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NE VEDEM
ŞI LA ANUL!

I. ORTOGRAFIE
1. Scrierea cuvintelor într-o şi într-un
1. DESCOPĂR!
Într-o dimineaţă, mă îmbrac într-o jachetă.
Într-un final, am câştigat.

2. MĂ INFORMEZ!
Cuvintele într-o, într-un le scriu întotdeauna cu liniuţă de unire/cratimă.

3. EXERSEZ!
1. Completează spaţiile libere cu „într-o” sau „într-un”:
• _____________ maşină

• _____________ sertar

• _____________ rând
• _____________ tablou

• _____________ secundă
• _____________ cuvânt

• _____________ carte

• _____________ primăvară

2. Încercuieşte forma corectă:
• Într-o / Într-un magazin am găsit jocurile.
• Am fost la circ într-o / într-un după-amiază.
• Într-o / Într-un pauză am fost la bibliotecă.
• Copiii au văzut într-o / într-un alun o veveriţă.
• Într-o / Într-un caiet am descoperit multe greşeli.
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3. Scrie câte cinci cuvinte pentru:
• într-o: ___________________________________________________________
• într-un: __________________________________________________________

4. Ordonează cuvintele în propoziţii şi transcrie enunţurile obţinute:
• fermă
erau
oiţe
Într-o
berbeci
şi
mulţi
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
• dicţionare
manuale
şi
Într-un
găseşti
dulap
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. MĂ VERIFIC!
1. Continuă enunţurile:
• Ana a intrat într-o ________________________________ .
• Mama era îmbrăcată într-o _________________________ .
• A găsit caietul într-un ______________________________ .
• Locuiau într-un __________________________________ .
• Fetele au mâncat prăjitura într-o _____________________ .
• Prietenii mei au văzut filmul într-o ____________________ .
• Într-un ___________________________ sunt multe blocuri.

2. Alcătuieşte două enunţuri cu fiecare dintre cuvintele „într-o” şi „într-un”.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
AUTOEVALUARE: S 
6

B

FB 

TESTUL 1
(într-o, într-un)
1. Completează corect:

1. Completează spaţiile libere cu într-o şi într-un.

S – 4 cuvinte;

• _________ maşină

• _________ an

B – 5 cuvinte;

• _________ copac

• _________ timp

FB – 6 cuvinte.

• _________ oră

• _________ dimineaţă

2. Construieşte corect:

2. Construieşte expresii cu:

S – 4 expresii;

• într-o: _____________________________________

B – 5 expresii;

___________________________________________
___________________________________________

FB – 6 expresii.

• într-un: ____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
3. Selectează corect:

3. Taie forma incorectă:

S – 4 cuvinte;

• Foamea şi ruşinea nu se pot uni într-o/într-un loc a

B – 5 cuvinte;

locui.
• Într-o/Într-un minut a şi ajuns.

FB – 6 cuvinte.

• Într-o/Într-un rucsac ţinea fularul şi mănuşile.
• A răsărit şi soarele într-o/într-un târziu.
• Câţiva puişori golaşi stăteau într-o/într-un cuib.
• Într-o/Într-un căsuţă la marginea pădurii locuia
pădurarul.

Calificativ final:
Semnătura cadrului didactic:
Semnătura părintelui:
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II. FONETICĂ
1. Sunetul şi litera
1. DESCOPĂR!
E zarvă mare în grădină.

mare – 4 sunete, 4 litere

2. MĂ INFORMEZ!
Sunetul e cea mai mică parte a unui cuvânt. Sunetele se aud şi se rostesc.
Litera este semnul grafic al sunetului. Literele se scriu şi se citesc.

