 
 
 

2. Completați dialogurile cu replicile potrivite. 
– Bună! Eu sunt Adam. Cum te numești? 
– Bună, Adam! Eu  ������������������������������
– Nu te-am mai văzut până acum în școală. În ce clasă ești?
– Am venit de la o școală din Giula. Sunt  ���������������������������
– Bine ai venit la noi în școală! Sper că te vei simți bine aici!
–  �������������������������������������

3. Selectați, din dialogul de mai sus:

a) două cuvinte diferite care conțin litera ș:
 
b) două cuvinte care se termină cu litera i:
 
c) două cuvinte care conțin litera v:
 
d) un cuvânt format din șapte litere:
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4. Formați cuvinte noi, unind silabele date, după model. 
Scrieți cuvintele obținute în spațiile alăturate. 

Model: ce  - rință  cerință 
ce  - re  ���������������������
 - tate  �������������������
 - nușă  ������������������
ci  - nă  ��������������������
 - tire  ��������������������
 - fră  ��������������������

5. Completați cuvintele următoare cu unul dintre sunetele:  
j, ș, ț, v, z, s:  

� oacă � coală
neca �  � ară
ve � eriță � ăpadă
� port � linic
teni �  părin � i

6. Aranjați cuvintele următoare, pentru a obține propoziții 
corecte:

a) în, școlii, copiii, curtea, stau. 
 
b) clopoțelul, pauza, anunță, mare
 
c) poarta, pe, a intrat, un pui, școlii, de pisică
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d) matematică, se pregătesc, elevii, pentru, ora, de 
 

7. Alcătuiți câte o propoziție cu fiecare dintre cuvintele ur-
mătoare: tablă, radieră, ascuțitoare, bancă, liniar.  

 
 
 
 
 

8. Găsiți și tăiați cu o linie cuvântul nepotrivit, după modelul 
dat: 

Model: cartofi, frate, morcovi, ceapă, castraveți 
a) soră, bunic, elefant, mătușă, verișor
b) caiet, radieră, ascuțitoare, copac, creion
c) cățel, vulpe, pisică, oaie, vacă 
d) astăzi, mâine, carte, ieri, săptămână
e) titlu, scris, pagină, bicicletă, cuvinte
f) alb, galben, verde, portocală, negru
g) scaun, masă, mașină, canapea, dulap
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Copiere

Copiați un fragment la alegere din ultima lecție citită din manu-
alul de limba română. 

Fiți atenți la ortografie și la semnele de punctuație!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recitiți fragmentul cu atenție și corectați eventualele greșeli. 
Discutați cu doamna învățătoare scrierea corectă a cuvintelor 
care vi se par mai dificile. 
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Exerciții

1. Alegeți silaba potrivită pentru a forma cuvinte noi pornind 
de la cuvântul dat și apoi transcrieți cuvântul format în 
tabelul alăturat.

nor
-os
-it
-oasă

ploaie
-os
-iește
-it

furtună
-os
-it
-at
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2. Aranjați literele în ordinea corectă pentru a găsi fenomene 
ale naturii:

a) C Ț E A Ă  �����������������������
b) T N U E T  �����������������������
c) P O A I L E  ����������������������
d) F Ă R T U N   ���������������������
e) T N O D Ă R A  �������������������

3. Scrieți câte o propoziție cu cuvintele: însorit, înnorat, vânt, 
ceață, fulgere.

 
 
 
 
 

4. Folosind întrebările ajutătoare, prezentați anotimpul pre-
ferat:
a) Care este anotimpul vostru preferat?
b) Care sunt lunile care fac parte din acest anotimp?
c) Cum sunt zilele și nopțile ca lungime?
d) Cum e vremea?
e) Care sunt activitățile specifice acestui anotimp?
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5. Alegeți, din lista dată, cuvintele potrivite pentru a descrie 
anotimpurile din tabelul alăturat:
iarbă verde, nori mari, fructe coapte, viscol, ger, fulgi de nea, 
ploi scurte, vânt puternic, Crăciun, flori.

toamnă iarnă

6. Folosind un dicționar, găsiți și completați lista de mai jos 
cu numele puiului fiecărui animal:

găină - ��������������������������
porc - ��������������������������� 
oaie -  ���������������������������
cal -  ����������������������������
vacă - ���������������������������
capră - �������������������������� 
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7. Subliniați cuvintele care denumesc roadele care se coc 
toamna și alcătuiți propoziții cu acele cuvinte: cireșe,  
struguri, nuci, ardei, grâu, mere, porumb.

 
 
 
 
 

8. Completați spațiile libere de mai jos:

Anul are ����������������� anotimpuri: ��������������� , 
������������ , ������������ și ������������ .
Cel mai călduros anotimp este �������������� , iar cel mai  
rece anotimp este ������������� . 
Păsările se întorc din țările calde în anotimpul ������������ . 
Elevii au vacanța cea mare în anotimpul ��������������� . 
Soarele cald creează un sentiment plăcut, iar păsările ne bu-
cură cu cântecele lor. 
Frunzele copacilor cad în anotimpul �������������� . 

9. Scrieţi cuvinte cu sens opus:

a început:  ��������������  ziua:  �������������������
cade: �������������������  mare:  ������������������
vine: �������������������  râd:  ��������������������
supărat:  ����������������  înalt:  �������������������
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10. Notați cuvinte care încep și se termină cu aceeași literă:
Model: copac
a) M  ������������������  d)  A  �������������������
b) E  �������������������  e)  U  �������������������
c) A  �������������������  f)   I  ��������������������

11.  Alegeți însuşirea potrivită pentru cuvintele din prima 
coloană şi uniți-o printr-o săgeată cu cea din coloana a 
doua, apoi scrieți expresiile pe spațiul de mai jos:
iarnă pufoasă
zăpadă cenuşii
nori argintie
fulgi cumplit
ger jucăuşi
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Dictare

Scrieți după dictare. Fiți atenți la ortografie și la punctuație!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recitiți fragmentul scris după dictare.
Ați scris corect? Discutați cu doamna învățătoare despre scri-
erea corectă a cuvintelor care vi s-au părut mai dificile.
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Exerciții

1. Folosind un dicționar, scrieți cuvinte cu sens opus celor 
date:

harnic –  ������������������������
generos –  ����������������������
politicos –  ����������������������
prietenos –  ���������������������
sincer –  ������������������������
calm –  �������������������������
ascultător –  ��������������������
vorbăreț –  ����������������������
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2. Potriviți cuvintele din coloana A cu cele din coloana B după 
modelul dat:
Model: fermă fermier
 

A  B
zid tractorist
pantofi zidar
chitară pantofar
tractor grădinar
grădină chitarist

3. Găsiți pentru fiecare dintre meseriile indicate câte o cali-
tate potrivită. Atenție! Un cuvânt este în plus.

Calități: curajos, corect, grijulie, harnic, atent, dezordonat

a) Pompier   �������������������
b) Judecător   �������������������
c) Educatoare   �������������������
d) Fermier   �������������������
e) Farmacist   �������������������

4. Scrieți câte două calități/trăsături care să înceapă cu ur-
mătoarele litere:

a) c  �������������������   ����������������������
b) p  ������������������   ����������������������
c) g  �������������������   ����������������������
d) s  �������������������   ����������������������
e) t  �������������������   ����������������������
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5. Completați cuvintele următoare cu unul dintre sunetele: 
a/ă/â/î:

ur � t
fericit �
g � lăgios
� ntunecos
dește � pt � 

6. Despărțiți în silabe cuvintele: gingaș, timid, enervat, supă-
rat, fericiți.

 
 
 

7. Scrieți câte o propoziție, folosind cuvintele: atent, credincios, 
prietenos, harnică.

 
 
 
 
 

8. Formulați propoziții negative, după modelul dat:
Model: Furnica este leneșă.  Furnica nu este leneșă.
a) Câinele meu este ascultător.
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b) Pisica fuge după șoricei.
 
c) Focul de tabără este mare.
 
d) Casa în care locuiesc bunicii mei este mare.
 
e) Avionul a ajuns la timp. 
 

9. Transformați după model:
Model: se împing  se-mping
se îmbracă  �����������������������
se înghesuie  ����������������������
se încălzesc  �����������������������
a început  �������������������������
a întrecut  �������������������������
se închide  ������������������������
se împarte  ������������������������
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Exerciții

1. Desenați, în chenarul dat, personajul preferat dintr-o po-
veste și, folosind întrebările de mai jos, scrieți o descriere a 
acestuia. Citiți-o colegilor voștri.

