
O CĂLĂTORIE  PRIN LUMEA
MAGICĂ A LITERELOR

Fi e de lucru ș

pentru cls pregătitoare i cls Iș

CREATIVE FOR LIFE
prof. înv. primar Cornelia Bă ăț uș



1.Colorează toate literele a cu

 galben, iar

 literele A cu portocaliu.

a, m, M, A, v, 1, s, A, s, A, a,

4, b, D, A, a, a.

 

2. Încercuiește imaginile ce

reprezintă cuvinte care încep

cu litera a.

Litera A

3. Desparte in silabe denumirile animalelor si

desenează linii orizontale sub fiecare imagine de

mai sus.
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   LITERA   E

A    M    I   R    U   E

a   m    i       r     u   e

MA  MI  MU  ME  RA  RI  RU  RE

MAMA MAMI  MAME  MUMA  NUMERE

MARIA  MARA  MARI  

ERA MARE   MIRU 

 MURA – MURE

RAMA- RAME

MARAMA- MARAME

MEREU  EU ERA ERAU IERI URMARE 

MUMIE- MUMII

IE- II     MIRE- MIRI 

EU AM MURE. 

MARIA ARE MERE.

MARA E MARE.

MARU  ARE  ARMURA.
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LITERA L

LEU- LEOAICĂ                 omletă                                               luna mai   

LAMĂ                                 licurici                                               luna 

CĂMILĂ                             acuarele                                             anotimp- anotimpuri

CANAL                               miel- miei                                          lapte- unt- caș

LUMINĂ                            melc- melci                                        lacrimă

LEMN- LEMNAR             mioară-mioare                                    lăcrămioară

COPIL-COPII                    Mioara                                                calcul-calculator

ELENA                              inel                                                      ruletă

LITORAL                          lume                                                     lac -lacuri

CALMANT                       alintă                                                    loc- locuri

OLT                                   mal-cal-pal                                           eu  plec -tu pleci- el pleacă

LILIANA                          luni-marți-miercuri                               noi  plecăm-voi  plecați

                                                                                                        Ei/ ele pleacă

Elena are 5 lalele .

Ionela a primit un inel.

- Luni ai matematică?                                          

- Nu. Miercuri am. Luni am sport.

Ieri era un liliac în peșteră.

Marinela ia liliac mov pentru mama ei.

La Castelul Peleș  e Iuliana cu tatăl ei.

Prietenii mei călătoresc cu  o rulotă mare. 

La mare e multă lume.

Luna e satelitul Pământului.

În luna ianuarie e multă nea la munte. 

Camera mea e lună.

http://www.creativeforlife.ro/
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LITERA O

OM- OAMENI              

OU- OUĂ

NOR- NORI

TON- TONURI

AURIU- AURIE- 
AURII

MORAR- MORARI

ORAR- ORARE

ORA- ORE

OAIE- OI

TARE- TARI

MOTAN- MOTANI

NOTA- NOTE

OANA IA IA.

ION ARE OI.

E ORA 10. 

E UN NOR MARE.     
TATA E OIER.

EU AM UN MOTAN. 

TOMA IA 

TROTINETA.

TOMI E CUMINTE.

AUTOMAT

MARONIU

TOT

MARONIU

UIMIRE

UIMITOR

TOT

TOATE

ROI- ROIURI

NOU- NOI

AMATOR

AMATOARE

ROMAN- ROMANI

ROTIRE- ROTIRI

NOROI

NOROIT

OIER- OIERI

TONOMAT

TOMA

OANA

MIOARA

www.creativeforlife.ro



www.creativeforlife.ro  

LITERA S 

SANIE- SĂNII                                                  supărat 

SUNET- SUNETE                                           scrisoare 

SINAIA                                                            Sonia 

SPECTATOR                                                  Costel 

STAR                                                               soprana 

SPOR                                                              sirena 

EU SOSESC- TU SOSEȘTI                           sac-saci 

EL/EA SOSEȘTE- NOI SOSIM                      stilou 

VOI SOSIȚI- EI/ELE SOSESC                       sport 

SCRIITOR                                                      sos-sosuri 

SENATOR                                                      scaun-scaune 

SECRETARĂ                                                 supă-supe 

SOARE 

Dragă mamaie și dragă tataie, 

Sper că sunteți sănătoși. Eu sunt împreună cu prietenii mei și cu 

doamna învățătoare la Sinaia, la munte. E superb aici!  

