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Mo dulul  I

Învață să înveți

Atelier de discuție Limba noastră de Alexei Mateevici

1. Completează enunțurile. Citește colegilor textul obținut. 

Poezia _________________ este scrisă de ___________________ 
__________________. Poetul aduce un omagiu ___________________.

Graiul nostru este asemănat cu ____________________________ 
__________________ __________________ ___________________.

Iată trei expresii din această poezie care mi-au plăcut cel mai mult: ____
_______________________________________________________.

2. Răspunde scurt la întrebările de mai jos.

• De ce graiului în care vorbești i se mai spune și „limba maternă”?

• De la cine poți învăța să vorbești corect limba română?

• Ce trebuie să faci pentru a avea un vocabular bogat?

3. Discută cu colegii și scrie cât mai multe însușiri ale limbii române.

4. Găsește trei obiecte prețioase cu care să compari limba română, altele 
decât cele din poezie.
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Atelier de discuție Impresii din vacanţă

1. Scrie din literele cuvântului „vacanță” cât mai multe cuvinte.

• Aţă,
 

2. Scrie impresiile despre vacanța ta de vară.

• Vacanța mea de vară a fost 

• În vacanță am vizitat 

• Cel mai mult mi-a plăcut 

• Nu voi uita 

3. Ordonează cuvintele. Scrie enunțul obținut.

cu buchete, copiii, de flori, au sosit, la școală, mari.

4. Separă cuvintele de mai jos. Scrie proverbul obținut.

Prinînvățăturăîțizideștiviațamaibună.

5. Scrie ce le dorești colegilor de clasă în acest an școlar.
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6. Scrie cum era școala sau clasa ta în prima zi de școală.

Atelier de lectură Școala lui Guguță după Spiridon Vangheli

1. Încercuiește litera din dreptul variantei corecte.

 • Guguță l-a rugat pe tatăl său să-i facă:
A. o casă;   B. o colibă;  C. o școală.
 • Meșterul i-a făcut lui Guguță:
A. o casă;   B. o bancă;  C. o școală.
 • Școala lui Guguță a fost vizitată de:
A. copiii vecinilor;  B. inspector;  C. director.
 • Cum își pregătea Guguţă temele?
A. își pune pălăria pe cap; B. îi cheamă pe copiii vecinilor;
C. se așază în bancă;  D. o cheamă pe mama.

2. Răspunde la întrebări pe baza textului Școala lui Guguţă de Spiridon Vangheli.

  Cum crezi?

• În ce țară poate avea loc acţiunea? ___________________________
• Dar în ce oraș? _________________________________________
• În ce anotimp are loc acțiunea din text? _______________________
• Personajele textului sunt: _________________________________
• Cum sunt personajele textului?
 tata – ___________________ Directorul – ______________
 Guguță – _________________ Copiii vecinilor – ___________

3. Cum crezi, de ce Guguță i-a dat directorului un măr?

4. Scrie câte un enunț cu fiecare dintre cuvintele-cheie ale textului.

curată impresionantă
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5. Scrie din text cuvintele cu sens opus celor propuse.

Se ridică – _____________ închide – ______________________

vechi – ________________ noapte – ______________________

6. Transcrie din textul Școala lui Guguţă o propoziție exclamativă și una 
interogativă.

Cuvântul. Vocale și consoane

1. Privește imaginile. Scrie denumirea lor. Colorează consoanele cu albastru 
și vocalele cu roșu.

2. Schimbă o literă pentru a obține cuvinte noi.

Dar, ______________________ Par, _____________________
Doi, ______________________ Rod, ____________________

3. Colorează în cuvintele de mai jos vocalele. Încercuiește consoanele.

Guguţă, vecinii, directorul, livadă, ogradă, clopoţelul, pălăria.

4. Scrie din textul Școala lui Guguţă cuvinte formate din: 

 o silabă   două silabe   trei silabe
______________ ________________ _____________
______________ ________________ _____________
______________ ________________ _____________
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5. Transcrie din text câte două cuvinte care: 

încep cu litera „c”: ________________________________________
conțin litera „u”: _________________________________________
se termină cu vocală: _____________________________________

6. Scrie câte 3 cuvinte care pot fi reprezentate astfel:

 

 

7. Transcrie din text câte un cuvânt care are 2, 3, 4, 5 și 6 litere.

8. Numără, apoi scrie câte vocale și câte consoane au cuvintele: 

Guguță – __ vocale, __ consoane; vecini – __ vocale, __ consoane;
director – __ vocale, __ consoane; bancă – __ vocale, __ consoane;

Biblioteca. Un băiat citit de Mircea Sântimbreanu

1. Completează Harta textului:

• Titlul textului _________________________________________
• Autorul textului: _______________________________________
• Textul este ☐ o povestire, ☐ o poveste, ☐ o legendă.
• Textul este despre… _____________________________________
• Unde are loc acţiunea? Scrie cuvinte din text ____________________
_____________________________________________________

Cum crezi?

