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                                     Vocale și consoane 

1. Transcrieți, din text, un enunț despre semnele primăveriiː 

Soarele dăruia raze calde pămȃntului. 

sau 

Covorul verde, pufos acoperise lunca. 

sau  

Toți copacii se ȋnveșmȃntaseră cu haine verzi. 

2.  Ordonați ideile principale ale textului și le scrieți pe caietː 

• Puii au devenit prietenii copiilor.  

• Gheorghiță a descoperit cuibul cu ouă. 

• A sosit primăvara. 

• Mai tȃrziu, din ouă au ieșit puii. 

 

 

3. Citiți cu atenție! 

 

 

                                     
Răspundeți (oral)la ȋntrebările următoareː 

• Cȃte cuvinte are fiecare replică? 

• Cȃte silabe are fiecare cuvȃnt? 

• Cȃte sunete și cȃte litere are fiecare cuvȃnt? 

 

NE REAMINTIM! 

• Cuvintele au ː un ȋnveliș sonor( sunetele din cuvinte se rostesc, se aud); 

                         un conținut ( un ȋnțeles/ mai multe ȋnțelesuri). 

• Sunetul este cea mai mică parte a unui cuvȃnt. Sunetele se aud și se rostesc. 

• Semnul grafic al sunetului este litera. Literele se scriu și se citesc. 

 

Rostiți rar cuvintele cuibul și albastre. Care sunete se pronunță mai ușor? Dar mai 

greu? 

NE REAMINTIM! 

• Sunetele a, e, i, o, u, ă, ȋ, ȃ se numesc vocale( V). 

• Celelalte sunete ale alfabetului limbii romȃne se numesc consoane( C). 

  

3.Transcrie propoziția următoare  pe caietul tău și scrie V sub 

3 

2 

1 

4 

Aici este cuibul! 

Uite patru 
ouă albastre! 



vocale și C sub consoane. 

 

Soarele dăruia raze calde pămȃntului. 

CVVCVCV 

 

4. Alcătuiește propoziții folosind cuvinteleː ouă, ouăle, ouălor.   

 

5. Notează vocale și consoanele din cuvinteleː  

priveam, minune, căptușit, bomboane 

CCVCVVC         

 

6. Schimbă litera colorată și scrie cȃt mai multe cuvinte noi. 

 

a) pată →iată, lată, fată, mată, rată, pată, vată, dată 

b) rob→rod, roi, ros, rog, rol, ron, rom, roz 

 

7. Observați ȋnțelesul cuvintelor din propozițiileː 

pui        Ȋn cuib erau patru pui mici. (ființe) 

             Tu pui cărțile pe birou.( așez) 

             Planta are mai mulți pui.(lăstari  ) 

 

fin         Cuibul era acoperit cu puf fin.( moale ) 

             Aveam un fin la București. ( se referă la o rudă ) 

  

8. Alcătuiește cȃte o propoziție ȋn care cuvȃntul gol să aibă sensuri diferite. 

    

 