Mă dau cu sania pe pârtie. Am făcut un om de nea . Sâmbătă vom 

schia.  

Îmi este dor de voi. 

                                                                              Vă sărut! 

                                                                                                                          Sonia 
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LITERA P 

 

PASĂRE- PĂSĂRI                   pătură - pături           

PICĂTURĂ- PICĂTURI            pelican- pelicani 

EU PUN- TU PUI                     pisoi=motan 

EL PUNE- NOI PUNEM           pom=copac 

VOI PUNEȚI- EI PUN              păun-păuni 

EU POT- TU POȚI                   cumpăr- cumperi 

EA POATE- NOI PUTEM         cap-capete 

VOI PUTEȚI- EI , ELE POT      pătrat-pătrate 

PICNIC                                     pictor- pictori 

 

CEI 7 PITICI 

Cei 7 pitici au 7 pătucuri. Ei se culcă seara la ora 9. Piticul cel mai mic 

vrea să citească povestea cu    Albă ca Zăpada.          

Morocănosul vrea să doarmă. E ostenit. Au muncit cu toții în mină,  

au scos aur. Mutulică îi împacă. Vor visa frumos la noapte. 

Somn ușor! 

 



LITERA T

TA TE TI TU 

TARE 

TERA

TINE

TUR

TINA

ATENEU-
ATENEE

TREN-TRENURI

TREI

TU

   

 

TIR

TUN

TATA

TANTI

TATAIE

TITAN

CUMINTE

TUTORE

TUNET

TEAMA

TENOR

TRIO

TRENA

TURTA-TURTE

TEMEI

TERMEN

TRIMIT- TRIMITE

TAINIC

TURTI

TOAMNA
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LITERA J

 Eu spun una , tu spui multe!

joc-      jocuri                                 Jianu                               jder              

japonez- ______                            Japonia                            jaguar

jandarm - ______                          eu judec-tu judeci            joben

jongler  -_______                                   el/ea j_______                  justifica

jucărie- j______                                     noi j________                   judo

jachetă- _______                                    voi j________                  jurnal

jalon-_________                                    ei/ele j_______                 junglă     

judecătorie______                                 muntele Jepii Mici            jenă                          
jeleu_________                                    Jack si vrejul de fasole       jumări                                  

mesaj-_________                                  râul Jiu                              strajă

lojă-_________                                     ojă                                     ajunge

vrăjitoare-  _____________                  vâjâit                                  curajos

 Ordonați cuvintele:

1. Jepii Mici, Jianu, a fost , pe muntele, telecabina, cu.

2. vrejul, Jack, a urcat, pe , de , fasole.

______________________________________________________

3. carnivor, trăiește, copaci, în, Jderul, este, un animal, și.

4. Râul, se varsă, Jiu, Dunăre, în.

Să învățăm zilele săptămânii! Scrieți câte o activitate pentru fiecare zi!

LUNI        MARȚI       MIERCURI       JOI        SÂMBĂTĂ        DUMINICĂ
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LITERELE Ă, ă                             

1.Să citim!

ACRĂ                                     număr- numere                        Noi căutăm un creion.

AMARĂ                                  cană- căni                                 Ionică are o nucă.

PARĂ- PERE                          ou- ouă                                      Mariuca ia cana cu cacao.

PĂR- PERI                             cămară- cămări                         Mămica mea e cu Aurica.

MĂR-MERE                          camera- camera                        Eu am o cană cu o mură.

MĂR- MERI                          cărare- cărări                             O mătură nu e curate.

PRUNĂ- PRUNE                   Crăciun                                       Tataie  are tocană cu mărar.

PRUN- PRUNI                      aruncată- aruncate                  Un tractor are o remorcă mare.

NUC—NUCI                         remorcă                                      Corina  e rănită.