• În ce țară poate avea loc acţiunea? ____________________________
• Dar în ce localitate? _____________________________________
• Întâmplările din text au avut loc cu adevărat? Da ☐ Nu ☐
• Personajele textului: _____________________________________

2. Scrie câte două titluri de cărți despre școală, învățători sau colegi pe care 
le poți întâlni:

• în biblioteca ta personală: _________________________________
_____________________________________________________
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• în biblioteca din clasă: ___________________________________
_____________________________________________________

• în biblioteca școlară: _____________________________________
_____________________________________________________

3. Scrie 3 reguli ce trebuie respectate atunci când te afli în bibliotecă.

Atelier de lectură Frumoasă-i limba noastră de Grigore Vieru

1. Completează enunțurile:

eu m-am născut în ____________________________. Ţara mea este 

___________________. Capitala ţării mele este orașul ______________. 
Vorbesc limba ________________________.

2. Formulează o întrebare despre limba română, apoi răspunde la ea.

3. Scrie un alt titlu potrivit pentru această poezie.

4. Ordonează cuvintele pentru a obține o propoziție și scrie-o frumos:

Ţara, trăiesc, în, mea, oameni, cei, buni, mai.
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5. Scrie câte un enunț cu trei dintre cuvintele-cheie ale poeziei.

6. Scrie din text cuvintele cu același sens pentru cele propuse.

creangă – __________________ geam – __________________

uimire – ___________________ divină – _________________

7. Aranjează în ordine alfabetică următoarele cuvinte din poezie:

Ramul, mirare, cântă, pasăre, cuvinte.

8. Scrie cuvinte dulci despre limba noastră.

Atelier de scriere Alfabetul

1. Completează spațiile libere.

• Toate literele aranjate într-o anumită ordine alcătuiesc ___________ 
limbii române.

• Alfabetul limbii române este alcătuit din _______ de litere: a, ă, b, c, 
____, ____, f, g, h, ____, ____, j, ____, l, m, ____, ____, ____, q, r, ____, 
ș, t, ____, ____, ____, w, ____, y, ____.

2. Scrie alfabetul limbii române, folosind literele mari de mână.

mieroasă

frumoase
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3. a) Pune în ordine alfabetică următoarele cuvinte:

Vioară, crivăţ, urcior, leu, iarbă, pod, greblă, râu, turn, oală, ac.

 b) Subliniază vocalele cu o linie, iar consoanele cu două linii.

4. Scrie în ordine alfabetică 5 nume de-ale colegilor tăi.

5. Subliniază șirurile în care cuvintele sunt scrise în ordine alfabetică.

• Aur, copac, măr, boboc;   • Carte, dulap, făină, ram;
• Cretă, zar, elice, pește;    • Kilogram, lapte, pâine, șarpe.

6. Scrie în ordine alfabetică:

Numele membrilor familiei tale: _____________________________
• Trei nume de animale domestice: ___________________________
• Patru nume de flori: _____________________________________

Atelier de lectură Matilda de Roald Dahl

1. Răspunde, pe baza textului Matilda, la întrebările de mai jos.

• Cine este personajul principal al textului?

• Ce i-a cerut Matilda tatălui său?

• Unde își petrecea Matilda timpul?

• De ce fata stătea mult timp în bibliotecă?
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2. Scrie cum se numește cartea din care ai învățat să citești.

3. Ordonează literele de pe etichete pentru a afla titluri de cărți. 

4. Încercuiește șirurile în care cuvintele sunt așezate în ordine alfabetică. 

a. an, carte, revistă, ziar
b. repede, singur, tată, știinţă 
c. mare, mut, ordonat, prietenos 

5. Unește enunțurile exclamative cu ceea ce exprimă ele.

• Dă-mi, te rog, cartea de povești!   • îndemn
• Scrie mai frumos!     • uimire
• Ai citit toată cartea!     • poruncă
• Încetează cu joaca!     • rugăminte

6. Scrie din text cuvinte cu același sens pentru:

repede, ____________________ să vrea, __________________
mers, _____________________ colţișor, __________________

7. Spune-ți părerea și scrie pe scurt.

Îmi place să citesc cărți, pentru că 

Atelier de lectură Și de la pom de Aurel Scobioală

1. Încercuiește litera A pentru enunțurile adevărate și litera F pentru cele false.

• Bunicul și Stănică sunt în grădină.    A F
• Nucușorul trebuie să învețe de la oameni dărnicia.  A F
• Nucul cel bătrân freamătă când vorbește cu pomul mic. A F

2. Scrie pe baza textului două întrebări cu începutul dat.

Cine _________________________________________________
____________________________________________________?
Cum _________________________________________________
____________________________________________________?

