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DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

CLASA:  I 

SUBIECTUL LECŢIEI: Sunetul și grupul de litere „ghe / Ghe” 

TIPUL LECŢIEI: dobândire de noi cunoștințe 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN LECŢIE: Comunicare în limba română 

                                                             Muzică și mișcare 

Arte vizuale și abilitǎți practice 

       

COMPETENTE SPECIFICE INTEGRATE: 

 

1.COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare  

3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână  

4.1. Scrierea literelor de mână  

 

2.MUZICĂ ȘI MIȘCARE 

1.2. Receptarea unor sunete din mediul înconjurător şi din natură, cu durate, intensităţi şi viteză de 

succesiune contrastante 

 

3.ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE 

2.3. Realizarea de obiecte folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile 

 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

 

CLR 

     O1  - să realizeze corespondența dintre cuvinte și grupurile de litere studiate 

     O2  -să dea exemple de cuvinte care conțin în diferite poziții grupul de litere  ,,ghe”;     

     O3 - să citească ȋn ritm propriu corect şi conştient cuvinte ( cel puțin douǎ din cinci), propoziţii ce 

conţin sunetul ,,ghe”;     

     O4 – sǎ formuleze cel puțin un rǎspuns corect pentru ȋntrebǎri referitoare la conținutul textului 

citit; 



     O5  - să ordoneze/ sǎ separe cuvintele într-o propoziţie ( formatǎ din 3-4 cuvinte) ; 

     O6  -  să scrie corect grupul de litere,,ghe”, cuvinte și enunțuri, menținȃnd distanța dintre elementele 

grafice, dintre litere și dintre cuvinte; 

     O7 – sǎ colaboreze cu membrii grupului ȋn realizarea sarcinilor de lucru, conform unor reguli 

stabilite ( cel puțin atunci cȃnd este motivat și sprijinit de cǎtre ȋnvǎțǎtor).         

MM 

       O8- -să recunoască sunete din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui etc.) ; 

          AV/AP 

       O9  - să utilizeze tehnici accesibile de lucru pentru colorarea / personalizarea imaginii 

animalulului obținut; 

   

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

1.Verificarea cunoștințelor dobândite anterior, referitor la  grupurile de litere studiate, se face prin 

intermediul unui joc de corespondență                                                                         

Se va accesa următorul link: https://learningapps.org/watch?v=p4ukbf6jk20 

2. Captarea atenției se face prin intermediul unei ghicitori: 

  Doar în zori și pe-nserat /Ne uimește prin cântat ./Are pene cafenii, /Știe multe melodii.                      

(Privighetoarea)                                                                                              

Se vor recita și versurile: Dumnezeu i-a dat anume, / Cel mai dulce glas din lume, / Viers ce tulbură 

și - alină/ Măreție de regina.(Cartea cu păsări, versuri de Arcadie Suceveanu) 

3. Se desparte în silabe cuvântul ,,privighetoare”și se desprinde un nou grup de litere-grupul de litere 

,,ghe”-   pri-vi-ghe-toa-re 

4. Se va prezenta textul ,,Privighetoarea “, după H.Ch.Andersen.Se va desprinde și analiza cuvântul 

,,privighetoare” , unde grupul ,,ghe”, formează o singură silabă. Se dă exemple și de alte cuvinte care 

conțin grupul de litere ,,ghe”.Se descoperă cele trei litere din care este format grupul. Se rostește cu 

claritate sunetul, iar elevii formează grupul de litere.Se solicită elevilor exemple de alte cuvinte care 

conțin grupul de litere ,,ghe” și se specifică locul pe care îl ocupă grupul în cuvânt. Se vor da exemple 

de cuvinte cu grupul de litere,,Ghe”. Se compun cu ajutorul alfabetarului decupat cuvinte care conțin 

noul grup de litere. Se vor alcătui propoziții.  