NUCĂ-NUCI                         trenă                                           Trena ei e cu  roz.

MĂLIN                                  ren- reni                                      Miercuri eu  trec prin tunel.

MĂRIME- MĂRIMI             carioca                                        Carina trăia cu mamaia ei.

IARNĂ- IERNI                      umăr                                            Moș Crăciun are un ren.

IANUARIE                           arătător

MARTIE                              omăt

2. Să ordonăm silabele!

mor, re, că-                                                                         nu, tă, mi, na-

nu, a, ia, e, ri-                                                                      tu, mă, ri, că-  

mor, re, că-                                                                         ni, I, că, o-

re, coa, ră-                                                                          tă, nun-

3.Eu spun una, tu spui multe!                                                           4. Să colorăm!

murătură-                                              carton-                                                              

mură                                                        creion-

măr-                                                        număr-
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RECAPITULARE

rac- raci                                         trecător- trecători

mac- maci                                      taină- taina

iarna- iarnă                                     muncă- munci- muncitor

cartea- cărțile                                 sanie- sănii

calculator- calculatoare                   sănătate- sănătos

Eu am tocat mărar.                          Carmen ia o stea din pom.

Tu ai tocat pe tocător.                      Mama coace cozonacul.

Noi tocăm carnea.                            Bradul  e strălucitor.

Moș Crăciun are o sanie cu 9 reni.   Cartea mea e colorată.

Renul Rudolf are un nas roșu.          Iarna e în toi.  

Un om de nea e în curtea mea.         Ianuarie e prima lună din an.

Ionică are un caiet de matematică.
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LITERELE Ă, ă                             

1.Să citim!

ACRĂ                                     număr- numere                        Noi căutăm un creion.

AMARĂ                                  cană- căni                                 Ionică are o nucă.

PARĂ- PERE                          ou- ouă                                      Mariuca ia cana cu cacao.

PĂR- PERI                             cămară- cămări                         Mămica mea e cu Aurica.

MĂR-MERE                          camera- camera                        Eu am o cană cu o mură.

MĂR- MERI                          cărare- cărări                             O mătură nu e curate.

PRUNĂ- PRUNE                   Crăciun                                       Tataie  are tocană cu mărar.

PRUN- PRUNI                      aruncată- aruncate                  Un tractor are o remorcă mare.

NUC—NUCI                         remorcă                                      Corina  e rănită.

NUCĂ-NUCI                         trenă                                           Trena ei e cu  roz.

MĂLIN                                  ren- reni                                      Miercuri eu  trec prin tunel.

MĂRIME- MĂRIMI             carioca                                        Carina trăia cu mamaia ei.

IARNĂ- IERNI                      umăr                                            Moș Crăciun are un ren.

IANUARIE                           arătător

MARTIE                              omăt

2. Să ordonăm silabele!

mor, re, că-                                                                         nu, tă, mi, na-

nu, a, ia, e, ri-                                                                      tu, mă, ri, că-  

mor, re, că-                                                                         ni, I, că, o-

re, coa, ră-                                                                          tă, nun-

3.Eu spun una, tu spui multe!                                                           4. Să colorăm!

murătură-                                              carton-                                                              

mură                                                        creion-

măr-                                                        număr-
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Litera B, b 

 

 

 
 

alb-albă balenă bisturiu bulina- îmbulinat 

albastru-albaștri bagaj bivol bunic-bunică-bunici 

albăstrele cabană balerină blocat 

bob-bobițe boboc bogat-bogăție blană-blaniță 

boier îmbobocit brioșă boală-îmbolnăvit 

boltă Bogdan Bianca albină-albinuță 

borcan-borcănaș bol-boluri borsetă bostan 

braț bombat bucuros breloc 

 

 

 

1. Alcătuiește propoziții cu fiecare sens al cuvântului: 

• broască – 

broască - 

• banc – 

banc - 

• bancă - 

bancă - 

 
La bunici 

 
 

Sabin este la bunicii din Bucovina. În curtea bunicului sunt: patru brazi si trei pomi 

fructiferi: un măr, un păr și un cais. 

