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Teste iniţiale

 1. Desparte în silabe:
 dulapuri (.....................................................) gheţuş (.....................................................)
 prieten (.....................................................) handbal (.....................................................)

 2. Completează cuvintele cu grupuri de două/trei litere:
_____upercă, dreptun______, ____or_____, ra______tă, li____an, fra____l, ____riac, ___or____ţă.

 5. Ce semne de punctuaţie se impun?
	  Acesta este un băiat 
	  Vă mulţumim  am observat 
	  Un nume încă nu i-am dat 
 Să-i spun Fănică 
 Să-i spun Costică 
 Să-i dau un nume mai de soi 
 Aştept propuneri de la voi 

(Nina Cassian, Încurcă-lume)

 6. Se dă textul:
Atenţie!

	 În	ziua	de	joi,	8	octombrie,	ora	17,	se	organizează	la	Clubul	elevilor	o	selecţie	a	băieţilor	de	9	–	11	
ani,	pentru	constituirea	unei	echipe	de	fotbal	a	oraşului.
 Acesta este:
 a) un bilet; b) o felicitare; c) un afiş.

 PE

 3. Alege din coloană ortograma corespunzătoare pentru enunţurile:
	 •	...................... zi ei ...................... jucat badminton.
	 • — Cine ...................... deplasat sacoşa......................?
	 • Azi ...................... mâine mergem ...................... Mall.
	 • Elvira ...................... puţin ...................... prăjitură.
	 •	...................... raion nu ...................... vândut nimic.

 4. Scrie un bilet unui coleg de clasă, prin care 
îi soliciţi ceva.

Testul 1

într-o
într-un
dintr-o
dintr-un
sa / s-a
sau / s-au
ia / i-a

______________

____________________________________
____________________________________
____________________________________

_________________
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Utilizarea ortogramelor: 
ia / i-a; iau / i-au; la / l-a; va / v-a

 2. Înscrie corect în tabel cuvintele următoare, după modelul dat: şcoală,	 veni,	penarul,	 întâlnit,	
ajutat,	deranjat,	autobuzul,	primit.

ia... i-a... i-au... iau... la... l-a... va... v-a...
cartea

  
 
  

întrebat văzut avionul bibliotecă cunoscut citi arătat

 4. Compară situaţiile:

  • Andrei l-a condus  pe Ianis la aeroport .

  • Veveriţa Dale i-a spus  ariciului să ia  şi el câteva alune.

  • — V-a spus  Carmina că va veni  şi Radu în excursie?

  • I-au povestit  bunicii că ei iau  numai note bune la şcoală.

 1. Citeşte cu atenţie textul şi observă cuvintele subliniate!
  Este toamnă. Bunicul ia din livadă fructele coapte. El i-a spus nepotului că acestea sunt cele mai 
gustoase.
  La tot pasul, frunzele ruginii se aştern ca un covor. Acest lucru l-a uimit pe nepot.
  Într-un colţ al livezii, veveriţele iau alune şi îşi fac provizii pentru iarna care va veni. I-au spus şi 
ariciului să îşi aranjeze cămara.
  V-a spus cineva că a venit toamna? 

 3.  Alcătuieşte enunţuri cu construcţiile obţinute la exerciţiul anterior. 
Model: ia	cartea. Aura	ia	cartea	de	poveşti.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 PEIniţiere  Înţelegere 

 PE-PP

PE - PP 1 Ortografia şi punctuaţia
Unitatea
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 • la şcoală / l  - a văzut • iau flori / i  - au ajutat
    ↓	 	 	 			↓
indică   a lua
direcţia 
 • ia cartea / i  - a spus • va veni / v  - a corectat
    ↓	 	 	 		
a lua

 5.  Colorează imaginea sub care toate enunţurile sunt scrise corect!

 6.  Taie forma incorectă!

  a) Vulpea la
l-a

 poftit pe cocor la
l-a

 masă.

  b) El i-a
ia

 spus că o să i-a
ia

 o notă bună la test.

  c) Cred că va
v-a

 spus că nu va
v-a

 veni prea repede acasă.

  d) I-au
Iau

 spus abia ieri că nu iau
i-au

  multe veste de salvare pentru bazin.

 PE CE TREBUIE SĂ ŞTII

PE–PP ÎNVĂŢĂM PRIN JOC

Veriga slabă! 

 Jocul se desfăşoară în lanţ. Fiecare elev va alcătui 
un enunţ cu ortograma corespunzătoare unei petale.
 Cel care nu foloseşte corect ortograma în enunţ 
iese din joc.

V-a veni la timp.
Eu iau penarul roz.
El nu ia spus ce îl supără.

La munte ninge.
El ia autobuzul.
V-a povestit ce a păţit?

Nu l-a văzut pe fratele lui.
Ia plăcut tortul.
I-au cântat multe colinde.

+

+

+

+

la ia

va

iau
i-a

i-au

l-a

v-a

Alege!
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 2.  Alege şi completează!