3. EXERSEZ!
1. Precizează câte sunete şi câte litere are fiecare cuvânt.
soare

  sunete,  litere

pix

  sunete,  litere

fructe

  sunete,  litere

fructe

  sunete,  litere

examen   sunete,  litere
agitaţie

  sunete,  litere

2. Adaugă literele a sau p cuvintelor pentru a obţine altele noi.
• casă

 acasă;

• arc

 parc

• om

 ________________

• cum

 ___________________

• ară

 ___________________
 ___________________

• pleacă  ________________
• lin

 ________________

• in

• duc

 ________________

• mare  ___________________
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3. Înlocuieşte litera îngroşată cu altă literă. Scrie cuvintele nou formate.
• joc

________________

• nor

________________

• sare ________________

• pas ________________

• aţă

• cor

________________

________________

4. Descoperă literele lipsă. Transcrie enunţurile.
• În deprtre se zrete vrfl unui del.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
• La noi sunt codr vri de bad.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
• Sana cu zurgli et trs de cai.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. MĂ VERIFIC!
1. Scrie invers cuvintele următoare:
• toc  ________________

• cos

 ________________

• rac  ________________

• dac

 ________________

• cap  ________________

• dop  ________________

• dar  ________________

• ac

 ________________

2. Combină literele pentru a forma cuvinte:
•adacea

________________

•ear

________________

•ăiaprt

________________

• e r a c t ________________

AUTOEVALUARE: S 
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2. Felul sunetelor. Vocale şi consoane
1. DESCOPĂR!

Păsările se pregătesc de plecare.
cvcvcvcv cv ccv cvcvcc cv ccvcvcv

2. MĂ INFORMEZ!
Sunetele a, e, i, o, u, ă, â/î se numesc vocale şi se pronunţă fără ajutorul
altor sunete.
Sunetele b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, ş, t, ţ, v, w, x, z se numesc
consoane şi se pronunţă cu ajutorul vocalelor.

3. EXERSEZ!
1. Precizează numărul vocalelor şi consoanelor din fiecare cuvânt:
• lalea

  vocale,  consoane • frig

  vocale,  consoane

• primăvară   vocale,  consoane • ghiocel  vocale,  consoane

2. Completează vocalele lipsă:
m__ng__; b__bl__ __t__ c__; gr__d__n__; c__t__t__; b__ch__t; st__j__r.

3. Găseşte cuvinte care să corespundă schemelor fonetice date:
• vcv: _____________________________________________________________
• cvcv: ____________________________________________________________
• cvcvvc: __________________________________________________________
• cvcvc: ___________________________________________________________
• vcvcv: ___________________________________________________________
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4. Scrie câte trei cuvinte care:
• să înceapă şi să se termine cu o consoană:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
• să înceapă şi să se termine cu o vocală:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
• să înceapă cu o vocală şi să se termine cu o consoană:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. MĂ VERIFIC!
1. Completează spaţiile libere:
• Sunetele care se pronunţă __________________ altor sunete se numesc
_____________________. Acestea sunt: ________________________________.
• Consoanele sunt __________________ care se pronunţă cu ajutorul ____
_______________________. Acestea sunt: ______________________________.

2. Formulează câte două enunţuri în care toate cuvintele să înceapă cu:
• aceeaşi consoană:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
• aceeaşi vocală:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
AUTOEVALUARE: S 
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TESTUL 3
(scrierea cu m înainte de p/b)
1. Scrie corect:

1. Completează cu una dintre literele b, p sau m:

S

– 7 litere;

câmpie; zabilă; camion; schimă; vapir;

B

– 8 litere;

îprăştie; împotrivă; simatic; ubră.

FB – 9 litere.
2. Scrie corect:

2. Scrie cuvintele obţinute după ce ai adăugat silaba îm

S

– 4 cuvinte;

înaintea cuvintelor date:

B

– 5 cuvinte;

• boboc – ____________________________________

FB – 6 cuvinte.

• bogat – ____________________________________
• blând – ____________________________________
• piatră – ____________________________________
• pachet – ____________________________________
• pădure – ____________________________________

3. Selectează corect:

3. Taie forma incorectă:

S

– 3 cuvinte;

B

– 4 cuvinte;

• înbogăţire/îmbogăţire
• înbătrânit/îmbătrânit

FB – 5 cuvinte.

• bomboane/bonboane
• cumpănă/cunpănă
• plunburiu/plumburiu

4. Alcătuieşte corect:

4. Alcătuieşte enunţuri cu:

S

– 1 enunţ;

• dumbravă: __________________________________

B

– 2 enunţuri;

• zâmbetul: ___________________________________
• îmblânzite: __________________________________

FB – 3 enunţuri.

Calificativ final:
Semnătura cadrului didactic:
Semnătura părintelui:
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