Bunicul său este  cioban. Oițele lui sunt albe și negre. El poartă îmbrăcăminte             

populară și are barba lungă și albă. În curte are un berbec alb care umblă tare mândru. Bunica gătește 

brioșe și bomboane cu  ciocolată neagră.  

Bunicul Barbu i-a cumpărat băiatului o bicicletă albastră. Sabin a fost foarte bucuros. 



LITERELE c, C

CANĂ- CĂNI                                CAL- CAI                    macara

CANAR- CANARI                        ANCA                          mămica

AC- ACE                                        AURICA                      crocant

ACRU- ACRI- ACRE                    CUI- CUIE                   corn-cornuri

CARIE- CARII                               CAR- CARE                corn-coarne

RACI- RACI                                   CUC- CUCI                 corn- corni

NUCĂ- NUCI                                 TOC- TOCURI            tac- taci-tace 

CRIN-CRINI                                  COC- COCURI            cort- corturi

CARMEN                                        CARTE                        tricou-tricouri

CRINA                                             ANCA                         arc-arcuri

CAMERA- CAMERE                     RICA                           comoara

Anca ia un tricou maro.                    ra, mea, ca-

Ionică e actor la teatru.                     na, Ca, ri-

Carmina are caramea.                       te, car-

Nicu are o carie mare.                       re, ca, me-

Marcu are o macara .

www.creativeforlife.ro
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Litera D, d 

 

delfin-delfinaș dădacă doină adidas-adidași 

 
deal-dealuri decis-indecis dicționar dânsa-dânsul 

dascăl=învățător dumneavoastră dăunător deschis-închis 

deplasare dulap dispărut detaliu 

doi-două decolare deceniu detectiv 

detergent defrișa degeaba dentist 

David Diana Daniel Dana 

dermatolog cadou=dar sandale bidon 

 

 

 
1. Scrie litera D în spațiile libere: 

 
 

ME_ICAMENT _OVLEAC _ROMA_ER 

ME_ICUL _ALMAȚIAN _EȘERT 

 
 

• A_INA ÎI _ĂRUIEȘTE LUI AN_REI UN CA_DOU. 

• _umitrescu ține un _iscurs _espre _repturile omului. 

• An_reea a cumpărat un _eo_orant _e la _rogherie. 

 

 

La doctor 

 
Dora este o fetiță în clasa a doua . Ea roade mereu  câte o acadea. Duminică dimineața a început să   

   o doară un dinte. Mama sa, Adina, a mers cu ea repede la un dentist. 

După control, doctorul stomatolog, Dumitru i-a spus Dorei că are nevoie de o plombă. Dintele ei 

are o carie, pentru că a mâncat prea multe dulciuri. Pentru a avea dinții drepți și frumoși, fetița  va purta 

aparat dentar . Primește în dar o diplomă pentru cel mai cuminte pacient. 

- Consumă doar alimente sănătoase și ai grijă de dantura ta! a spus doctorul. Să te speli pe dinți 

de două ori pe zi, nu uita, seara și dimineața! 
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   LITERA   E 

A    M    I   R    U   E 

a   m    i       r     u   e 

MA  MI  MU  ME  RA  RI  RU  RE 

MAMA MAMI  MAME  MUMA  NUMERE 

MARIA  MARA  MARI   

ERA MARE   MIRU  

 MURA – MURE 

RAMA- RAME 

MARAMA- MARAME 

MEREU  EU ERA ERAU IERI URMARE  

MUMIE- MUMII 

IE- II     MIRE- MIRI  

EU AM MURE.  

MARIA ARE MERE. 

MARA E MARE. 

MARU  ARE  ARMURA. 
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LITERA H, h

horn-hornuri         fată harnică-băiat harnic                   hortensia

 hoinar                   haină=îmbrăcăminte                         helancă

hanorac-hanorace el se odihnește, ea se odihnește        halva

hipopotam             noi ne odihnim, voi vă odihniți        hârtie

pahar-păhărel        ei se odihnesc, ele se odihnesc         hoț-hoție

tihnă                      a hrăni- eu hrănesc                            dihor

hotel-hoteluri        tu h________, el h_________,          Hagi

Horațiu                  ea h________, noi h________,         hobby

hoinărește             voi h________, ei/ele h________    hazliu

Ordonați cuvintele pentru a obține propoziții:

1.actor, un cunoscut , român, Horațiu Mălăele, este.
______________________________________________________ .

