
ce Ce
ci  Ci

Cine vine la cină?

Cecilia este acasă. Cineva sună.
- Cine este? Cine mă caută?
- Eu, vecina ta, Lucica. Am adus ciuperci de la pădure.

   -   Ce ciuperci mari! spune Cecilia. Le vom servi la cină. 
Va veni Marcel cu Mircea. Noi vom pune masa. Pe masă vom 
aduce cinci maci.

1.  Răspunde în scris la următoarele întrebări:
a. Ce aduce Lucica?
b. Cine va mai veni la cină?

2. Transcrie din textul de mai sus :
a. o propoziţie formată din trei cuvinte;
b. propoziţia în care apar două nume de persoane;

3.Grupează din text cuvintele care conţin grupul:
ce ci ce ci

 …………….. ....................... ………………..
 …………….. ……………... ………………..
 …………….. ……………… ………………..
 …………….. ……………… ………………..
 …………….. ……………… ………………..

4. Ordonează cuvintele într-o propoziţie:
ciuperci, a adus, pădure, de la, Lucica.

5.Scrie după dictare:
* Lucica aduce ciuperci.
* Mircea a cerut cinci ciuperci.
* Cecilia are cercei mari.



6. Taie cuvintele care nu fac parte din text: citim, vecina, circulăm, Cerasela, 
ulcică, cine, ciuperci, muncim, cerc, colaci.

7. Încercuieşte cuvintele care fac parte din text: cină, circ, maci, Mircea, elice, 
cineva, ciripit, rădăcină.

8.Alcătuiţi propoziţii cu următoarele cuvinte: nuci, ceapă, Maricica, pitici.
9.Citeşte cu intonaţie:

Mircea aduce ciocolată.
E ora cinci?
Marcel mai cere ciuperci?
Noi cinăm la Cecilia.
Ce ciocolată dulce!
Unde pleci, Marcel?

10. Subliniază cuvintele care se repetă în propoziţiile de mai jos. Explică-le înţelesul:
Lucica cere mici . Pe masă a curs ceară.
Maricica are cercei mici. Să vină să ceară.

Marcel aduce de la patiserie cinci melci.
Pe copac erau doi melci.

11. Desparte în silabe cuvintele:
cerc …………… dulce ……………
circ …………… aici ……………
acela …………… cercel ……………
cetate …………… cereale ……………

 12. „ci” în loc de „ce”:
rece ……………..
dulce ……………..
tace ……………..
place ……………..

13. Ghici, ghicitoarea mea:
Noaptea e un câmp de stele, Ziua, noaptea, el într-una
Ziua un imens senin. Cântă fără, încetare:
Şi-uneori vezi păsărele „Tic-tac, sculaţi acuma
Care trec cu zborul lin. Şi fiţi gata de plecare”.

………………….. …………………



14.Numiţi imaginile următoare şi, apoi, alcătuiţi cu fiecare câte o propoziţie:

……………………………       …………………………… ……………………....

                 

     ……………………………..          …………………………….

15. La cules de ciuperci ( joc lexical)
SCOPUL JOCULUI: alcătuirea cuvintelor, concentrarea atenţiei.
MATERIAL AUXILIAR: planşe cu un labirint în care se află o parolă din 2-

3 cuvinte.
DURATA JOCULUI: 5 min.
REGULA JOCULUI: Învăţătorul împarte planşe pe care sunt desenate o 

pădure şi mai multe ciuperci. Pe pălăria sau pe piciorul unei ciuperci se află câte o 
literă. Ciupercile sunt legate prin linii, de tipul labirintului, care formează traseul de 
culegere a acestora. Începutul şi traseul labirintului sunt trasate clar. Culegerea 
ciupercilor constă în notarea literelor care formează parola, într-o succesiune 
adecvată. Se scriu apoi toate literele în ordine, iar copiii încearcă să citească parola. 
Învingător este acela care descifrează primul parola.
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