C N E Ș U R E A S Ă AȚ U G Ă G U I N P O H O C I
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3. Continuă enunțurile de mai jos corespunzător textului:

• Nucul cel bătrân prinde a _______________________.
• Bunicul face o pauză și _________________________.
• Pomul poate să te înveţe _______________ și ________________.
• Pomul niciodată nu face fructe pentru _______________________.

4. Unește cu linii expresiile și explicația lor. 

„face ochi mari” ascultă atent

„prinde a fremăta” se uimește

„ascultă cu luare-aminte” copil

„pui de om” foșnește

5. Scrie ce poți găsi într-un pom.

Flori, omizi, _____________, ______________, _______________.

6. Transcrie din manual învățătura textului.

7. Care este pomul tău preferat? Scrie trei enunțuri despre el.

Atelier de scriere. Cuvinte ce conțin litera â

1. Scrie denumirile obiectelor / ființelor ilustrate.

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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2. Încercuiește cuvântul scris corect.

România
Romînia

vînzător
vânzător

doborî
doborâ

înainte
ânainte

cuvânt
cuvînt

posomorât 
posomorît

încet 
âncet

coborâ 
coborî

3. Ce literă s-a pierdut: â sau î? Plasează-le.

C_ntec,  _nceput,  _nt_i,  rom_nă,  hotăr_,
m_nă,  _ntreabă,  s_mbătă,  s_rguinţă,  p_rtie,
__nt__mplare  r_nd,  măn__ncă,  a p__r__,  v__rf.

4. Înlocuiește prima literă cu alta potrivită, pentru a obține un cuvânt nou.

mână câine rând mârâie

5. Subliniază cuvintele scrise greșit. Scrie-le corect în spațiul rezervat mai jos.

Ana mănîncă o ânghețată.   Mihaela âncepe să cînte.
sorina este posomorîtă.    Cîinele mănâncă pîine.

Atelier de scriere. Majuscula în scrierea numelor

1. Tu știi să-ți scrii numele complet? Scrie mai jos:

Prenumele: ___________________________
Numele: ______________________________
Numele complet: __________________________

2. Scrie prenumele membrilor familiei tale.
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3. Completează enunțurile de mai jos:

• Denumirile de orașe, sate, râuri, numele proprii se scriu cu literă ______.
• Iată câteva denumiri de localități: ______________, _____________, 

_______________, ________________.
• Tot cu majusculă se scriu și denumirile de orașe, de ____________, de 

_____________, numele de străzi, de _____________ și de ___________.

4. Scrie cinci denumiri de localități cunoscute de tine. 

5. Descoperă greșelile din enunțurile de mai jos. Corectează-le, scrie-le corect.

eu locuiesc în cea mai frumoasă ţară. această ţară se numește moldova.  

capitala ţării mele este chișinău. prin chișinău curge râul bâc.

6. Completează enunțurile cu cuvintele sunt, suntem, sunteţi.

• Eu _______________ elev în clasa a doua.
• Voi tot _________________ școlari?
• Eu, Andrei, Alexandra și Ștefan ______________ prieteni.

7. Alcătuiește două enunțuri despre localitatea ta în care să utilizezi cuvintele 
sunt, suntem, sunteţi.
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Atelier de lectură Prima dictare de Titus Știrbu

1. Completează Harta textului:

• Titlul textului ___________________ Autorul ________________
• Personajele textului sunt: _________________________________
_____________________________________________________

Cum crezi?

• Unde are loc acţiunea? Este în interior? Da ☐ Nu ☐
• Este în exterior? Da ☐ Nu ☐ Unde anume? ____________________
• În ce țară poate avea loc acţiunea? __________________________
• Dar în ce localitate? _____________________________________
• În ce clasă sunt elevii? ____________________________________
• Ce fac copiii? __________________________________________
• Cum sunt ei? __________________________________________
• Cum este doamna învăţătoare? _____________________________

2. Citește cuvintele de mai jos. Colorează cu roșu emoțiile pe care le-a avut 
Rodica, cu verde cele trăite de colegii ei și cu galben emoțiile pe care le-a 
avut învățătoarea:

bucurie, admirație, recunoștință, încântare, încredere, simpatie,  

satisfacție, frică, îngrijorare, supărare, tristețe, furie, anxietate

3. Separă cuvintele pentru a forma propoziții și apoi transcrie-le.

Îmiplacesăscriudictări.
Suntatentcândscriudupădictare.
Respectreguliledescriereîntr-odictare.

4. Ce sfat le dai colegilor pentru a scrie bine o dictare?

•
 

• 

• 
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5. Scrie două propoziții, la alegere, din textul Prima dictare. Verifică.

