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Citim și scriem

SUBSTANTIVE

_____________________________________________________________

Scrieți definiția substantivului:__________________________________________________________________
Găsiți substantivele și scrieți-le pornind de la baza muntelui până la vârful acestuia.
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Găsiți substantivele și scrieți-le pornind de la baza aleii până la
sfârșitul acesteia.
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Pornește de aici !
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Citim și scriem
ADJECTIVELE

Definiția:___________________________________
__________________________________________
Găsiți toate adjectivele de pe iarbă și le scrieți-le pe zmee! Folosiți și ambele spații
de pe cutiile zmeelor.

drăguță mic ale spre portocaliu ce acole lor urmărește pasăre zmeu șir alb scurt
dacă luminos coadă lung prieten ea vinde fugea alo înalt mic lui mișcă monstru
roz pufos mare galben float sky dulce plictisitor picătură vânt casă nor moale
cuvânt rece ușor aceasta
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Scriem și citim

VERBELE

Definiție:____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Găsiți toate verbele și scrieți-le pe semnele de circulație!
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Urban și Rural

Imaginea din partea stângă arată un decor urban. Imaginea din dreapta
arată un decor rural. Scrie două propoziții comparând aceste zone , pe
liniile de mai jos.
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Picior Mare
Dan și fratele său Cătălin
au plecat într-o excursie cu cortul
pe munte
Tu montezi cortul spune Dan
iar eu voi căuta lemne pentru foc
Mai târziu în acea noapte s-au
trezit în zgomot de pași

Cred că este strigătul lui Picior
Mare Au luat lanternele și au plecat
afară să cerceteze Dar când au
ieșit era liniște deplină
În dimineața următoare când au
ieșit din cort au înghețat brusc
În noroiul din jurul cortului lor
erau cele mai

Ce este astaa întrebat Cătălin

mari urme pe care le-au

Sunetul se auzea din ce în ce mai

văzut vreodată

tare Crezi că este un urs a întrebat
Matei

d

Citiți povestea și completați cu punctuația corectă.

Sfârșit
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Delimitați propozițiile folosind semnul de punctuație.

Ciobanul mincinos
A fost odată un băiat care ținea
oile nu departe de satul său El se plictisea
foarte des și încerca să se amuze

d

d

Fabulă - după Esop

râzând Obraznicul băiat a repetat această
glumă de atâtea ori până ce sătenii au
obosit răspunzând strigătelor false
Într-o zi în timp ce băiatul stătea și

strigând în gura mare,cât îl țineau puterile

privea oile păscând,un lup chiar a venit

“Lupul! Lupul,” deși nu era niciun lup

la stână El a început să strige,să

prin preajmă

strige, “Lupul! Lupul!”

Sătenii se opreau din treburile lor

Dar nimeni nu venea

și alergau pentru a salvea oile din colții

Lupul a mâncat toate

puternici ai lupului Dar de îndată ce

oile în acea zi

ajungeau la pășune, îl găseau pe băiat

Sfârșit

Scrieți morala potrivită:_______________________________________________________________________
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Delimitați propozițiile folosind semnul de punctuație.

Soarele și vântul

sub nicio forma la veșmânt Vântul a

Vântul și soarele se certau într-o zi

suflat până când a fost epuizat, dar nu

susținând că fiecare este mai

a putut scoate haina de pe spatele

puternic decât celălalt Au oprit un om
care tocmai trecea pe drum, și au făcut
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Fabulă - după Esop

omului
Era acum rândul soarelui care a trimis

un concurs,care putea să ia mai repede

razele sale pe călător Soarele a făcut

haina de pe bărbat

foarte puțin efort, dar în liniște a

Vântul a început El a suflat rafale

strălucit pe capul lui și înapoi, până când

puternice de aer, atât de puternic încât

omului i s-a făcut atât de cald că a scos

omul abia putea merge împotriva lor Dar

haina de pe el și se

el apucă haina strâns căci vântul bătea

îndreptă spre cea mai

mai greu și mai mult și nu a renunțat

apropiată umbră

Sfârșit
Scrieți morala potrivită:_______________________________________________________________________
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Completați semnele de punctuație lipsă.
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Fabule - după Esop

