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Clasa I
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1. Sunetul și litera, silaba, cuvântul

REȚINEM!

� Sunetele se aud și se pronunță.
� În scris, sunetele sunt redate prin litere.
�  Literele din limba română, așezate într-o anumită ordine, alcătuiesc 

alfabetul limbii române.
� Cuvintele sunt alcătuite din silabe, iar acestea din sunete/litere.

1  Colorează imaginile ale căror denumiri conțin:
� � � sunetul a � sunetul p

� � � sunetul m � sunetul o

� � � sunetul e � sunetul t
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2  Găsește cuvinte care să înceapă, să conțină sau să se termine cu litera indicată.

 A_____ _____s_____ _______t
 U_____ _____o_____ _______l
 M_____ _____d_____ _______c
 E_____ _____ș_____ _______i

3  Înlocuiește litere pentru a obține alte cuvinte. Poți înlocui oricare literă.

  cal − cad, cap, car, caș

  lat −   ____________________________________________________________________________
  casă −   ____________________________________________________________________________
  rar −   ____________________________________________________________________________
  cald −   ____________________________________________________________________________
  cocoș −  ____________________________________________________________________________

4  Scrie cinci cuvinte care încep și se termină cu aceeași literă.

  capac

5  Formează cât mai multe cuvinte cu ajutorul literelor:

a     t     e     o     r     m     c     n

Fonetică și vocabular
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Clasa I

6  Completează silabele lipsă.

______ - mu - ță ti - ____ - rez

ba - na - ____ o - ____ - dă

e - ____ - fant ____ - ri - cel

7  Scrie în căsuță silaba care se repetă în fiecare șir de cuvinte.
  Notează în cerculeț de câte ori se repetă.

  a) mere, durere, sare, clare, repede, părere. 
       

  b) lume, alune, lună, Raluca, libelulă, lumină. 
       

  c) buburuză, Barbu, bunic, bucuros, ambulanță, bujor. 
       

8  Ordonează silabele și scrie cuvintele obținute.
 tă, țin −  _____________________   jor, bu − _____________________
 po, hi, tam, po − _____________________   ghe, tă, în, ța − _____________________
 pe, ri, ex, ment − _____________________   ci, cle, bi, tă − _____________________
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9  Completează silabele. Găsește cât mai multe cuvinte.

  ra- ___________         po- ___________         ___________-ghe- ___________         ex-___________ 

10  Continuă cu ultima silabă a cuvântului anterior.

  ora − racheta − ______________ − _____________

  petale − ______________ − ______________ − ______________

  lacrima − ______________ − ______________ − ______________

11  Scrie denumirile ființelor și lucrurilor din imagini.

12  ,,Alintă” cuvintele.

  carte − _________________________

  papuc − _________________________

  burete − _________________________

  haină − _________________________

  oaie − _________________________

  cizmă − _________________________

13  Eu spun una, tu spui multe!

  lalea −  __________________________

  școală −  __________________________

  creion −  __________________________

  comoară −  __________________________

  motor −  __________________________

  român −  __________________________

14  Încercuiește cu aceeași culoare cuvintele înrudite.

 rece copil cântare

 copilaș răceală copilăresc

 cântec cântăreț răcit

Fonetică și vocabular
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Clasa I

15  Scrie câte trei cuvinte care să denumească:
  a) fructe;

  b) animale;

  c) lucruri;

  d) profesii.

16  Cum poate fi?
  un măr − mare, acru, ________________________________
  un copac − ________________________________
  o lalea − ________________________________

17  Alcătuiește câte o propoziție cu fiecare cuvânt:
  jucărie, harnic, zâmbește.
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1  Scrie după dictare.

2  Încercuiește cu aceeași culoare silabele care formează un cuvânt.

vul
     

re
     

pe
    

coș
     

co
     

ie
     

pu
     

3  Completează silabele lipsă.
  hai - ____  gă - ____ - ____   ju - ____ - rii
  ____ - pe  bu - că - ____ - ____ - e  pri - ____ - ____ - ra

4  Scrie câte un cuvânt care:
  a) să înceapă cu litera ,,m“;

  b) să aibă la mijloc litera ,,a“;

Fonetică și vocabular
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Clasa I

  c) să se termine cu litera ,,l“.

5  Alcătuiește câte o propoziție care:
  � este formată din trei cuvinte;

  � conține un cuvânt din patru silabe;

  � conține cuvinte care încep cu aceeași literă.

BAREM DE CORECTARE: 

Calificativul

              

Exercițiul
FB

  
B

  
S

  

1. fără greșeli de scriere 1-4 greșeli de scriere 5-7 greșeli de scriere

2. 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt

3. 6 cuvinte 4-5 cuvinte 2-3 cuvinte

4. a, b, c a, b/b, c/a, c a/b/c

5. 3 propoziții 2 propoziții 1 propoziție
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