Discutați cu doamna învățătoarea și cu colegii:

a) Cum se numește personajul? 
b) În ce poveste apare el/ea? 
c) Ce calități are personajul? 
d) De ce vă place acest personaj?
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OH_NRO_IRO03M_beliv.indd   33OH_NRO_IRO03M_beliv.indd   33 2022. 03. 17.   10:39:212022. 03. 17.   10:39:21



34

2. Găsiți și tăiați cu o linie cuvântul nepotrivit, după modelul 
dat:
Model: prietenos, politicos, greu, poznaș
a) credincios, curat, negru, cristalin
b) harnic, politicos, leneș, cinstit
c) fricos, frumos, mic, fericit
d) urât, răutăcios, bun, stricat

3. Citiți textul de mai jos și apoi răspundeți cerințelor:
Vara trecută eram în luncǎ cu bunicul. Soarele mângâia pă-
mântul cu razele lui calde. Covorul verde acoperise lunca. Co-
pacii se îmbrăcaseră cu haine verzi.
a) Despărțiți în silabe cuvintele subliniate:
 
 
 
 
b) Copiați cuvintele care conțin cel puțin una din literele: ă/â/î 
 
 
 

4. Alcătuiți propoziții cu cuvintele: eram, bunicul, covorul, haine. 
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5. Transcrieți, din text, cuvântul care arată o culoare și folo-
siți-l într-o propoziție. 

 
 
 

6. Completați spațiile lipsă cu â sau î: 

a) g � nd b) t � rziu
c) � nceput d) � nt � mplare
e) � nfrunzit f) c � nd

7. Scrieți cuvinte cu sens opus pentru: 

a) zi  �����������������������������
b) vară  ���������������������������
c) mult  ��������������������������
d) greu  ���������������������������
e) murdar  ������������������������
f) închis  �������������������������
g) bătrân  �������������������������

OH_NRO_IRO03M_beliv.indd   35OH_NRO_IRO03M_beliv.indd   35 2022. 03. 17.   10:39:212022. 03. 17.   10:39:21



36

Transcriere

Transcrieți din manualul de limba română finalul unui text 
studiat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recitiți fragmentul copiat cu voce tare și corectați eventuale-
le greșeli de copiere.

Fiți atenți la semnele de ortografie și de punctuație!
Ați despărțit corect în silabe cuvintele de la capăt de rând?
Discutați cu doamna învățătoare despre despărțirea corectă 
în silabe a cuvintelor de la capăt de rând.
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Exerciții

1. Completați propoziţiile cu unul dintre cuvintele: ea sau ia:

a) ........ admiră frumuseţea naturii.
b) ........ cartea de pe masă! 
c) Fermierul ........ merele căzute pe pământ. 
d) Adelina ........ numai note mari.
e) Şi ........ a fost plecată în excursie.
f) Atât şi-a dorit ........ : o carte.

2. Notați câte un cuvânt care să conţină, pe rând, următoa-
rele grupuri de sunete: ie, ia, ea, oa, ua, uă.
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3. Citiți cu atenție textul de mai jos și apoi răspundeți cerin-
țelor:
„Mielul se apropie de gard pentru a vedea ce este acolo. Atunci 
lupul îi spuse cu blândeţe:
– Bună seara, voinice! Nu te teme! Eu sunt un prieten.
– Nu te cunosc. Ce cauţi?
– Mă numesc lup şi vreau să pasc puţină iarbă. Vino să-mi arăţi 
unde este iarba mai bună!”

(Lupul şi mielul)

a) Care sunt personajele prezente în acest fragment?
 
a) Ce moment al zilei este prezentat?
 
b) Ce îi spune lupul mielului?
 
c) Ce credeți voi că vrea lupul să facă?
 

4. Broscuţa, veselă din fire, a sărit peste silabe şi le-a murdă-
rit! Acum, Zâna nu mai poate citi mesajul de la prietenele 
sale, florile. Ajut-o să-l refacă!
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Flo������le îţi mulţu������� pentru prospe������me, ������
dură şi vese����.
Rescrieți mesajul florilor:
 
 
 

5. Separați cuvintele în propoziţiile de mai jos, apoi tran-
scrieți-le pe spaţiul corespunzător:

a) Toamnaaducemultăbucurie.
 
 

b) Toamnaseculegstrugurii.
 
 

6. Uniți silabele din cele două coloane pentru a găsi numele 
unor flori și apoi rescrieți-le în spațiul indicat:

ghio șă   ������������������
brându cel   ������������������
viori că   ������������������
narci raș   ������������������
topo să  ������������������
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Compunere

Imaginați-vă că toamna e o zână. Scrieți cel puțin 30 de cuvin-
te în care să o descrieți pe Zâna Toamna. Folosiți următoarele 
întrebări ca suport:
a) Cu ce e îmbrăcată Zâna Toamna?
b) Ce culoare are haina ei?
c) Cum e vocea Zânei?
d) Cum o întâmpină oamenii? Dar animalele?
e) Ce fructe are în coșul ei?
f) Cum este vremea când vine toamna?
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Exerciții de recapitulare

1. Scrieți nume de animale care să conțină următoarele gru-
puri de litere:

a) OA  ����������������������������
b) AI  �����������������������������
c) IE  �����������������������������
d) OI  �����������������������������
e) EL  �����������������������������

2. Se dǎ propoziția: Toamna începe un nou an școlar.

a) Despărțiți în silabe cuvintele propoziției.
 
 
 

b)  Formulați  o întrebare al cǎrei rǎspuns să fie propoziția 
dată.
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c)  Alcătuiți alte propoziții în care să apară cuvintele toamna și an:
 
 
 

3. Eu scriu una, voi scrieți mai multe, după model.
 Model: copac - copaci
a) floare –  ������������������������
b) frunză –  ������������������������
c) nor –  ��������������������������
d) parc – ��������������������������
e) căsuță –  �����������������������

4. Găsiți și tăiați cu o linie cuvântul nepotrivit, după modelul 
dat:
Model: flori, frunze, iarbă, tulpină, ramuri
a) vrăbiuță, veveriță, rândunică, barză
b) ghiocel, viorea, ceas, trandafir, narcisă
c) mamă, soră, pisică, tată, frate
d) dimineață, planetă, seară, amiază
e) carte, caiet, cățel, penar, ghiozdan

5. Scrieți câte o propoziție, folosind următoarele cuvinte sau 
expresii: soare blând, toamna cea bogată, iarbă verde, veseli, 
copaci înfloriți.
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul următor și apoi răspundeți cerințe-
lor: 
„Este o dimineață cu brumă. Peste frunze galbene şi roşii se 
vede cerul albastru-cenușiu. Cântă cocoşii. David merge spre 
şcoală. Are ghiozdanul în spinare. Înăuntru se află caietul și 
creioanele. Sunt săltăreţe și gălăgioase. Mama îl privește cu 
drag. 

Răsună curtea şcolii de râs cu atâtea glasuri vesele și subți-
rele. Clopoţelul acoperă gălăgia. Copiii își caută curioși noile 
clase. 

Doamna îi privește cu ochi calzi. 
– Bună dimineaţa, copii! 
Soarele parcă strălucește mai vesel acum.
– Ce vom învăța anul acesta? se întreabă David.

(Ionel Teodoreanu, Prima zi de școală, text adaptat)

2. Care este titlul textului de mai sus? 
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3. Ce anotimp credeți că este prezentat în text? 

 
 

4. Cum se numește băiatul din text? 

 
 

5. Cum se simt copiii adunați în curtea școlii? 

 
 

6. Copiați, din text, două cuvinte care denumesc obiecte (re-
chizite) școlare. 

 
 

7. Scrieți cuvinte cu înțeles opus pentru următoarele cuvin-
te, după model.  
Model: râs – plâns
a) dimineață –  ��������������������
b) gălăgie –  �����������������������
c) nou –  ��������������������������
d) vesel –  �������������������������
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8. Notați cuvinte cu înțeles asemănător pentru:

a) glasuri –  ������������������������
b) vesele –  ������������������������
c) gălăgie –  ������������������������

9. În text sunt scrise mai multe, voi scrieți una/unu.
Model: frunze – frunză
a) cocoși –  �����������������������������
b) creioane –  ���������������������������
c) glasuri –  �����������������������������
d) copii –  �������������������������������

10. Aranjați cuvintele de mai jos pentru a obține propoziții 
corecte:

a) spre, David, merge, școală 
  ����������������������������������������������������������
b) pe, strălucește, cer, Soarele 
  ����������������������������������������������������������
c) Băiatul, în, ghiozdanul, duce, spate 
  ����������������������������������������������������������
d) pe, copii,Doamna, îi privește 
  ����������������������������������������������������������
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul și apoi răspundeți cerințelor: 
Toamna este anotimpul preferat al Mariei. Îi place să vadă 
cum se schimbă culorile frunzelor de la o zi la alta.

Anul acesta, împreună cu părinții ei, vizitează o mică livadă 
din apropierea locuinței lor. Trebuie să adune cât mai mul-
te frunze colorate pentru un proiect pe care vrea să îl arate 
doamnei învățătoare și colegilor ei. Vrea să facă un tablou de 
toamnă realizat cu frunze uscate. 

Părinții o ajută pe Maria să aleagă cele mai bune frunze, 
pentru ca tabloul să fie cât mai frumos. 

La sfârșitul zilei, membrii familiei au plecat acasă cu un co-
șuleț plin cu frunze colorate. 