2. animal, un, Asia, are în, Africa , este, și sălbatic, Hiena, trăiește, care.

________________________________________________________ .

3. Gheorghe Hagi, fotbaliști, fost, unul cei, dintre , mai , mari, a, români.

_______________________________________________________ .

Haiduc

Haiduc este un cățel tare haios.Aleargă toată ziua prin casă și latră vesel. El are blănița maro și o pată 
neagră pe urechea stângă. 

Horia, un băiețel de 7 ani este stăpânul lui. Îl hrănește, îi dă apă, se joacă împreună.  În fiecare dimineață
și seară, îl scoate în parc la plimbare  .Nu uită să strângă după el mereu. Horia iubește natura și își dorește un 
mediu înconjurător curat și sănătos.A descoperit în parc o grădină cu florile lui preferate, hortensii albe și mov.

Haiduc este recunoscător  pentru grija primită și foarte iubitor cu Horia.

Ce bine este să ai un animal de companie!

http://www.creativeforlife.ro/
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LITERA L 

LEU- LEOAICĂ                 omletă                                               luna mai    

LAMĂ                                 licurici                                               luna  

CĂMILĂ                             acuarele                                             anotimp- anotimpuri 

CANAL                               miel- miei                                          lapte- unt- caș 

LUMINĂ                            melc- melci                                        lacrimă 

LEMN- LEMNAR             mioară-mioare                                    lăcrămioară 

COPIL-COPII                    Mioara                                                calcul-calculator 

ELENA                              inel                                                      ruletă 

LITORAL                          lume                                                     lac -lacuri 

CALMANT                       alintă                                                    loc- locuri 

OLT                                   mal-cal-pal                                           eu  plec -tu pleci- el pleacă 

LILIANA                          luni-marți-miercuri                               noi  plecăm-voi  plecați 

                                                                                                        Ei/ ele pleacă 

Elena are 5 lalele . 

Ionela a primit un inel. 

- Luni ai matematică?                                               

- Nu. Miercuri am. Luni am sport. 

Ieri era un liliac în peșteră. 

Marinela ia liliac mov pentru mama ei. 

La Castelul Peleș  e Iuliana cu tatăl ei. 

Prietenii mei călătoresc cu  o rulotă mare.  

La mare e multă lume. 

Luna e satelitul Pământului. 

În luna ianuarie e multă nea la munte.  

Camera mea e lună. 
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LITERA O 

 

 

OM- OAMENI                          

OU- OUĂ 

NOR- NORI 

TON- TONURI 

AURIU- AURIE- 

AURII 

MORAR- MORARI 

ORAR- ORARE 

ORA- ORE 

OAIE- OI 

TARE- TARI 

MOTAN- MOTANI 

NOTA- NOTE 

OANA IA IA. 

ION ARE OI. 

E ORA 10.  

E UN NOR MARE.        

TATA E OIER. 

EU AM UN MOTAN.            

TOMA IA  

TROTINETA. 

TOMI E CUMINTE. 

 

AUTOMAT 

MARONIU 

TOT 

MARONIU 

UIMIRE 

UIMITOR 

TOT 

TOATE 

ROI- ROIURI 

NOU- NOI 

AMATOR 

AMATOARE 

ROMAN- ROMANI 

ROTIRE- ROTIRI 

NOROI 

NOROIT 

OIER- OIERI 

TONOMAT 

TOMA 

OANA 

MIOARA 
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LITERA T 

TA TE TI TU  

TARE  

TERA 

TINE 

TUR 

TINA 

ATENEU-

ATENEE 

TREN-TRENURI 

TREI 

TU 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

TIR 

TUN 

TATA 

TANTI 

TATAIE 

TITAN 

CUMINTE 

TUTORE 

TUNET 

TEAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENOR 

TRIO 

TRENA 

TURTA-TURTE 

TEMEI 

TERMEN 

TRIMIT- TRIMITE 

TAINIC 

TURTI 

TOAMNA 
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LITERA V

VAS-VASE                        Valentin-Valentina        voinic

VAPOR-VAPOARE          Vasile Vasilica              Prâslea cel Voinic

VIU-VIE-VII                       Viorica- Viorel             cavaler

VULPE-VULPI                   volan                             vulpe vicleană

VOLUNTAR                      voce voci                        variantă

VACĂ- VACI                     vioară-violonist              Vaslui

VALE-VĂI                          pian- pianist                   Viena

VEVERIȚĂ                         veterinar                         Munții Vrancei        

