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1. Alcătuiți  un text după următoarele imagini:

2. Te-ai simțit vreodată precum cățelusul din imagine? Ce sentimente erau
in suflețelul tău?

3. Ce sfat  dai copiilor neprietenoși?

4. E mai frumoasă joaca împreună sau singur?

5. Descrie trei jocuri preferate ale tale?

6. Realizează o insignă uriașă  pentru  un prieten. Poți
folosi  această imagine sau alta. Insigna trebuie să aibă formă
specifică acestei bijuterii.
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1. Ce face băiatul din imagine?

2. Cum credeți că se numește

băiatul? Dar păsărica?

3. Cu ce hrănește pasărea?

4. De ce ea este tristă?

5. Ce anotimp este afară?

6. Cum sunt ramurile

copacilor?

7. Ce acțiune  frumoasă și bună

face băiatul?

8. Ce vizează  acesta?

 Alcătuiește un text  după imaginea data!

 Întrebările  sunt orientative. Dacă te ajută  folosește-le!  Mai  frumos iese
dacă ești creativ!

 Nu uita să dai titlul potrivit!

Cuvinte care  exprimă acțiuni:

- A merge                         …………                          …………

- ………..                       .………...…………

………..                         ………… …………

………..                         …………                          …………

………..                         …………                          …………

………..                         …………                          …………

………..                         ………… …………

………..                         …………                          …………
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1. Unde locuiește broscuța din
imagine?

2. Cum crezi că este decorată
căsuța și din ce material și-a
confecționat  mobilierul?

3. Ce a depozitat în borcane?
4. Ce  are pe măsuța din fața

patului?
5. Oare de ce are un tortuleț?
6. Ce crezi că visează  broscuța?

( poți să  apelezi la imaginația
ta și să povestești un  lucru, o
situație , o excursie, o
întâlnire…)

NU UITA SĂ DAI UN TITLU POTRIVIT !

1. Alintă cuvintele:
Broască=
Casă=
Planta=
animal=
Cuvânt=
Scaun=
Pat=
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Realizează un text   având ca
bază  imaginile și întrebările
care pot fi orientative.

 nu uita să  dai un titlu;

 stabilește singur în ce
anotimp se desfășoară
acțiunea (primăvara sau
toamna);

 nu uita de propoziții scurte
și cu înțeles;

 dă  un nume cățelușului;

 dă nume celor două fetițe:

1. În ce anotimp se  desfășoară  acțiunea?
2. Ce fac cele două surioare? Unde crezi ca merg sau de unde vin

ele?
3. Cu cine se întâlnesc ?
4. În ce stare este cățelușul?
5. Ce hotărăsc  fetele? De ce credeți că hotărăsc  acest lucru?
6. Cum se comportă  fetele cu cățelușul?
7. Cu ce este servit acesta?
8. Ce face  animăluțul după ce mănâncă și  se încălzește?
9. Cum este privit de către cele două fetițe?
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Realizează un text
ghidându-te după
următoarele întrebări:

1. Ce anotimp este prezentat în
imagine?

2. Cine  au  venit din țările  calde?
3. Ce fac ele ? Pentru ce își

construiesc cuibul?
4. Cum sunt zilele? Dar nopțile?
5. Ce face pasărea după ce a ouat

oușoarele?
6. Ce se întâmplă cu ramurile

copacilor? Dar cu iarba și florile?
7. Ce sentimente ai tu în acest

anotimp?

NU UITA SĂ DAI UN TITLU POTRIVIT

Găsiți  cuvintele cu sens asemănător:
Copac=

Creangă=

Curte=

Ostaș=

Țară=

Fuge=

Bucuros=

Bogăție=

Cadou=

Steag= Realizează  un desen cu păsărele. Folosește

Teamă= acuarelă, carioci  sau creioane colorate. Ai grijă

ca toată pagina să fie acoperită de culoare!
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Realizează un text  în care să
surprinzi cât mai mult din
activitățile  animalelor.

 Dă  nume  hazlii animalelor!

 Poți  să te axezi pe
activitatea găinii, sau poți
descrie dialogul dintre  câine
și gănsac , sau poți  scrie  la ce
se gândește  porcușorul.

-------------------------------------------------

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….............................

……………………………………………………………………................................
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Știu ca îți plac animalele!

În imagine  sunt două pisici
haioase  care  au ieșit cu treabă
pe marginea lacului.

Realizează  o povestire despre
ce fac pisicile !

Nu uita să le dai  nume!

Poți să te folosești de următoarele întrebări:

1. Unde se petrece acțiunea  și când?
2. Ce au mâncat  pisicile și ce crezi că au băut?

( poți inventa rețeta unei băuturi pentru pisici)
3. Cu ce scop au venit pisicile pe malul lacului?
4. Despre ce crezi  tu că discută? (aici poți să  identifici și ce formă au stelele)
5. Cum crezi că se termină  ieșirea la pescuit?

Denumeşte părțile corpului unei pisici!
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Alcătuirea unui text după imagini şi întrebări

1. Răspunde la următoarele întrebări, folosindu-te şi de conţinutul imaginilor de mai jos :
 Ce anotimp a sosit ?
 Care sunt oaspeţii primăverii ?
 Unde se întorc rândunelele ?
 Ce fac rândunelele cu cuiburile lor ?
 Din ce îşi confecţionează cuibul ?
 Pentru ce se pregătesc păsările ?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Colorează imaginile de la punctul anterior , după ce ai rezolvat cerinţa.
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Alcătuirea unui text după imagini şi întrebări
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Primăvara

Povesteşte după imagine şi întrebări:

- Ce anotimp a sosit?

- Ce schimbări se petrec în natură natura?Cum e cerul ?

- Ce poţi spune despre iarbă ?

- De unde se întorc păsările călătoare?Când vine rândunica în ţară ?

- Care sunt primele flori de primăvară ?

- Ce muncesc oamenii pe câmp şi în grădini?

- De ce se bucură copiii ?

- Cu ce sentimente întâmpinăm întoarcerea păsărilor călătoare ?

____________________________________________________________________


