
ACTIVITĂȚI INTEGRATE  

FIȘĂ DE LUCRU pentru consolidarea citit-scrisului la elevii din clasa I 

 Buta Corina Nicoleta 

 CJRAE Cluj 

 

Subiectul: Ghiocelul curajos 

Clasa I 

Obiective:  

- Formarea deprinderilor de citire și interpretare a unui text scurt; 

- Identificarea mesajului unui text 

- Alcătuirea unor enunțuri cu privire la conținutul textului; 

- Să redea prin desen povestirea citită. 

Fișă adaptată după https://www.twinkl.ro/resource 

 

Exercițiul 1: Citiți textul: 

Ghiocelul curajos 

 

Iarna grea este pe sfârșite. Soarele trimite mai multă căldură spre pământ, iar păsările 

cântă cu  mai mult curaj. 

 Primăvara e aproape. Ea își trimite vestitorii. Un ghiocel mic și delicat a ieșit azi în 

grădina Anei.  Fin și imaculat, a trecut de stratul înghețat de zăpadă ca să ne anunțe că vine 

primăvara.  

 Ana îl privește uimită. Nu înțelege cum a reușit o floare atât de mică și de delicată să 

invingă zăpada și frigul. 

 Bunica ei îi răspunde: 

- Vezi, Ana? Nu contează că suntem mici. Important e să nu ne dăm bătuți și să 

continuăm să facem ce ne-am propus, până reușim! 

Ana zâmbește. Ghiocelul este un exemplu pentru ea de curaj și perseverență. 

 

 

 

 

https://www.twinkl.ro/resource


Exercițiul 2.  Încercuiește prima literă a fiecărui cuvânt, scrie în casete, în ordine crescătoare 

literele inițiale și vei descoperi un cuvânt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 3. Citește cuvintele de mai jos. Colorează cu roșu cuvintele formate dintr-o 

silabă, cu galben cele formate din două silabe și cu verde cele formate din trei silabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 4. Fișă de lectură 

 

 

1. În ce lună a anului crezi că se 

petrece povestirea? 

 ----------------------------------- 

 --- 

______________________ 

2.  Personajele povestirii sunt: 

 ---------------------------------------- 

 ----------------------------------------- 

4. Ce a învățat Ana de la ghiocelul 

gingaș? 

_______________________ 

3.  Unde a apărut ghiocelul? 

_________________________ 

5. Desenează scena descrisă în text. 

3. INEL 1.GAROAFĂ 2. HAINĂ 

6. ELICE 4. OMIDĂ 5. CORN 

7. LIBELULĂ 

 

ANA 
 

FIN BUNICA 

BUNICA 

 

MIRATĂ 

 

FLOARE CURAJ 

 

FIRAVĂ 

 

FRIG 