VARĂ-IARNĂ                   vioi vioaie vioi                Veronica

PRIMĂVARĂ                    violet=mov                      Vasile

TOAMNĂ                           vestă                                Victoria

VESEL                                viperă                              victorie=reușită

Vulpea cea vicleană

 În pădurea din Munții Vrancei sunt multe vulpi roșcate.

Una o cunoaște pe vulpea cea vicleană  din povestea Ursul păcălit de 
vulpe. Ne povestește cum ea a luat tot peștele unui om. Ursul voia și el 
să mănânce pește. Însă șireata nu voia să îi dea. 

Voi ce ați fi făcut dacă erați în locul vulpii? 

http://www.creativeforlife.ro/
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LITERA Z, z

Azor                     zi- zile                           ziar- z_____

zacusca                 iaz-iazuri                       zidar- z_______

Zina                       zar-zaruri                      zână- _______

Eu zâmbesc           tu zâmbești                   dinozaur- d_______

El/ea zâmbește      noi z_______               zambila- z_________

Voi z_______        ei/ele z_______           zimbru- z________

10-zece                  11- unsprezece             12- _____________

13-________         14- _________             15- _____________

16- ________        17 -_________             18- ____________

22- _________      25-________                30-________________

31-__________      zahăr                            zâmbăreț

eu zic- tu zici        el/ea _________            noi __________

LA ZOO

Astăzi , împreună cu colegii mei de clasă am plecat la Zoo cu autobuzul
școlar. Cu toții eram zâmbitori și nerăbdători să vedem cât mai multe animale
din multe zone ale lumii.

- Uite o zebră! zice Daniel.
- Eu am văzut și un pui de zebră! spune și Andreea. E atât de drăgălaș!

- Priviți, berzele au pui! Ce pufoși sunt!exclamă Thea.
- Eu am zărit o barză sus pe stâlpul de telegraf de la bunica!

declară mândru Ștefan. 
La acvarii, copiii numără meduzele. Matei zice că el a
văzut douăsprezece meduze argintii.

Tigrul bengalez îi privește cu atenție pe vizitatori. 

Ce zi minunată au avut elevii clasei pregătitoare  a gărgărițelor
creative!
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LITERA Î

ÎN                            între              întuneric- lumină   

ÎNTÂI                      însoară         întunecat- senin

ÎNNOPTAT             înscris          eu înot, tu înoți

ÎNCĂ                       îi                   el înoată, ea înoată

ÎMPUNS                  însămi          noi înotăm, voi înotați

ÎMPART                  însumi          ei, ele înoată

ÎMPĂRAT               încăpere        împuns- neîmpuns

ÎMPĂRĂTEASA    încărcător      înapoi- înainte

ÎNRĂMA                întors             începe-termină

Completează cuvintele cu litera î:

_mpacă, _mpărat,  _mpărăție, _ntins, _nsutit, _nmiit, _mpărțit

            ÎN PARC

        Sonia e în parc cu sora ei, Ana. Au înălțat         

Un multicolor cu aer cald se rotește în aer.

Ce întunecat e cerul! Începe să plouă. Cele 2 surori o iau înapoi
spre casă.