 1.  Transformă după model cuvintele subliniate:
 Model: Carmina îi oferă o bomboană. → Carmina i-a oferit o bomboană.
  Sabina îi spune o poveste. ________________________________________________
  Gabriel îi face o surpriză. ________________________________________________
  Marius îi răspunde la scrisoare. ________________________________________________

 3.  Citeşte atent enunţurile de mai jos:
  „Când ...... trimis părinţii la învăţătură, uliţa ...... întovărăşit până la colţ; mai mult nu putea. De 
acolo ...... privit o clipă şi ...... întors spre casă, lăsându-l singur.”
  (Ionel Teodoreanu, Uliţa	copilăriei)
  Formele omise sunt, în ordine, în seria:
 a) l-a, l-a, l-a, s-a;  c) l-au, l-a, l-a, s-a;
 b) l-au, s-a, l-a, la;  d) l-au, la, l-a, sa.

Consolidare  Aplicare şi exersare PE

iau va LaV-a I-au i-a

.......... munte a început să ningă.

.......... spus de concurs?

Iepurii şi căprioara ......... nuci poleite.

Mama ......... împletit băiatului un colac.

........... atras atenţia de nenumărate ori.

Nu .......... fi soare astăzi.

 4.  Taie cu o linie varianta incorectă!

Va
fi frumos la munte. Ce 

va

v-a
 spus Ioana despre revistă?

Laura 
va

v-a
 scrie o compunere despre iarnă.

V-a

 5.  Formulează propoziţii cu fiecare dintre cuvintele de mai jos:

va iala iauv-a i-al-a i-auEDITURA P
ARALE
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Afişul

 1. Citeşte cu atenţie afişele!

 PEIniţiere  Înţelegere 

 PE-PP

a)

c)

b)

d)

Şcoala „Liviu Rebreanu” 
organizează Şcoala „Liviu Rebreanu” Mioveni 

organizează

Primăria oraşului Mioveni 
organizează campania

Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” 
Mioveni

Cartier Făget

Ediţia a VIII-a

4 aprilie 2016
ora 9:00

Casa de Cultură 
a Sindicatelor 
Mioveni

Concursul Judeţean
F e s t i v a l u l 
Pr imăver i i

Concursul 
Judeţean

16.01.2016
ora 8:00 – 10:00

Micii 
Campioni

Centrul cultural Mioveni 
organizează spectacolul

Centrul cultural Mioveni

Un mărţişor 
muzical

România prinde rădăcini
01.03.2016
ora 18:00

04.04.2015
ora 9:00

PE - PP 4 Textul de informare  
şi funcţional

Unitatea
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 2.  Scrie cărui tip de eveniment i se adresează fiecare afiş de mai sus: 

  a)  __________________________________________________________________________

  b)  __________________________________________________________________________

  c)  __________________________________________________________________________

  d)  __________________________________________________________________________

 3.  Ce asemănări sunt între cele patru afişe prezentate?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 4.  De ce crezi că este important un afiş?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

• Afişul sau posterul este o tipăritură de mari dimensiuni, care se foloseşte pentru 
promovarea unui eveniment. Acesta are rolul de a atrage atenţia trecătorilor asupra 
evenimentului respectiv, atât prin mesajul tipărit, cât şi prin imaginile folosite.
•	Fiecare afiş conţine următoarele informaţii:
 – organizatorii evenimentului;
 – ora începerii evenimentului;
 – data;
 – locul unde va avea loc evenimentul respectiv.

 PE CE TREBUIE SĂ ŞTII

   Descoperă cuvântul-cheie pe coloana marcată.

1
2

3
4

PE–PP ÎNVĂŢĂM PRIN JOC

1. Cei care propun evenimentul.
2. Pentru a atrage atenţia trecătorilor, afişul 

trebuie să fie …
3. Îl folosim pentru promovarea unui …
4. Prin el transmitem un …
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 1.  Ciorchinele
 La ce te gândeşti când spui cuvântul „afiş”?

 2.  Adevărat sau fals (A / F)?
 • Prin afiş se face publicitate unui eveniment.  
 • Este de aceleaşi dimensiuni cu invitaţia.  
 • Într-un afiş textul trebuie să conţină multe expresii frumoase. 
 • Pe el se notează: organizatorii, data, ora şi locul desfăşurării evenimentului. 
 • Afiş sau flyer. 
 • Într-un afiş folosim şi imagini sugestive.  

 4.  Ce informaţii lipsesc din afişul alăturat?
  Completează-l!
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 3.  Realizează un afiş care să conţină datele necesare pentru a avea un mesaj clar.
	 • 16 iulie 2016; • Orele 1930; • organizează;
	 • Campionatul Naţional de Nataţie; • Bazinul de Înot din Mioveni;
	 • Consiliul Local şi Primăria Oraşului Mioveni; • Adaugă şi două imagini sugestive.

Consolidare  Aplicare şi exersare PE

afiş

Circul Globus
organizează spectacolul

O lume de vis!
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