Seara, Maria a adormit fericită, visând cel mai frumos ta-
blou pe care l-a făcut vreodată. 

(Culorile toamnei)
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a) Ce vizitează Maria și părinții ei?
 
 

b) Cine a ajutat-o pe Maria să adune frunze?
 
 

2. Scrieți cuvinte cu înțeles opus pentru: 

a) zi –  ����������������������������
b) mică –  �������������������������
c) frumos –  �����������������������
d) fericită –  �����������������������

3. Notați câte trei cuvinte înrudite ca sens, după modelul 
dat. 
Model: a colora – colorat, culoare, necolorat
a) frunză –  ��������������������������������������������
 
b) a aduna – ������������������������������������������
 
c) vis –  �����������������������������������������������
 

4. Formați cuvinte noi, după modelul dat. 
Model: fericit – nefericit
a) colorat –  �����������������������������
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b) ascultător –  ��������������������������
c) atins –  �������������������������������
d) acoperit –  ����������������������������
e) adunat –  �����������������������������
f) scris –  �������������������������������
g) descoperit –  ��������������������������

5. Poți să vorbești cu toamna. Formulează două întrebări pe 
care dorești să i le adresezi. 

 
 
 
 

6. Asociază fiecărui anotimp câte o culoare, după modelul 
dat. 
Model: toamnă – portocaliu
a) vară  ���������������������������������
b) toamnă  ������������������������������
c) iarnă  ��������������������������������
d) primăvară  ����������������������������
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul următor și apoi răspundeți cerințe-
lor: 
„Vântul începu să bată. Zilele erau mai răcoroase. Apusurile 
înroșeau pământul. 

Frunza își simțea puterile slăbite. Greu putea să țină piept 
vântului. Se clătina în toate părțile. Câteva prietene au trecut 
prin aer. 

Curând rămase numai ea în tot copacul. Ramurile goale se 
loveau unele de altele. Parcă tremurau de frig. Deasupra era 
cerul cu nori grei ca de bumbac. Stoluri întregi de păsări ple-
cau în șir. Frunza băgă de seamă că și cuiburile rândunelelor 
rămăseseră goale.”

(Emil Gârleanu, Frunza)

OH_NRO_IRO03M_beliv.indd   49OH_NRO_IRO03M_beliv.indd   49 2022. 03. 17.   10:39:272022. 03. 17.   10:39:27



50

2. Formulați două întrebări și scrieți și răspunsurile lor, după 
modelul dat.

Model: Ce a început să bată?
 Vântul a început să bată. 
a)  ���������������������������������������������������
 
 

b)  ���������������������������������������������������
 
 

3. Despre ce este vorba în text?

 
 

4. Despărțiți în silabe cuvintele următoare:

a) pământul  �������������������������������
b) prietene  ��������������������������������
c) copacul  ���������������������������������
d) cuiburile  ��������������������������������

5. Acțiunile propozițiile de mai jos sunt la timpul trecut. Ară-
tați că acțiunile se petrec în momentul vorbirii, după mo-
del. 
Model: „Vântul începu să bată.” 
 Vântul începe să bată. 
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a) „Apusurile înroșeau pământul”. 
 
 

b) „Câteva prietene au trecut prin aer.” 
 
 

6. Alcătuiți propoziții cu următoarele cuvinte din text: vân-
tul, frunza, cuiburi. 

 
 
 
 
 

7. În text sunt mai multe, voi scrieți una/unul. 

a) zile –  ��������������������������
b) apusuri –  ����������������������
c) păsări –  ������������������������
d) nori –  ��������������������������
e) stoluri –  ������������������������
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8. Realizați un desen care să redea ideile textului. 
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Exerciții

1. Citiți textul de mai jos și apoi răspundeți cerințelor.
„Puntea de gheață se lățise cât cuprindeai cu ochii. Fram o în-
cercă atent cu piciorul. Era groasă și tare. Socoti potrivit cea-
sul să pornească la drum, pe gheață, spre nord, acolo unde 
instinctul îi spunea că se află și frații lui de departe.”

(Cezar Petrescu – Fram, ursul polar)

2. Alcătuiți două propoziții în care, pornind de la textul de 
mai sus, să descrieți un peisaj de la polul nord. Puteți  
folosi cuvintele: gheață, ger, viscol, vânt, pustiu, urs polar, 
vulpe polară, iglu, focă, morsă, zăpadă, alb etc.
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3. În text, următoarele cuvinte denumesc un singur obiect. 
Schimbați-le forma, după model. 
Model: punte – punți
a) picior –  ������������������������
b) ceas – ��������������������������
c) drum –  ������������������������
d) urs –  ��������������������������

4. Împreună cu doamna învățătoare, completați spațiile 
punctate cu „neam” sau „ne-am”.  Cuvântul „neam” are 
sensul „familie”. 

a) .................... răzgândit în privința plecării la mare.
b) Veseli, ...................așezat la masa festivă.
c)  Se trage dintr-un .....................de oameni bogați.
d) .....................întrebat unde putea așeza cortul.
e) Nu...................gândit la urmări.

5. Despărțiți în silabe cuvintele de mai jos.

a) patinaj  ������������������������
b) schi  ���������������������������
c) sanie  ��������������������������
d) săritură  ������������������������
e) îmbrăcăminte  ������������������
f) Crăciun  ������������������������
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6. Potriviți cuvintele cu sens asemănător din cele două co-
loane:

a) ger vânt
b) crivăț nea
c) zăpadă strălucire
d) sclipire frig

7. Înlocuiți cuvintele subliniate cu altele potrivite, după mo-
delul dat:
Model: Am vizitat un oraș.  Am vizitat Budapesta.
a) M-am întâlnit cu o fată. M-am întâlnit cu  ����������
b) Prin oraș trece un râu.  Prin oraș trece  ������������
c)  Colegul pleacă în tabără. ������������� pleacă în 

tabără.

8. Scrieți care sunt cele mai importante sărbători din ano-
timpul iarna. Care este preferata voastră? 

 
 
 
 
 

9. Completați propoziţiile cu semnele de punctuaţie cores-
punzătoare (.; ?; !):

a) Crăiasa Zăpezii ţese flori de gheaţă pe ferestre  
b) Care sunt lunile anotimpului iarna
c) Vino cu noi pe derdeluş
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10. Ordonaţi cuvintele pentru a obţine propoziţii. 

a) stau,    peste,   norii,   grămadă,   sat.
 
b) strălucea,   în,   zăpada,   dimineții,   lumina
 
c) vale,   vine,   copiii,   săniile,   cu,   la.
 
d) în curte, un strat, s-a așezat, gros, de zăpadă
 

11. Imaginează-ți că iarna îți poate îndeplini o dorință. De 
exemplu, îți poți dori să vină Moș Crăciun în fiecare zi, 
să fie foarte multă zăpadă etc. Scrie, pe rândurile de mai 
jos, care este dorința ta.
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Exerciții

1. Citiți textul de mai jos și apoi răspundeți cerințelor.
„Afară ninge liniştit
În casă arde focul,
Iar noi, pe lângă mama stând,
De mult uitarăm jocul.

E noapte, patul e făcut, 
Dar cine să se culce, 
Când mama spune de Iisus 
Cu glasu-i rar şi dulce.”

(George Coșbuc, În seara de Crăciun)

2. Ce moment al zilei este surprins în text?
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3. Care este sărbătoarea creștină prezentată în text?

 
 

4. Despre cine le vorbește mama copiilor?

 
 

5. Vouă vă place Crăciunul? De ce? Scrieți răspunsul pe rân-
durile de mai jos. 

 
 
 
 

6. Scrieți din text câte un cuvânt care să înceapă cu fiecare 
dintre literele: n, m și l. 

 
 
 

7. Găsiți cuvintele cu sens opus pentru termenii de pe prima 
coloană.

a) afară puternic
b) noapte înăuntru
c) liniștit  ne-am amintit
d) am uitat dimineață
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8. Alcătuiți propoziții cu următoarele cuvinte din text: ninge, 
joc, pat, glasul. 

 
 
 
 
 

Exerciții

1. Citiți cu atenție textul de mai jos: 
„Iarna a sosit în zori,
La fereastră ne-a pus flori.
A sosit cu gerul ei,
Cu zăpadă și polei. 
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Cât de veseli suntem noi
Că ne-aduce bulgări moi!
Cu zăpadă ne jucăm
Și cu bulgări aruncăm.

Iarnă, iarnă, ești frumoasă, 
Când nu ești prea friguroasă!
Când ne dai albă zăpada
Și nu scoți lupii la pradă.” 

(TraLaLa, Iarna a sosit în zori)

2. Căutați și ascultați cântectul Iarna a sosit în zori. V-a plă-
cut? De ce?

 
 

3. Când a sosit iarna?

 
 

4. Ce a pus iarna la ferestrele caselor? 

 
 

5. Cu ce se joacă iarna copiii din text?
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6. Găsiți, în text, patru cuvinte specifice anotimpului iarna. 