6. Unește cu linii expresiile și explicația lor. 

„răsunau voci în cor” privește pe rând

„rotunjește cu migală” privește, cercetează
„privirea îi alunecă” copiii vorbeau odată

„pași neauziți” scrie cu atenție, grijă și răbdare
„caută cu privirea” pășește încet, fără zgomot

7. Alintă următoarele cuvinte:

caiet – _____________________ bancă – __________________
mâinile –___________________ ochii – ___________________

Atelier de discuție Cartea

1. Scrie în spațiile rezervate numărul ce corespunde componentei cărții: 

1. copertă  2. cotor  3. pagini
4. editura  5. titlul cărții  6. numele autorului
7. text  8. ilustrație  9. filă
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2. Ilustrează coperta cărții tale preferate, precum și o filă din această carte.

3. Citește enunțurile. Explică înțelesul unora dintre ele.

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Scriem frumos și corect

1. Completează următoarele enunțuri:

• Titlul se scrie la mijlocul _____________________. 
• După titlu nu se pune _____________________. 
• Numele autorului se scrie _____________, în partea ____________. 
• Înainte de prima propoziție se lasă ________________. 
______________ se lasă ori de câte ori începe o idee nouă sau înaintea 

liniei ___________________. 
• Se lasă un rând liber înainte de a scrie _________________. 
• Se respectă toate _____________________. 

2. Învățătoarea v-a propus să transcrieți pentru acasă următorul text, dar 
Nelu s-a grăbit și a comis multe greșeli. Ajută-l și transcrie textul corect.

Cartea cu ochi albaștri
Marcela Peneș
Într-oseară, Ana aauzit glasul cărţii de pe noptieră: – Cefaci, Ana?

A făcut 
multă 
carte!

Ai carte, 
ai parte!

Cum 
scrie la 
carte.

S-a pus 
pe carte.
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Anaprivi cartea și… ce credeţi? Cartea îi zâmbea cu prietenie. Avea niște 
ochi albaștri ca cerul devară. 

– Dacă vrei să afli povestea mea, ţine-mă aproape de ureche. Nu-i așa că 
auzi foșnetul pădurii?

– Așa-i! Aud glasul frunzelor.

3. Colorează după cum crezi că ai lucrat. Discută cu colegul/colega despre 
modul în care ai lucrat. 

Cheia evaluării:

Verde Corect Galben
Cu mici 
ezitări

Roșu
Ghidat de 
învățător

Am scris titlul la 
mijlocul primului 

rând. După titlu nu 
am pus punct.

Am scris 
numele autorului 
pe rândul de sub 
titlu, în dreapta.

Am 
respectat 
alineatele  

(4 alineate).

Am lăsat un 
rând liber înainte 
de a scrie textul.

Am scris 
toate semnele 
de punctuație.

Am scris 
toate cuvintele 

textului.
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Mă prezint și prezint pe cineva

1. Prezintă-te în scris. Completează enunțurile de mai jos.

Mă numesc _____________________. Sunt _________________. 
Am _____ ani. Învăț în clasa a ________ din ____________________
_______________. În timpul liber îmi place _____________________
____________________________________. Pe mama mea o cheamă 
________________. Ea este ________________,_________________ 
și _____________. _________________ este meseria pe care o practică. 
Tatăl meu se numește _________________. El este ________________, 
_____________________ și ________________. Mergând la serviciu, el 
_______________ _________________ _______________. Pe fratele/
sora mea mai _________ îl/o cheamă ______________________. El/ea 
este ____________________________________________________. 

2. Completează dialogul de mai jos cu replicile unui coleg de clasă cu 
care faci cunoștință. Răspunde și tu la întrebările unui coleg.

— Cum te numești?
— ____________________________________________________

— Ce vârstă ai? Când e ziua ta de naștere?
— ____________________________________________________

— Care sunt disciplinele tale preferate?
— ____________________________________________________

— Ce preferi să faci în timpul liber?
— ____________________________________________________

— Cine sunt și cum se numesc prietenii tăi?
— ____________________________________________________

3. Prezintă-ți colegul/colega de bancă cum știi tu mai bine.

________________ este colegul meu/colega mea de bancă. 
În fiecare dimineaţă ______________________________.
Îmi place că este _____________, _____________, ____________.
Mi-ar plăcea să _________________________________________.

4. Prezintă în 2-3 propoziții pe unul dintre bunicii tăi.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Comunicăm altfel

1. Scrie sub fiecare imagine expresia care înlocuiește gestul sau mimica 
redată de Mihai.

1. ______________________  6. ______________________
2. ______________________  7. ______________________
3. ______________________  8. ______________________
4. ______________________  9. ______________________
5. ______________________  10. _____________________

2. Completează enunțurile:

a) Sunt  atunci când ______________________________

b) Sunt  atunci când ______________________________

3. Completează tabelul corespunzător.

Semnal Mesajul transmis Acțiunea ta

1

2

3

4

5

6