În următoarea zi , vor înota la piscină cu părinții lor. Le place mult 
înotul, e sportul lor preferat. 
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LITERA X 

CS                                                    GZ                                               CS 

PIX-PIXURI                                  EXAMEN                                 XEROX 

XENIA                                           EU  EXAMINEZ                      XEROXEZ 

XENOPOL                                     TU EXAMINEZI                     XEROXEZI 

XILOFON                                      EL/ EA EXAMINEAZĂ          XEROXEAZĂ 

SAXOFON                                    NOI EXAMINĂM                    XEROXĂM 

EXCURSIE                                    EI/ELE EXAMINEAZĂ          XEROXAȚI 

BOXĂ-BOXE                                EXIST/ EXIȘTI                        INOX                                                                          

TEXT-TEXTE                                EXECUTA                               XEROXEAZĂ 

BOXER                                          EXISTAȚI                                 FIX                                                       

EXISTĂ                                          EXAMINATOR                        CLAXON-CLAXOANE 

AXĂ- AXE                                     EXERCIȚIU                             TAXĂ - TAXE                                                                                                 

CLAXONEAZĂ                             EXERCIȚII                               ALEXANDRU                       

MIXT -MIXTĂ                               EXACT                                     MEXIC                                            

EXCURSIONIST                            EXPLICAȚIE                           RELAXAT                                                          

EXPLICAȚII                                   EXECUT                                  RELAXATĂ                                                      

EXPLICA                                        EXERSEZ                                 SCONCS-SCONCȘI 

EXTRATERESTRU                       EXASPERANT                        TICSIT-TICSITĂ 

RUCSAC-RUCSACURI        

ZIUA EUROPEI 

Astăzi este 9 Mai, Ziua Uniunii Europene. Cu ajutorul lui Paxi, copiii vor face o călătorie virtuală prin 

Europa. Vor să cunoască oameni noi, să se joace împreună. 

Uniunea Europeană       este un grup de 27 de state din Europa, din care fac parte țările: 

Belgia, Franța, Italia , Spania, Luxemburg, Olanda, Germania, Portugalia, România și multe altele.  

Steagul Uniunii Europene cuprinde 12 steluțe aurii pe un fundal albastru și simbolizează unitatea, înfrățirea 

dintre popoare.  

- Eu am aflat că Imnul UE este o melodie compusă de Bethoven  și se numește Odă Bucuriei! exclamă    

Xenopol încântat. Voi cânta la xilofon. 

-      Sunt mândră că țara mea este în UE! exclamă Xenia.        

- Rolul Uniunii Europene este acela de a asigura pacea, de a ne apăra drepturile!  menționează 

Alexandra.                        

- Este atât de plăcut să ai prieteni din lumea întreagă! intervine extaziată Ximena.  

- Îți mulțumim, Paxi, pentru minunata excursie prin Europa! spune Xenobia. 
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LITERELE Ț, ț, Ș,ș 

lanț-lanțuri               

șarpe-șerpi                                    

Țiriac 

ață-ațe                       

șiret-șireturi                                 

șanț-șanțuri 

colț-colțuri                 

șir-șiruri                                        

țiuit 

maț=intestin              

șarpe                                            

țară=patrie 

țambal                      

Paște                                           

țap-țapi 

țârâit                           

aștern-așterne                             

arțar-arțari 

preț                             

preș -preșuri                                

oiță=mieluță      

 

țurțuri, streașina, 

sunt, mulți, La, casei. 

tenismen, mare, 

Țiriac Ion, este, un. 

șiret, Lupul, cel , 

oițele, mănâncă. 

Am călătorit,  Arțar 

cu, prietenii, la. 

 

neprețuit                     

copil-copilaș                                

mână-mânuță 

viță de vie                   

mănușă                   

uiți- voi uitați 

clanță                          

aștept- așteptăm    

colț-colțișor 

creveți                                                                                 

șovăi                       

țuică 

țap-țapi                       

șuncă-șunculiță       

șnur 

Mureș 

țânțar 

Țânțăreni 

Vlad Țepeș  

țipar 

 

 

 

 

 

 

 

 

oraș-orașe                          

oștean=militar 

Maramureș 

maramureșean 

țip-țipăm                     

și                              

șuierat 

șapte 

Șincai 

țelină                           

poștă-poștaș            

șoim 

țărm-țărmuri        

pește-pescărie-

pescar   

șoarece-șoareci 

țurțuri                         

șervețele                    

șa 