 
 

7. Transcrieți versul care arată sentimentele pe care le au  
copiii iarna. 

 
 

8. Transformați propozițiile următoare, după modelul dat.
Model: Iarna a sosit în zori.
 Iarna nu a sosit în zori. 
a) La fereastră a pus flori.
 
b) Iarna aduce bulgări moi.
 
c) Copiii aruncă cu bulgări de zăpadă. 
 
 

9. Scrieți cuvinte cu înțeles asemănător pentru cuvintele de 
mai jos.

a) a sosit –  ������������������������
b) a pus – �������������������������
c) dai – ���������������������������
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Compunere

Răspundeți la întrebările de mai jos. Scrieți răspunsurile 
sub forma unei compuneri. Care va fi titlul compunerii 
voastre?

a) Cum sunt zilele iarna?
b) Ce se întâmplă cu vremea?
c) Cum arată cerul? 
d) Ce se întâmplă cu frunzele copacilor? 
e) Ce fac păsările călătoare?
f) Vă place iarna? De ce? 
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Dialog

1. Citiți cu atenție dialogul de mai jos, dintre doi colegi de 
bancă, apoi răspundeți la întrebările formulate: 
– Salut, Marc! Mă bucur să te revăd după un sfârșit de săptă-
mână în care nu am apucat să ne întâlnim. 

– Bună, Bențe! Și eu mă bucur să te văd! 
– Timpul a trecut foarte repede, mai ales că am avut mult 

de citit. Tu ai terminat de citit textul pe care l-am primit vi-
neri?

– Da, să știi că aseară l-am terminat. Era interesant, dar 
mi-a luat mult timp să îl citesc și să îl înțeleg. 

– Și mie la fel. Am rugat-o pe mama să mă ajute cu unele 
cuvinte.

– Eu, pe tata. De obicei mă ajută sora mea mai mare, dar 
acum nu a fost acasă. 

– Sunt curios dacă toți colegii noștri au terminat lectura. 
– Și eu. Abia aștept să prezint ce am înțeles eu din text! 
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a)  Cum se numesc cei doi colegi care participă la dialogul de 
mai sus? 

 �����������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������

b) Despre ce discută ei? 
 �����������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������

c)  În ce zi a săptămânii credeți că are loc dialogul? Scrieți care 
sunt cuvintele care v-au ajutat să formulați răspunsul. 

 �����������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������

2. Recitiți dialogul de mai sus, apoi scrieți și voi un dialog 
asemănător. 

 �����������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
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 �����������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������

Exerciții

1. Completați spațiile libere cu î sau â: 

m �� nă c �� nd
�� nceput z �� mbet
m �� ncare �� nvață
�� ntrebare cuv �� nt
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2. Scrieți cuvinte care au sens opus cu: 

a) jos  ����������������������������
b) leneș  ��������������������������
c) scund  �������������������������
d) grăsuț  �������������������������
e) scurt  ��������������������������

3. Aranjați în ordine alfabetică următoarele luni ale anului: 
septembrie, august, iunie, decembrie, martie, octombrie,  
februarie. 

 �����������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������

4. Transformați cuvintele, după model: 
Model: curcă » curcan
a) băiat  ��������������������������
b) lung  ���������������������������
c) gâscă  ��������������������������  

5. Transcrieți doar cuvintele înrudite cu primul termen: 
floare, floricică, furnică, florărie, florar, frică, florăreasă
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6. Delimitați cuvintele, apoi scrieți propozițiile.

a) Iarnaesteanotimpulpreferatalsuroriimele. 
 
 

b) Anotimpulmeufavoritestevaraceacălduroasă.
 
 

7. Formulați întrebări, după model: 
Model: Cine a răspuns primul?
a) Cine 
 
b) Ce
 
d) Care
 
 

8. Alcătuiți propoziții în care cuvântul sare să aibă înțelesuri 
diferite.  

 �����������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
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Copiere

Copiați din manualul de limba română un fragment din tex-
tul „Poveste de Anul Nou” care să conțină: 

a) două cuvinte diferite care conțin litera â.
 
 

b) un alineat
 
 
 
 
 
 

c) un dialog
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Exerciții

1. Alcătuiți câte o propoziție cu cuvintele: băiat, vânzare, 
mână, picior, atunci. 

 
 
 
 
 
 

2. Continuați întrebările de mai jos: 

a) Cine 
  ?
b) Unde 
  ?
c) Când 
  ?

3. Completați cuvintele următoare cu unul dintre sunetele: 
ș, j, v: 

a) � trand b) � udeț
c) de � a d) � oi
e) � ulpe  f) de�reme
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4. Transformați cuvintele, după model:
Model: băiat » băiețel
a) bilet
 
b) copac
 
c) boboc 
 
d) deget
 
e) clopot 
 

5. Tăiați cu o linie cuvântul care nu se potrivește, după mo-
delul dat: 
Model: stilou, înalt, pix, creion, cariocă
a) galben, mov, roz, câine, maro
b) masă, scaun, telefon, canapea, fotoliu
c) pahar, cană, ceașcă, masă, păhărel
d) mână, cap, picior, roșu, nas
e) secundă, minut, pisică, oră, zi

6. Alegeți cuvintele cu înțeles opus:
a) harnic slăbuț
b) grăsuț leneș
c) a întreba scump
d) a urca ușor
e) bun a coborî
f) greu  rău
g) ieftin a răspunde
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Compunere

Citiți cu atenție enunțurile de mai jos, apoi scrieți o com-
punere în care să povestiți o întâmplare petrecută în tim-
pul iernii, a cărei încheiere să fie cea care urmează:  

A fost o întâmplare de care cred că îmi voi aminti toată via-
ța. Am învățat să îmi ascult părinții și să nu mă depărtez de 
grupul cu care am plecat în drumeție. Niciodată nu se știe 
cu cine ne putem întâlni, după cum mi s-a întâmplat și mie. 
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul de mai jos, apoi răspundeți cerințelor: 

„Clopoțelul a început să sune speriat deasupra ușii. 
Intrăm în clasă. Pupitrul e înalt. Mă ridic în vârful picioare-

lor, mă sprijin în coate și abia reușesc să mă așez pe-o margi-
ne de bancă. E așa de liniște...

– Casian Alexandra!
E numele meu. Știu. Dar nu răspund. Pe mine nu mă strigă 

nimeni așa. Toată lumea mă strigă Luchi...
Doamna se uită la mine și râde. 
– Cu tine vorbesc, fetițo... Cum te cheamă?
Am uitat că banca e înaltă și cad de sus, în picioare.
– Cum îți zice mama acasă? insistă doamna. 
– Luchi, ca la căței! Sare de lângă mine una dintre colege.
– Nu-i adevărat! Acasă, mama îmi zice... Casian Alexandra! 

răspund repede.
Luchi nu mai este nicăieri. În locul ei e o școlăriță cuminte.”

(Otilia Cazimir, Luchi...)
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a) În textul de mai sus discută trei personaje. Care sunt acestea?
 
 
b) Unde se petrece întâmplarea din text? 
 
 
c) Cum se numește prima fetiță din text?
 
 

2. Transcrieți numele autorului textului. 

 
 

3. Scrieți A, dacă următoarele afirmații sunt adevărate sau F, 
dacă sunt false:
a) Este ultima zi de școală.              
b) Fetița nu răspunde când își aude numele.              
c) Doamna învățătoare râde.              
d) Fetița se numește Luchi Casian.              
e) Mama îi spune fetiței Alexandra.              

4. Copiați din textul de mai sus cele două întrebări pe care le 
adresează doamna învățătoare.
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5. Scrieți, din textul de mai sus: 

a) două cuvinte care conțin litera ț
 
 

b) două cuvinte care încep cu litera d
 
 

c) un cuvânt care conține grupul de sunete ci
 

d) un cuvânt care conține grupul de sunete gi
 

6. Delimitați cuvintele, apoi scrieți propozițiile: 

a) Peminenumăstrigănimeniașa.
 
 

b) Doamnaseuitălamineșirâde. 
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7. Completați cuvintele cu unul dintre grupurile de sunete 
ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi.  

a) min � �  b) � � ografie
c) un � � � e d) � � � te
e) � � nematograf f) ful � �
g) o � � � lari h) � � � ftea

8. Scrieți următoarele cuvinte în ordine alfabetică: nume, 
bancă, lume, înaltă, picioare, coleg, mama, repede. 

 
 
 

9. Completați textul de mai jos cu unul dintre cuvintele:  
bancă, clasă, liniște, numele, lumea coate, mână (un cuvânt 
este în plus). 

„Clopoțelul a început să sune speriat deasupra ușii. 

Intrăm în ������������������ . Pupitrul e înalt. Mă ridic 

în vârful picioarelor, mă sprijin în ���������������� și abia  

reușesc să mă așez pe-o margine de ������������� . E așa  

de �������������������������� ...

– Casian Alexandra!

