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Model fișă nr. 1 

 

Fișă de lucru 

1. Ordonaţi  cuvintele următoare și obțineți o  propoziţie corectă! 

 

tău      pe         Motanul          stă        lângă        sobă      ? 

 

2. Desparte în silbe cuvintele:  

Sport………………………………………….. 

Cireşe…………………………………………. 

Îngheţată…………………………………….... 

Televizoare…………………………………….  

 

3. Alcătiuţi propoziţii cu cuvintele: 

 

Galben    ………………………………………………………………………………… 

Cecilia…………………………………………………………………………………… 

Culeg……………………………………………………………………………………. 

Trei……………………………………………………………………………………… 

Tu……………………………………………………………………………………….. 

 

4. Scrieţi cuvinte cu sens opus: 

Sus………………………….. 

Coborî………………………. 

Rece………………………… 

Curăţenie…………………….. 

 

5.  Completați spațiile punctate cu cuvinte potrivite ( a citit, au prins, au dus, a plecat, a 

aruncat): 

        Victor ..................................... de dimineață la școală. 

        Pescarul  ...........................  năvodul. 

        Ei    .................................  mulți pești. 

        S-..............................  repede la joacă. 

        ..................................   cartea în trei zile. 
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Fișă de lucru 

1. Transcrie textul: 

            ,,Cei doi băieţi stau la taifas, lungiţi pe covoraşul din faţa sobei de teracotă. În 

odaie e cald , iar la ferestre , orbite aproape de înserare , se cern fulgi foşnitori.’’   

 

2. Unestăe substantivele cu adjectivele potrivite: 

                             Oraş                                        silitori 

                             Fructe                                      mare 

                             Flori                                         curate 

                             Elevi                                        coapte 

                             Rufe                                          albe. 

 

3. Scrie cuvinte care sa denumească mai multe obiecte: 

Scaun-.................... 

Pictor-.................. 

Caisă-...................... 

Noapte-…………….. 

 

4. Găsiţi cuvinte care să denumescă un obiect: 

Şcolari-……………… 

Vorbe-………………. 

Glasuri-……………….. 

Cuiburi-……………… 

 

5. Gasiti pentru urmatoarele cuvinte, acţiuni  potrivite: 

Bunica ............................. 

Victor ............................... 

Copiii ............................... 

 

6.Alcatuiți propoziții cu urmatoarele cuvinte: doctor, parc, alergat. 

 

7.Completați spațiile cu cuvinte potrivite: 

,,În vacanță noi am plecat.............................. În gară ne-a așteptat sora mea. 

................s-a bucurat foarte mult. Pe plajă ..................................pe colegul meu Dan. ‘’ 
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1. Găsți cuvinte cu sens opus pentru : 

    Sosiră-................................................................. 

    Au cumpărat-..................................................... 

    S-a trezit -........................................................... 

 

2. Alcătuiește propoziții în care cuvintele broască și bancă să aivă sensuri diferite: 

(broasca- animal, broasca- de la ușă ;  banca-din parc, banca-instituție, banca-pupitru) 

 

3. Subliniază cuvintele care denumesc ființe, lucruri și fenomene ale naturii, din propozițiile 

următoare: 

  Pe alee, castanii au înflorit. Mirosul lor a încărcat aerul din parc. Iar florile atârnă ca niște 

ciorchini uriași. 

      4. Subliniază cu două linii cuvintele care arată acțiuni, de la punctul 3 , apoi alcătuiește alte 

propoziții cu acestea. 

      5. Înlocuiește  spațiile  punctate cu cuvinte care să țină locul unor nume: 

    .........a plecat la școală. Se va întălni cu .............., apoi vin și ............și se vor alătura și ......... .  

.......................ce zici, vii cu .........  ? 

 

6. Dezvoltă propozițiile următoare: 

    Copacii au înflorit. 

    El a adus. 

    Puiul s-a rătăcit. 