✓ Se va citi textul ,,Privighetoarea”, după H. Ch. Andersen în șoaptă, cu voce tare, model 

https://docs.google.com/document/d/1i7XQSFUJZYVD-

GeDrA1a4eKFh16si8fUWX583aSKwl0/edit?usp=sharing 

✓ Se discută pe baza textului, se explică cuvintele noi și folosirea semnelor de punctuație 

 

https://learningapps.org/watch?v=p4ukbf6jk20
https://docs.google.com/document/d/1i7XQSFUJZYVD-GeDrA1a4eKFh16si8fUWX583aSKwl0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1i7XQSFUJZYVD-GeDrA1a4eKFh16si8fUWX583aSKwl0/edit?usp=sharing


5. Se citesc cuvinte care conțin grupul de litere ,,ghe, Ghe” și se explică scrierea grupului de litere 

,,ghe” și  ,,Ghe” .Se va accesa link-ul: https://youtu.be/OpE_XM-KgNo 

6. În finalul lecției copiii vor  asculta glasuri de păsărele ,,,Cântecul păsărilor” și vor  

realiza o căsuță pentru privighetoare: https://ro.pinterest.com/pin/609745237053237613/ 

          https://youtu.be/xBvV6LVNuQ4         https://youtu.be/y2e2LNLfpzs 

 

 

Sunetul și grupurile de literele ,,ghe”, ,,Ghe” 

Fișă de lucru pe grupe 

                              Privighetoarea 

de Hans Christian Andersen 

               Povestea pe care v-o spun acuma s-a întâmplat în China, în vremuri străvechi. 

Palatul împăratului Chinei era cel mai frumos din lume, clădit numai din cel mai scump porţelan, dar 

aşa de sfărâmicios, aşa de gingaş, încât trebuia să umbli cu mare băgare de seamă prin el – să nu se 

spargă. În grădină erau nişte flori minunate şi de cele mai frumoase atârnau zurgălăi de argint, care 

sunau mereu, ca să nu treacă cineva pe lângă ele şi să nu le vadă. Grădina era plină de minunăţii şi 

era aşa de mare încât nici grădinarul nu ştia până unde se întinde; dacă mergeai tot înainte ajungeai 

într-o pădure cu copaci înalţi şi lacuri adânci. Pădurea mergea până la marginea mării şi marea era 

albastră şi adâncă. Corăbiile treceau chiar pe sub ramurile copacilor şi într-un copac era o 

privighetoare care cânta aşa de frumos încât până şi un biet pescar care nu-şi mai vedea capul de 

treabă şi de griji se oprea în loc şi asculta când venea noaptea să-şi ridice năvodul. 

https://docs.google.com/document/d/1i7XQSFUJZYVD-

GeDrA1a4eKFh16si8fUWX583aSKwl0/edit?usp=sharing  

 

Citeşte cu atenţie textul şi răspunde la cerinţe: 

1. Descoperă cuvintele cu același sens din coloana alăturată: 

laude                                             bara 

văzduh                                  față 

ghirlande                                   aprecieri 

stinghie                                      dedicate 

https://youtu.be/OpE_XM-KgNo
https://ro.pinterest.com/pin/609745237053237613/
https://youtu.be/xBvV6LVNuQ4
https://youtu.be/y2e2LNLfpzs
http://www.povesti-pentru-copii.com/hans-christian-andersen.html
https://docs.google.com/document/d/1i7XQSFUJZYVD-GeDrA1a4eKFh16si8fUWX583aSKwl0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1i7XQSFUJZYVD-GeDrA1a4eKFh16si8fUWX583aSKwl0/edit?usp=sharing


chip                                       cer 

închinate                         împletituri 

 https://learningapps.org/watch?v=p86w41iac21  

      2.  Completați cuvintele următoare cu grupurile de litere potrivite: 

_____ - veci       An - ___ - luș        mer - ___                 ___- rin - ță           

___- re - șe         ră - ___ -  tă                  re - ___ - na             ra -___- tă 

 https://learningapps.org/watch?v=p3gmibojn21  

      3.  Tăiați forma incorectă: 

privighetoare / privighitoare 

unghe / unghie 

ceată / ciată 

genunchi / genunghi 

ghirlandă / gherlandă 

ghiuveta / chiuveta 

https://learningapps.org/watch?v=prhbechz521  

4.Scrie trei nume de păsări/animale care conțin grupul de litere ghe! 

 

5. Scrie trei nume de persoane care conțin grupul de litere,, ghe” (la început, în cuprins, la final)! 

 

https://wheelofnames.com/ro/7bx-r8r uilofneims 

6. Ordonează cuvintele pentru a obține o propoziție apoi trancrie-o. 

privighetorii    Cântecul     a     minunat   fost !  