E ������������������� meu. Știu. Dar nu răspund. Pe mine 

nu mă strigă nimeni așa. Toată ������������������������ 

mă strigă Luchi...”
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10. Notați două cuvinte care au același înțeles cu zăpadă, 
completând spațiile următoare: 

a) n � � b) o � � �

11. Construiți două propoziții în care cuvântul lac să aibă în-
țelesuri diferite. 

 
 
 

12. Transformați cuvintele, după modelul dat: 
Model: alb + uș » albuș
a) inel 
 
b) galben 
 
c) vițel 
 
d) măgar 
 

OH_NRO_IRO03M_beliv.indd   76OH_NRO_IRO03M_beliv.indd   76 2022. 03. 17.   10:39:382022. 03. 17.   10:39:38



77

Transcriere

Transcrieți din manualul de limba română primul alineat din 
textul „Copilăria viitorului”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recitiți fragmentul cu voce tare și corectați greșelile de scriere.
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Compunere

Scrieți o compunere care să înceapă cu următoarea propozi-
ție: Îmi amintesc că în prima zi de școală

Puteți folosi următoarele întrebări ajutătoare: 
a) Cu cine ați mers la școală în prima zi?
b) Cum v-ați simțit?
c) Cum arăta școala?
d) Cum era sala de clasă?
e) Cine v-a întâmpinat la intrarea în clasă?
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Exerciții

1. Citiți textul de mai jos, apoi răspundeți cerințelor:
„– De ce toate pisicuțele au noroc și doar eu nu am noroc de 
o stăpână bună? se gândește pisicuța Lulu în timp ce tremu-
ră de frig în mijlocul curții. Am lins un pic de smântână... De 
parcă ar fi ultima smântână pe care o are stăpâna. E o pisică 
de casă, nu una sălbăticită prin lăzile de gunoaie. A vrut doar 
să se simtă deosebită, a gustat din smântânică... Și tare gus-
toasă mai era! S-a ascuns sub pat, a început să miaune jalnic, 
crezând că va fi iertată, dar de unde? Au scos-o cu mătura, au 
dat-o afară, și acum stă în mijlocul curții.”

(Elena Plugaru, Pisicuța Lulu)

a) Cine este personajul central al întâmplării de mai sus? 
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b) Cum se simte personajul ? 
 
 
 
c) De ce a fost pedepsită pisicuța? 
 
 
 
 

2. Formulați patru întrebări care să aibă răspuns în textul de 
mai sus, după model: 
Model: Unde tremură de frig pisicuța Lulu? 
a) Unde 
 
b) Unde 
 
c) Ce 
 
d) Cine 
 

3. Transcrieți, din text, trei cuvinte care exprimă dragostea 
stăpânilor față de pisicuța Lulu. 
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4. Ordonați propozițiile potrivit întâmplărilor din text. Re-
scrieți-le în ordinea corectă. 

a) Stăpânii au scos-o cu mătura.
b) Lulu se gândește la stăpâna sa.
c) Pisicuța tremură de frig în mijlocul curții.
d) Lulu s-a ascuns sub pat.
e) Lili s-a lăudat cu modul în care este tratată de stăpâni.
f) Se gândește că a mâncat smântâna stăpânei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Alcătuiți propoziții cu cuvintele: se gândește, tremură, a 
lins, a vrut, s-a ascuns.
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6. Scrieți cuvinte cu sens opus pentru: 

a) a început  ����������������������
b) va fi iertată  ���������������������
c) stă  ����������������������������

7. Completați cuvintele următoare cu literele t, ț sau s: 

a) pi � icu � ă b) smân �ână
c) s � ăpână  d) se gândeș � e
e) � ra � ată f) mă � ura

8. Alcătuiți propoziții cu cuvintele: stăpân, pisicuță, mâncare, 
curte, prieten. 
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Compunere

Scrieți un text în care să povestiți o întâmplare trăită sau ob-
servată, sugerată de imaginea alăturată. 

Puteți folosi următoarele întrebări ajutătoare:
a) Cum arată pisicuța? Dar cățelușul? 
b) Animalele sunt prietene sau nu? 
c) Ce fac cele două animale?
d) Cum se încheie întâlnirea lor?
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul Bunicul de Barbu Ștefănescu Dela-
vrancea din manual, iar apoi răspundeți cerințelor:

a) Cine participă la acțiunea din text? 
 
 
 

b) Unde stă bunicul?
 
 

c) Cum sunt pletele lui? 
 
 

OH_NRO_IRO03M_beliv.indd   84OH_NRO_IRO03M_beliv.indd   84 2022. 03. 17.   10:39:422022. 03. 17.   10:39:42



85

d) Cine îl vizitează pe bunic? 
 
 

2. Transcrieți două propoziții care prezintă figura bunicului. 

 
 
 
 

3. Formulați trei întrebări în legătură cu textul de mai sus, 
după model:
Model: Când stă bunicul pe prispă?
a) Când  
  ?
b) Când  
  ?
c) Când  
  ?

4. Alegeți cuvântul cu sens asemănător, după model: 

a) multe ninse
b) albe numeroase
c) grei fericit
d) vesel dificili
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5. Notați cuvinte cu înțeles opus pentru: 

a) lung  ���������������������������
b) alb  ����������������������������
c) mult  ���������������������������
d) fericit  ��������������������������
e) cald  ���������������������������

6. Completați dialogul următor cu semnele de punctuație 
potrivite. 
„ � Partea asta este a mea �
  � Şi partea asta � a mea � ”

7. Alcătuiți propoziții cu cuvintele: bunic, fetiță, obraji. 

 
 
 
 

8. Aranjați cuvintele următoare, pentru a obține propoziții 
corecte:

a) stă, nepoții, bunicul, pe, terasă, și, își, așteaptă
 
 

b) bucuros, el, vizita, este, de, lor
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c) se așază, pe, genunchii, nepoții, bunicului
 
 

9. Scrieți cuvinte, după modelul dat: 
Model: alb – albe
a) creț  ����������������������������
b) blând  ��������������������������
c) roșu  ���������������������������

 

10. Alegeți cuvântul cu sens asemănător, după model: 
a) bucurie timp

b) să care să lucreze

c) mâcare veselie

d) vreme să ducă

e) să muncească hrană

11. Alcătuiți propoziții în care cuvintele leu și zebră să fie fo-
losite cu înțelesuri diferite.
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Dialog

Imaginați-vă o întâlnire cu un bunic pe care nu l-ați văzut de 
mult timp. Scrieți dialogul dintre voi și bunicul vostru/ buni-
ca voastră. 

Nu uitați să folosiți linia de dialog!
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Compunere

Povestiți, în aproximativ 100 de cuvinte, o întâmplare din 
viaţa voastră, la care a luat parte şi unul sau mai mulţi  
dintre bunicii voștri.

Puteți folosi următoarele întrebări ajutătoare:
a) Cu cine ați mers la bunici? 
b) Cum v-a întâmpinat bunicul/bunica?
c) Ce v-a oferit în dar?
d) Ce sentimente aveți față de bunicii (bunicul/bunica) voștri?
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul următor, apoi răspundeți cerințe-
lor. 
„A venit primăvara veselă, cu ghioceii albi, brândușele galbe-
ne și toporașii albaștri. S-a ivit frunza cea crudă și lucioasă. 
Soarele-i mare și afară e cald.

S-au întors păsările călătoare. Codrul e plin de larma lor ve-
selă. Albinele curăță stupul. Mieii zburdă pe pajiște.

Buburuza cea mică și roșie a ieșit din crăpăturile scoarței 
unui copac.

– Ce bine că s-a dus iarna!” 
(după Eugen Jianu, „Buburuza”)

2. Despre ce anotimp este vorba în text?

 
 

3. Ce fac albinele?
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4. Formulați două întrebări în legătură cu textul citit, care să 
înceapă cu cuvintele date. Scrieți și răspunsurile întrebă-
rilor. 

a) Care păsări  ���������������������������������������  ?
 
 

a) De unde  �����������������������������������������  ?
 
 

5. Transcrieți din text trei cuvinte care denumesc culori. 

 
 

6. Copiați un enunț care are la sfârșit semnul exclamării. 

 
 

7. Alegeți cuvântul cu înțeles asemănător pentru termenii 
de pe prima coloană.
a) a venit  a apărut
b) codrul îngrijesc
c) larma a sosit
d) curăță pădurea
e) a ieșit  gălăgia
  a plecat
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul următor, apoi răspundeți cerințelor. 

„Toți copiii azi se-mbracă 
Cu ce au ei mai frumos
Și părinții lor le cântă 
Învierea lui Christos

Și la masă ciocnesc astăzi
Toți copiii cei cuminți, 
Ouă roșii și pestrițe,
Cu iubiții lor părinți.

Și copiii buni la suflet, 
Azi cu bucurie dau
Cozonaci și ouă roșii
La copiii care n-au.”

(Elena Farago, În ziua de Paști)
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a) De ce se îmbracă frumos copiii? 
 
 

b) Ce se sărbătorește la Paște?
 
 

c) Ce fac copiii cu suflet bun? 
 
