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1.Despărțiți corect în silabe cuvintele din lista de mai jos:
punguță, bani, moșneag, fântână, baba, găina, ouă, bogății, mărgică, isteț, ascultător
2. Despărțiți în silabe următoarele cuvinte:
motanul, pălăria, ciuboțele, roșu, mustăți, aproape, blând, priceput, bunătate
3. Subliniați cuvintele alcătuite din două silabe:
soare, bibliotecă, crinii, rău , glumă, trandafir, pătrat, lună, licurici, late
4. Dați exemple de cuvinte alcătuite din două silabe!
5. Subliniați cuvintele alcătuite din trei silabe:
acolo, marea, cositoare, colină, remorcă, școlar, porumbel, răsărit, departe, dreptunghi
6. Dați exemple de cuvinte alcătuite din trei silabe.
7.Subliniați cuvintele care au mai mult de trei silabe:
școlăriță, drumeție, codru, pădure, zăpadă, ascunzătoare, pricepere, iepuraș, aleargă,
îndrăznește
8.Scrieți cinci cuvinte formate dintr-o singură silabă.
9. Găsiți cuvinte care să conțină silaba ra.
10.Completați următoarele cuvinte cu silaba care lipsește:
măr _ că

cân _ cul

as _ țit

_ selă

_ reșe

pri _ verii

ciocă _ toare

a _ on

11.Grupați următoarele cuvinte în funcție de numărul silabelor:
pădurea, alune, pitici, case., arici, pupăza, spune, aici, somnul, stau, șoricelul.

12.Transcrieți cuvintelede mai jos despărțite în silabe:
castel, palatul, tărâmul, zâna, capete, vrăjitoarea, frumoasă, rea, zmeul, împăratul,
prințul, împărăteasa, buzduganul, stele.
13. Precizați numărul de silabe din care sunt alcătuite următoarele cuvinte:
excursie, pix, text, Alexandra, exercițiu, box, exact, excavator, excelent,
14.Subliniați cu o linie cuvintele alcătuite dintr-o silabă și cu două linii pe cele alcătuite
din două silabe din enunțurile următoare:
La școală învățăm lucruri folositoare și interesante.
Satul răsună de chiuitul copiilor.
Vorba dulce mult aduce.
Tăcerea este ca mierea.
15. Completați versurile folosind aceeași silabă finală, după situație:
Mult e dulce și frumoa _
Limba ce-o vor _
Altă limbă armonioa _
Ca ea nu gă _.
16.Descoperiți regula și barați intrusul:
a) mare, soare, mioare, sare, tare, rare
b) mașină, perdea, macara, remorcă, caramea, viteză
c) am, eu, noi, vouă, tu, da,
d) cămilă, avion, isteață, sus, călare, prințesă