 

https://learningapps.org/watch?v=pdg1vjt5321  

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p86w41iac21
https://learningapps.org/watch?v=p3gmibojn21
https://learningapps.org/watch?v=prhbechz521
https://wheelofnames.com/ro/7bx-r8r
https://learningapps.org/watch?v=pdg1vjt5321


Sunetul și literele ,,ghe”, ,,Ghe” 

Test de evaluare 

 

 

1.  Eu spun una, tu spui multe:                     2. Eu spun multe, tu spui una:      

     privighetoare –                                                     baghete – 

     gheată –                                                          gheare– 

     dulgher–                                                           gherghine– 

     ghemotoc–                                                  ligheane– 

https://learningapps.org/watch?v=py9n60nck21  

     3. Desparte cuvintele în silabe:        

              ghemuit–                                                            veghează- 

              înghețat–                                                            spaghete-  

              gherghef–                                                              ungher- 

              ghepard–                                                             ghem- 

https://learningapps.org/watch?v=p53xrtyan21  

    4. Înlocuiește grupul de litere ,,ge “cu grupul de litere ,,ghe” din cuvintele date : 

               gem-                                                                    George- 

               geme-                                                                  Angelina- 

https://learningapps.org/watch?v=pgntoqdpc21  

    5. Completează  propozițiile cu unul din cuvintele: înghețat, gheață, ghete. 

                Din cauza temperaturii scăzute apa a _____________________ . 

               Am cumpărat o pereche de _____________________ . 

              Daniel a alunecat pe ______________________. 

https://learningapps.org/watch?v=p5mvr63j521  

   6. Ordonează propozițiile pentru a forma un text. Scrie-le pe caiet și dă un titlu potrivit textului 

             Cântecul ei l-a fermecat pe împărat. 

             Un împărat voia să știe ce pasăre cânta mai frumos. 

             Însă, nicio pasăre nu l-a cucerit. 

             La sfârșit a venit privighetoarea. 

             La curtea lui au fost invitate toate păsările din împărăție. 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=py9n60nck21
https://learningapps.org/watch?v=p53xrtyan21
https://learningapps.org/watch?v=pgntoqdpc21
https://learningapps.org/watch?v=p5mvr63j521


___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

https://learningapps.org/watch?v=pyos8qjfk21  

 

Sunetul și literele ,,ghe”, ,,Ghe” 

Activități în completare: 

➢ Căutați în rebusul de mai jos cuvinte care să conțină grupul de litere ,,ghe”. 

https://learningapps.org/watch?v=pc3h1ioy321  

 

➢ Realizați corespondența între grupurile de litere și cuvintele care conțin  

grupurile de litere respective 

 

 https://learningapps.org/watch?v=p4ukbf6jk20   

❖ Frământări de limbă : 

,,Cântecul cântat de cântăreața încântătoare încânta cântărețul încântat de cântarea cântăreței”. 

❖ Să ascultăm întreaga  poveste ,,Privighetoarea “, după H. Ch. Andersen 

https://youtu.be/KirpCsGop80                      

https://youtu.be/1-_latpxRYk 

❖ Să aflăm informații noi despre privighetoare  

https://drive.google.com/file/d/1HN_NSsUweNuZlAU_nHPY4E2oran6vQfj/view?usp=sharing  

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pyos8qjfk21
https://learningapps.org/watch?v=pc3h1ioy321
https://learningapps.org/watch?v=p4ukbf6jk20
https://youtu.be/KirpCsGop80
https://youtu.be/1-_latpxRYk
https://drive.google.com/file/d/1HN_NSsUweNuZlAU_nHPY4E2oran6vQfj/view?usp=sharing


❖ Să realizăm o colivie pentru privighetoare! 

 

 

 

❖ Puteți realiza o căsuță pentru păsări urmînd etapele descrise în videoclip 

https://youtu.be/eFC2LoLxRyo 

❖ Puteți face o colivie pentru păsări accesând link-ul  

https://ro.pinterest.com/pin/609745237053237613/ 

 

SUCCES! 

https://youtu.be/eFC2LoLxRyo
https://ro.pinterest.com/pin/609745237053237613/