 

2. Redați conținutul fiecărei strofe printr-o propoziție. 

 
 
 
 
 

3. Alegeți cuvântul cu înțeles asemănător. Un cuvânt este în 
plus. 
a) cuminte dragii
b) bucurie  tristețe
c) frumos  elegant
d) iubiții ascultător
  fericire
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4. Schimbați forma cuvintelor, după model. 
Model: copil – copii – copiii
a) părinte –  �������������������������������������������
b) cozonac –  ������������������������������������������
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5. Desenați un coșuleț cu ouă de Paști. Colorați ouăle în cât 
mai multe culori. 
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul de mai jos, apoi răspundeți cerințe-
lor propuse. 
„Astă-primăvară, eram în luncă împreună cu Gheorghiță. 
Soarele dăruia raze calde pământului. Covorul verde, pufos a 
acoperit toată lunca. Toți copacii s-au îmbrăcat în haine verzi. 
Gheorghiță mi-a arătat:

– Aici e cuibul.
Ce minune! Cuibul mic era zidit cu paie și crenguțe. Acolo 

erau patru ouă albastre, cât patru bomboane. Am vrut să le 
ating. Gheorghiță m-a oprit:

– Lasă-le, te rog! Venim peste două-trei săptămâni, să ve-
dem puii.” 

(după Cezar Petrescu, „Cuibul de păsărele”)
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2. Unde se petrece întâmplarea? 

 
  

3. Cum s-au îmbrăcat copacii?

 
 

4. Ce au văzut copiii în cuibul mic? 

 
 

5. Rescrieți ideile următoare în ordinea în care apar în text: 

a) Gheorghiță i-a arătat cuibul celuilalt copil. 
b) Primăvara, copiii se află în luncă. 
c)  Copiii hotărăsc să se întoarcă peste două-trei săptămâni, 

să vadă puii. 
d) Întreaga natură a înverzit. 
e) În cuib erau patru ouă albastre. 
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6. Stabiliți perechile de cuvinte cu înțeles asemănător: 

a) dăruia  ne întoarcem
b) pufos construit
c) copacii colegii
d) zidit moale
e) venim  arborii
  oferea

Exerciții

1. Citiți cu atenție textul, apoi răspundeți cerințelor:
– Of, iar a sosit primăvara cea schimbătoare! spune nemulțu-
mit Adam.

– De ce regreți? Primăvara e foarte frumoasă. E anotimpul 
bogăției în culori. De ce ai spus asta? întreabă Marc. 

– Sunt departe de bunici... Nu mai pot respira aerul curat 
de munte din timpul iernii. 
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În privința aerului curat, poți merge să te plimbi sau să te 
joci în parc! E aer curat ca la bunicii tăi și sigur îți va plăcea. 

a) Cine vorbește în textul de mai sus?
 
 
 

b) Care băiat este nemulțumit?
 
 

c) Unde locuiesc bunicii amintiți în text?
 
 
 

d) Ce îi recomandă Marc lui Adam? 
 
 
 

2. Selectați, din text, definiția primăverii, spusă de Marc. 
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3. Scrieți, cu cuvintele voastre, două idei care se pot desprin-
de din text. 

 
 
 
 

4. Notați trei întrebări în legătură cu textul de mai sus, după 
model: 
Model: Cine locuiește la munte?
a) Cine 
  ?

b) Unde 
  ?

c) Cum 
  ?

5. Completați cuvintele următoare cu literele: ț sau t: 

a) schimbă � oare b) � oamna
c) regre � i d) câ � iva
e) bogă � iei f) nemul � umit
g) mun � oasă h) amin�ești
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6. Alcătuiți două propoziții în care cuvântul mai să fie folosit 
cu înțelesuri diferite. 

 
 
 

7. Completați propozițiile următoare: 

a) Când vine primăvara, 
 
b) Aerul
 
c) Frunzele
 
d) Natura se îmbracă 
 

8. Scrieți cuvinte cu înțeles opus pentru: 

a) departe  ������������������������
b) nemulțumit  ��������������������
c) curat  ��������������������������
d) întreabă  �����������������������

9. Găsiți cel puțin trei însușiri pentru obiectele, ființele și  
fenomenele date, după model.
Model: toamnă – schimbătoare, bogată, colorată
a) munte 
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b) parc 
 
c) anotimp
 

Compunere

Priviți fotografia alăturată și, pornind de la ea, scrieți  
o compunere în care să descrieți imaginea unui parc primă-
vara. Puteți folosi expresiile: în apropiere, în depărtare, cren-
gile copacilor, culorile primăverii.

Vă pot fi de folos și întrebările:
a) Ce vedeți în apropiere?
b) Cum sunt frunzele copacilor? 
c) Ce se aude de prin copaci?
d) Unde se află gâzele (insectele)?
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul „Cartea de piatră” de Vladimir Co-
lin, din manualul de limba română și apoi răspundeți ce-
rințelor.

a) Ce a construit băiatul?
 
 

b) Ce a descoperit băiatul deasupra muntelui?
 
 

c)  Cum vi se par întâmplările din povestire– reale sau imagi-
nare?
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2. Transcrieți propoziția care arată cum este cartea. 

 
 
 

3. Selectați, din text, două cuvinte/grupuri de cuvinte care 
arată locul în care se petrec întâmplările. 

 
 
 

4. Formulați două propoziții care să aibă legătură cu textul 
citit, folosind, ca semne de punctuație, semnul întrebării 
(?) și punctul (.). 

 
 
 
 

5. Aranjați cuvintele următoare după ordinea în care apar în 
dicționar: carte, filă, pagină, nerăsuflate, basm.
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6. Selectați din text: 

a) un cuvânt care conține grupul de sunete ci: 
 
 

b) un cuvânt care conține grupul de sunete ea: 
 
 

c) un cuvânt care începe cu litera î: 
 
 

d) un cuvânt care conține litera â: 

 
 

7. Alegeți cuvântul cu sens asemănător, după model: 
a) ață basme
b) povești relatează
c) povestește fir
d) părerea văzduhului
e) cerului opinia
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8. Scrieți, în cel puțin 30 de cuvinte, ce înțelegeți din secven-
ța: „Deodată, un tunet despică muntele și, din adâncul lui, 
ieși mare și greoaie o carte de piatră. Era Cartea Pământu-
lui, iar filele ei erau cât muntele.”

 
 
 
 
 

Copiere

Copiați, din textul „Cartea de piatră” de Vladimir Colin, 
din manualul de limba română paragraful vostru preferat.
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Compunere

Scrieți o compunere de 60 – 100 de cuvinte, în care să pre-
zentați prima întâlnire a unui copil cu cartea. Puteți folosi 
întrebările de mai jos. 
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a) Când a luat contact copilul cu cartea? Unde?
b) Cum arăta cartea?
c) Cine l-a ajutat pe copil să descopere cartea?
d) Ce sentimente a avut copilul (cum s-a simțit)? 
e) Ce impresie i-a lăsat copilului cartea? 
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Exerciții

1. Copiați din manualul de limba română un fragment din 
textul „Ciuboțelele ogarului” în care să aveți cel puțin cinci 
cuvinte care să denumească ființe, lucruri sau animale. 
Subliniați aceste cuvinte cu un creion verde.

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Scrieți:

a) două cuvinte/grupuri de cuvinte care arată timpul
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b) două cuvinte/grupuri de cuvinte care arată locul 
 
 

3. Rescrieți, din fragmentul copiat din manual, cuvintele care 
denumesc ființe. Alcătuiți propoziții cu ele astfel încât 
acestea să aibă altă formă decât în fragmentul copiat. 

 
 
 
 
 

4. Scrieți două enunțuri în care cuvântul dar să fie folosit cu 
înțelesuri diferite. 

 
 
 

5. Alegeți cuvântul cu înțeles asemănător, după model: 

a) apus primise
b) plecare despărțire
c) văzduh strălucitor
d) sclipitor cer
e) căpătase asfințit 
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6. Scrieți cuvinte cu înțeles opus pentru:

a) apus  ��������������������������
b) noapte  ������������������������
c) plecare  ������������������������
d) bucurie  ������������������������

7. Formați cuvinte, după modelul dat: 
Model: frunză – frunziș
a) alună  ��������������������������
b) piatră  �������������������������
c) afină  ��������������������������
d) zmeură  ������������������������
e) mărunt  ������������������������

8. Tăiați cu o linie cuvântul nepotrivit:

a) dimineață, galben, amiază, seară, noapte
b) cerc, iepuraș, triunghi, pătrat, oval
c) ochi, ureche, cablu, nas, gât
d) carte, telefon, copertă, autor, ilustrații

9. Transformați cuvintele date, după model: 
Model: vacă   văcuță
a) furnică 
 
b) albină  
 

OH_NRO_IRO03M_beliv.indd   111OH_NRO_IRO03M_beliv.indd   111 2022. 03. 17.   10:39:542022. 03. 17.   10:39:54



112

c) casă 
 
d) mână 
 
e) stea 
 

10. Transformați cuvintele, după model: 
Model: copil + andru  copilandru
a) cățel  ���������������������������������������������
b) băiat  ��������������������������������������������

11. Formați cuvinte noi, după modelul dat.
Model: mâncat – nemâncat
a) ascultător  �����������������������
b) învățat  ��������������������������
c) așteptat  �������������������������
d) folositor  �������������������������
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Dictare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corectare: 
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Exerciții

1. Scrieți în ordine alfabetică următoarele capitale: Londra, 
Paris, Budapesta, Viena, Moscova, Berlin, Copenhaga, 
Roma.