Nemulțumirea păunului

fiecare are un dar special. Tu ai această

Un păun era foarte nefericit din cauza

frumusețe, privighetoarea are o voce

vocii sale foarte urâte și își petrecea

minunată, bufnița are ochii ageri, și

toată ziua plângându-se ce supărat era.

vulturul este puternic . Chiar dacă ai

Este adevărat că tu nu poți

fi avut o voce frumoasă, cu siguranță

cânta, spuse vulpea, Dar privește cât
de frumos ești!
Oh, dar la ce bun toată această

te-ai fi plâns de alt lucru nemulțumitor.

Sfârșit

frumusețe, gemu pasărea descurajată,
cu o astfel de voce neplăcută!
Ascultă, spuse vulpea, Fiecare

Scrieți morala potrivită:_______________________________________________________________________

Delimitați propozițiile cu semnul potrivit.

Ursul și albinele

și gălăgios El a lovit stupul cu ghearele

Într-o zi un urs a venit la un copac

sale mari, determinat să distrugă cuibul

unde un roi de albine muncea să facă

în interior Acest lucru nu a făcut decât

miere delicioasă În timp ce dădea târcoale,

să alerteze toate albinele, iar

o albină mică și drăgălașă se învârtea
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Fabule - după Esop

întregul roi de albine l-a atacat pe urs

pentru a-și apara stupul Bănuind că ursul

mușcându-l din cap și până la călcâie

ar putea să le mănânce mierea, mica

Văzând pericolul ursul a reușit să se

albinuță l-a mușcat brusc de nas și

salveze luând-o la sănătoasa

apoi a zburat repede înapoi la la stup

pâna la iazul unde s-a

Astfel ursul a devenit foarte furios

scufundat

Sfârșit

Scrieți morala potrivită:_______________________________________________________________________
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Citiți povestea și completați cu punctuația corectă.

Pisoiul rătăcit

s mers direct la mama sa Pot te rog

Într-o zi rece și ploioasă Ana

să păstrez pisoiul a întrebat ea

mergea acasă de la școală
Dintr-o dată a auzit un plâns
puternic și trist miau miau miau
Se uită sub un tufiș și văzu un
pisoi mic portocaliu și umed
Al cui ești tu a întrebat mieroasă

Da a spus mama Dar trebuie să
îmi promiți că vei avea grijă de el
și îl vei hrăni în fiecare zi
Ana turnă lapte cald într-un
castron și a pus o pernă moale într-un
coș lângă patul său

fetița A ridicat pisoul speriat

Te voi numi Pufy a spus

și l-a băgat sub haina ei căduroasă

Ana fericită

Când Ana a ajuns acasă a

Sfârșit
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Animal Friends
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Citiți povestea și completați cu punctuația corectă.

castelului și urmărea cerbii iepurii

A fost odată cu mult timp în

și păsările cum se jucau fericiți

urmă o prințesă care trăia fericită

Chiar erau fericiți Într-o zi ea a

într-un castel sus în inima muntelui

avut o idee I-a chemat pe toți

Castelul era înconjurat de păduri
verzi lacuri limpezi și râuri repezi
Nimeni nu a venit vreodată la castel
Prințesa se simțea singură și tristă

la ea Vă veti juca cu mine
De atunci în fiecare zi ea
iese afară și se joacă cu noii ei
prieteni animale

Îmi doresc să am un prieten spuse ea

și nu s-a mai simțit

Îmi doresc pe cineva cu care să ma joc

singură niciodată

În fiecare zi stătea la fereastra

Sfârșit
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Despărțiti
în
silabe
1. mâncare _________________6. broasca ________________
2. port _______________

7. trist __________________

3. spune ___________________ 8. vorbă ___________________
4. unde _________________

9. inima __________________

5. coada __________________ 10. carte__________________
Cuvintele scrise cu verde pot avea mai multe sensuri.Scrie pentru fiecare câte două propoziții.
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