 
 
 

2. Eu spun una, voi spuneți mai multe:
Model: tren – trenuri
valiză –  ��������������������������
călătorie –  ������������������������
hotel –  ���������������������������
bilet –  ���������������������������
avion –  ���������������������������
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3. Alcătuiți propoziții cu următoarele cuvinte: rucsac, mun-
te, mare, tren, busolă. 

 
 
 
 
 
 

4. Aranjați cuvintele următoare, pentru a obține propoziții 
corecte:

a) Germania, în, Adam, excursie, merge, în, cu părinții.
 
 

b) Noi, târgul, vrem, să, vizităm, de Crăciun, Viena, din.
 
 

c) Grecia, multe, sunt, frumoase, locuri, și, călduroase.
 
 

d) Australia, trăiesc, cangurii, în.
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e) capitala, este, Budapesta, Ungariei.
 
 

5. Găsiți și tăiați cu o linie cuvântul nepotrivit, după modelul 
dat:
Model: munte, câmpie, școală, deal. 
a) casă, apartament, hotel, mașină, pensiune
b) galben, mov, masă, verde, albastru
c) autobuz, munte, tren, mașină, girafă
d) premiu, primăvară, iarnă, toamnă, vară
e) banane, portocale, kiwi, cartofi, mandarine

6. Găsiți perechile de cuvinte cu sensuri opuse: 
a) dimineață  rece
b) zi târziu
c) lumină seară
d) devreme noapte
e) cald întuneric

7. Transformați cuvintele, după modelul propus: 
Model: casă   căsuță
a) pisică  ��������������������������
b haină  ��������������������������
c) vrabie  �������������������������
d) creangă  ������������������������
e) hârtie  �������������������������
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8. Delimitați cuvintele, apoi scrieți propozițiile: 

a) AnultrecutMariaavizitatgrădinazoologicădinBudapesta.
 
 

b) Colegulmeudebancăîșipetrecevacanțadevarălabunici. 
 
 

c) Anultrecutamluatpremiulîntâilaconcursuldeșah.
 
 

d) Prieteniimeivorveniînvizită.
 
 

e) TurnulEiffelseaflăînParis
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Compunere

Aveți o carte preferată? Prezentați-o în cel puțin 30 de cu-
vinte. Dacă nu aveți, imaginați-vă cum arată, pentru voi, cea 
mai frumoasă carte. Puteți folosi cuvintele: copertă, titlu, 
imagini, litere, autor, poveste. 

Puteți folosi următoarele întrebări ajutătoare: 
a) Care este titlul cărții?
b) Cine este autorul cărții?
c) Are imagini? Ce prezintă ele?
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul „Razele de soare” din manualul de 
limba română și apoi răspundeți cerințelor de mai jos.

a)  Rescrieți patru cuvinte care denumesc ființe, lucruri sau  
fenomene ale naturii.

 
 
 

b) Alcătuiți propoziții cu cuvintele raze și muncă. 
 
 
 

2. Găsiți cuvinte cu sens opus pentru următoarele cuvinte.

a) a se apropia –  ����������������������
c) lungi –  �����������������������������
d) a se clătina –  �����������������������
e) a intra –  ����������������������������

3. Completați după model.
Model: o cameră – cinci camere
a) o masă – cinci  ����������������������
b) un cub – cinci  �����������������������
c) un lac – cinci  �����������������������
d) o răchită – cinci  ���������������������
e) un licurici – cinci  ��������������������
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4. „Micșorați” obiectele, după model!
Model: copac – copăcel
a) câine –  ����������������������������
b) băiat –  �����������������������������
c) deget –  ����������������������������
d) pahar –  ����������������������������

5. Completați folosind cuvintele cățel, pisică. Uneori se po-
trivesc amândouă!

a) Pe bancă stă o �������������������������� .
b) �������������������� prinde un șoricel.
c) �������������������� roade un os mare.
d) Pisica îl vede pe ��������������������� .
e) Șoarecii fug de �����������������������. 
f)  �������������������� și ���������������� sunt animale 

de companie.

6. Continuați enunțurile!

a) Trebuie să cumpăr  ��������������������  .
b) Nu am văzut-o pe  ���������������������  .
c) Îl aștept pe  ���������������������������  .
d) Aș mânca o  ���������������������������  .

7. Cu ce litere încep cuvintele?
a) � EST
b) � OPAC
c) �ICURICI

OH_NRO_IRO03M_beliv.indd   120OH_NRO_IRO03M_beliv.indd   120 2022. 03. 17.   10:39:592022. 03. 17.   10:39:59



121

Compunere

Scrieți o compunere de cel puțin 30 de cuvinte în care  
să descrieți un loc care v-a impresionat. În redactarea 
compunerii veți avea în vedere următoarele întrebări:
– Cum se numește orașul/satul/locul vizitat?
– Când/ cu ce ocazie ați vizitat acel loc?
– Cine v-a însoțit?
– Cu ce ați călătorit?
– Ce v-a plăcut/ ce v-a impresionat (peisajul, clădirile, oame-
nii, atmosfera)?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OH_NRO_IRO03M_beliv.indd   121OH_NRO_IRO03M_beliv.indd   121 2022. 03. 17.   10:40:002022. 03. 17.   10:40:00



122

Exerciții

Citiți textul de mai jos cu atenție și subliniaţi cu o linie cuvin-
tele care denumesc ființe, lucruri sau fenomene ale naturii şi  
cu două pe cele care denumesc calități sau însușiri.

Ninge liniştit. Steluţele argintii se aşază peste pământul în-
gheţat. Casele poartă căciuli albe şi pufoase. Azor cel sprinten 
ţopăie înaintea lui Răzvan şi a Cameliei. Grijulia bunică îm-
pleteşte ciorapi lângă soba caldă. Cu ei, nepoţeii ghiduşi nu  
vor îngheţa afară. Iarna aduce micuţilor neastâmpăraţi multe  
bucurii.

1. Scrieți mai multe însușiri sau calități pentru următoarele 
cuvinte: zăpadă, carte, vulpe.
Model: fulgi: argintii, zglobii, jucăuşi, mari, pufoşi, uşori;
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2. Puneți la numărul plural grupurile de cuvinte de mai jos, 
după model.
Model: fruct zemos – fructe zemoase  
a) culoare arămie – 
 
b) pod înalt – 
 
c) noapte rece – 
 
d) deal înverzit –
 
e) copil harnic – 
 

3. Alcătuiţi trei propoziţii folosind, la alegere, trei dintre gru-
purile formate la exercițiul anterior.

 
 
 
 

4. Găsiţi cuvinte cu sens opus.

a) nou –  ����������������������������������������������
b)  rar –  ����������������������������������������������
c) proaspăt –  �����������������������������������������
d) trist –  ����������������������������������������������
e) ieftin – ���������������������������������������������
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f) fricos –  ��������������������������������������������
g) cald – ����������������������������������������������

5. Grupaţi cuvintele cu sens asemănător: înalt, firav, întinsă, 
limpede, falnic, gingaş, lată, cristalină, necinstit, toropitor,  
incorect, absurd, ilogic, moleşitor.

 
 
 
 
 

6. Completați structurile de mai jos și apoi subliniați cu două 
linii cuvintele care arată o calitate sau o însușire.

a) Zăpadă albă ca  ������������������������
b) Obraji roşii ca  ��������������������������
c) Păr  negru  ca  ��������������������������
d) Apă rece ca  ����������������������������
e) Om înalt ca  ����������������������������
f) Ochi albaştri  ca  ������������������������

7. Folosiți coloana alăturată pentru a completa propozițiile 
de mai jos.
Şiruri ��������������� de cocoare călduţe
Ploi ���������������  negre
Fir de ghiocel ��������������� ușor
Cântec îngânat în  gând ����������������� plăpând
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Exerciții

1. Transformați cuvintele din paranteze astfel încât împreu-
nă cu acestea propozițiile să aibă sens.

Vara (căldură) ���������������������������� a sosit. La  
amiază stăm sub nişte copaci (umbră) ������������������ .  
Soarele parcă trimite săgeţi cu razele lui (aur) 
������������������������� . Norii (cenuşă) �������������� 
������������ au dispărut. Ne este dor de zilele (ploaie) 
��������������� şi (răcoare) ��������������� . 

2. Încercuiți  numai  cuvintele care denumesc însușiri sau ca-
lități  din textul de mai jos.
Pe drum treceau un  tânăr  şi  un  bătrân.  Ei  s-au  aşezat  la  
umbra unui  copac  bătrân. Omul  tânăr  purta  un  baston  alb.  
Albul  pletelor  pe  care  le  avea  omul  strălucea  în  razele  
soarelui.  

3. Completaţi după model:
Model: drum lung    lungul drum
        
a) potecă  îngustă – ������������� potecă
b) natură frumoasă – ������������� natură
c) ghiocei gingași –  ������������� ghiocei
d) cățeluș drăguț – ������������� cățeluș
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4. Subliniați cu o linie cuvintele care denumesc calități sau 
însușiri și apoi rescrieți-le.
a) Veselul iepuraş avea un culcuş mic ascuns într-o tufă deasă 
de măceş. Razele jucăuşe se furişau printre crengile groase 
împodobite cu frunze lucioase şi buchete de flori albe, par-
fumate. Doar cântecele vesele ale păsărilor tulburau însufle-
ţeau întinsa pădure. 
 
 
 
 
 

5. Găsiţi perechea potrivită.
Model: elegant bărbat
a) viteaz –  ����������������������������
b) albă –  �����������������������������
c) strălucitoare –  ����������������������
d) frumoasă –  �������������������������
e) românească –  ����������������������
f) mare –  �����������������������������

6. Găsiţi cuvinte cu sens opus.
a) pitic –  �����������������������������
b) odihnit –  ���������������������������
c) scurt –  �����������������������������
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Dictare

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recitiți fragmentul scris după dictare.
Fiți atenți la semnele de ortografie și de punctuație.
Ați scris corect? Discutați cu doamna învățătoare despre scri-
erea corectă a cuvintelor care vi s-au părut mai dificile.
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul de mai jos și apoi răspundeți cerin-
țelor:
În grădina mea au apărut multe flori de primăvară. Printre ele 
se află și laleaua. La o margine s-au deschis toporașii. Liliacul 
încântă cu parfumul lui deosebit. Lăcrămioarele existau încă 
de pe vremea bunicii.
a) Subliniați cu verde toate cuvintele care denumesc flori.
b) Rescrieți cuvintele subliniate și alcătuiți propoziții cu ele.
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2. Completați spațiile punctate cu forma corespunzătoare a 
cuvintelor din paranteză: 
Marika (vin) ������������������������ la bunica. Acolo se 
(întâlni) ������������������ cu prietena sa Veronica. Ea (lo-
cui) �������������������� la București. Fetele își (povesti) 
����������������� prin ce peripeții au trecut.

3. Alcătuiți propoziţii cu ajutorul cuvintelor: sus, dincolo, 
acum.

 
 
 
 

4. Tăiați cu o linie cuvântul nepotrivit. 

a) floare, florar, casă, florărie, floricică
b) frunză, grădină, frunzuliță, frunzos, înfrunzit
c) grădină, grădinar, galben, grădiniță, grădinăreasă
d) băiat, băiețel, băietan, barcă, băiețaș
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Transcriere

Transcrieți un fragment la alegere din textul „Aleodor îm-
părat” din manualul de limba română.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recitiți fragmentul cu voce tare.
Fiți atenți la semnele de ortografie și de punctuație.
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Exerciții

1. Citiți textul „Căprioara” de Emil Gârleanu și apoi răspun-
deți cerințelor:

a) Cine este autorul textului?
 
 

b) Unde are loc acțiunea din acest fragment?
 
 

c) Care sunt persoanajele prezentate în acest fragment?
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d) Selectați din text cuvinte care se referă la natură.
 
 

e) Găsiți în text cuvinte care se referă la puiul de căprioară.
 
 

f) Selectați din text cuvinte care se referă la căprioară.
 
 

g) Găsiți în text cuvinte care denumesc părți ale corpului.
 
 

h)  Găsiți în text trei cuvinte formate din două litere și un cu-
vânt format din nouă litere.

 
 

2. Pornind de la textul dat, alcătuiți trei întrebări folosind 
următoarele cuvinte:

a) Cine?  ����������������������������������������������
b) Ce?  ������������������������������������������������
c) Unde?  ���������������������������������������������
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3. Găsiți cuvinte cu sens opus pentru:
cald –  ���������������  mic –  ��������������������
stă –  ����������������  umed –  ������������������
jos –  ����������������  închiși –  �����������������

4. Despărțiți în silabe următoarele cuvinte:

mușchiul  ���������������������������������������������
căprioara  ��������������������������������������������
catifelat  ����������������������������������������������
moale  �����������������������������������������������
mătăsoasă  �������������������������������������������

5. Recitiți fragmentul din manual și apoi aranjați și copiați 
propoziţiile de mai jos în ordinea în care s-au petrecut în-
tâmplările din text.
Prima a fost deja numerotată pentru voi.
1-Un salt, şi iedul ar fi fost sfâşiat.
– Iedul şi-a întins capul cu botul mic, catifelat şi umed pe spa-
tele mamei lui.
– Căprioara se îmbărbătează sare şi porneşte spre ţancurile 
de stâncă.
– Căprioara încetinește fuga; păşeşte încet, prevăzătoare.
– Lupul, văzând prada mai mare, uită iedul şi se repede la ea.
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6. Ce alte pericole în afară de lup mai poate întâlni căprioara?

 
 
 

7. Numiți cinci animale sălbatice, în afară de lup și de căpri-
oară, care trăiesc în pădurile din Europa.  

 
 

8. Alcătuiți propoziții cu două dintre cuvintele (denumirile 
de animale sălbatice) notate de voi mai sus. 
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Compunere

Continuați compunerea începută, cu încă 30–35 de cuvinte:

A fost odată o căprioară. Ea locuia într-o pădure frumoasă cu 
iarbă deasă și multe flori colorate. Într-o zi ...

Puteți folosi următoarele întrebări ajutătoare:

a) Unde a plecat căprioara?
b) Cum arăta animalul cu care s-a întâlnit?
c) Cum și-au petrecut timpul?
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1. Găsiți un titlu potrivit pentru compunerea voastră.

 

2. Rescrieți din compunerea voastră două cuvinte care se re-
feră la natură.

 

Exerciții

1. Citiți cu atenție textul de mai jos și subliniați cu un creion 
colorat cuvintele care se referă la numere:

„Unu, doi,
Stai cu noi!
Trei, patru,
Hai la teatru!
Cinci, şase, şapte,
Hai să bem cafea cu lapte!
Opt, nouă, zece,
El să plece!”

2. Observaţi cu atenţie desenul de mai jos și rescrieți în litere 
numerele ce se găsesc în el. Folosiți fiecare cuvânt într-o 
propoziție.
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3. Scrieți cu litere următoarele numere:

   9  ����������������������������������
  15  ����������������������������������
  18  ����������������������������������
 100  ����������������������������������
 143  ����������������������������������
1000  ����������������������������������
 719  ����������������������������������

4. Completați și memorați proverbele de mai jos:

a)  „Când ��������������������� se ceartă ��������������
câştigă.”

b) „Unde-s �������������������� puterea crește.” 
c)  „��������������������� minți gândesc mai bine decât 

������������������ .” 

5. Alcătuiți propoziţii cu următoarele expresii: doi copii, pri-
mul, al treilea, trei flori, premiul întâi.
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6. Înlocuiți cuvintele subliniate după modelul dat:   
Model: Elevii / Ei pregătesc serbarea.
a) Elena / ��������� nu lipseşte niciodată de la şcoală.
b) Roxana şi Alina / ������� sunt prietene din clasa întâi.
c) Codrul / ��������� şi-a pierdut frunza deasă.
d) A plecat cu Marian / ���������� în excursie.
e) Doamna învăţătoare / ����������� a fost foarte atentă.

7. Scrieţi cuvântul potrivit, după modelul dat:
Model: ea şi Ioana - ele 
a) eu şi Mark –  ��������������������������
b) tu şi ei – ������������������������������
c) fratele Mariei –  ������������������������
d) David și Adam –  �����������������������
  

8. Citiți cu voce tare următoarele rânduri și fiți atenți la into-
nație. Completați dialogul de mai jos cu semnele de punc-
tuație potrivite (punct ., semnul întrebării?, linie de dia-
log -): 

„ �� Hei! i-a spus greierul �� De ce te obosești și nu vii să te 
veselești cu mine ��
�� Mă străduiesc să adun mâncare pentru iarnă, a răspuns 
furnica ��
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Compunere

Prezentați, în cel puțin 30 de cuvinte, planurile voastre pen-
tru vacanță. Subliniați cu creion colorat toate cuvintele care 
arată stări, acțiuni sau existență.

Puteți folosi următoarele întrebări ajutătoare:
a) Cum vă simțiți la începutul vacanței?
b) Unde veți pleca în vacanță?
c) Cu cine vă veți petrece vacanța?
d) Ce veți face în vacanță?
e) Ce cărți/povești veți citi?
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Realizați un desen care să ilustreze compunerea voastră.
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Jurnal de vacanță
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